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Над ле жни др жав ни ор ган ко ји оства ру је при ступ, од но сно 

ко ме се до ста вља ју за др жа ни по да ци, ду жан је да во ди еви ден ци ју 
о при сту пу, од но сно до ста вља њу за др жа них по да та ка, ко ја на ро-
чи то са др жи: од ре ђе ње суд ског ак та ко ји пред ста вља прав ни ос-
нов за при ступ, од но сно до ста вља ње за др жа них по да та ка, да тум и 
вре ме при сту па ња, од но сно до ста вља ња за др жа них по да та ка, као 
и да ову еви ден ци ју чу ва као тај ну, у скла ду са за ко ном ко јим се 
уре ђу је тај ност по да та ка.

Ка да над ле жни др жав ни ор ган ни је у мо гућ но сти да оства ри 
при ступ за др жа ним по да ци ма без при сту па про сто ри ја ма, елек-
трон ској ко му ни ка ци о ној мре жи, при па да ју ћим сред стви ма или 
елек трон ској ко му ни ка ци о ној опре ми опе ра то ра, опе ра тор из ста-
ва 1. овог чла на ду жан је да о при мље ним зах те ви ма за при ступ, 
од но сно до ста вља ње за др жа них по да та ка, во ди еви ден ци ју, ко ја 
на ро чи то са др жи иден ти фи ка ци ју овла шће ног ли ца ко је је при сту-
пи ло за др жа ним по да ци ма, од но сно ко ме су до ста вље ни за др жа ни 
по да ци, од ре ђе ње суд ске од лу ке ко ја пред ста вља прав ни основ за 
при ступ, од но сно до ста вља ње за др жа них по да та ка, да тум и вре ме 
при сту па ња, од но сно до ста вља ња за др жа них по да та ка, као и да 
ову еви ден ци ју чу ва као тај ну, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу-
је тај ност по да та ка.”

Члан 24.
У чла ну 130. став 1. тач. 2) и 3) ре чи: „став 5.” за ме њу ју се 

ре чи ма: „став 7.”.
Тач ка 4) ме ња се и гла си:
„4) да се за др жа ни по да ци уни ште по ис те ку ро ка из чла на 

128. став 6. овог за ко на, осим по да та ка ко ји су са чу ва ни и до ста-
вље ни у скла ду са чла ном 128. став 7. овог за ко на.”

У ста ву 3. ре чи: „став 5.” за ме њу ју се ре чи ма: „став 7.”. 

Члан 25.
По сле чла на 130. до да је се на зив из над чла на и члан 130а ко-

ји гла си:

„Еви ден ци ја о зах те ви ма за при ступ за др жа ним  
по да ци ма

Члан 130а
Опе ра тор ко ји за др жа ва по дат ке у скла ду са од ред ба ма чл. 

128 –130. овог за ко на, као и над ле жни ор га ни ко ји при сту па ју по-
да ци ма на на чин пред ви ђен од ред ба ма чла на 128. став 2. овог за-
ко на, ду жни су да во де еви ден ци ју о зах те ви ма за при ступ за др жа-
ним по да ци ма у то ку јед не ка лен дар ске го ди не.

Еви ден ци ја из ста ва 1. овог чла на са др жи ин фор ма ци ју о:
1) бро ју зах те ва за при ступ за др жа ним по да ци ма;
2) бро ју ис пу ње них зах те ва за при ступ за др жа ним по да ци ма;
3) вре ме ну ко је је про те кло од да на од ка да су по да ци за др жа-

ни до да на кад је при ступ по да ци ма за тра жен у скла ду са чла ном 
128. став 2. овог за ко на.

Еви ден ци ја из ста ва 1. овог чла на не са др жи по дат ке о лич-
но сти.

Ли ца из ста ва 1. овог чла на ду жна су да, нај ка сни је до 31. 
ја ну а ра за прет ход ну ка лен дар ску го ди ну, до ста ве еви ден ци ју из 
ста ва 1. овог чла на ор га ну над ле жном за за шти ту по да та ка о лич-
но сти.”

Члан 26.
У чла ну 133. по сле ста ва 4. до да је се став 5. ко ји гла си:
„Ми ни стар бли же про пи су је обра зац и са др жи ну ле ги ти ма-

ци је ин спек то ра, као и вр сту опре ме ко ју ко ри сти ин спек тор.”

Члан 27.
У чла ну 137. став 1. тач ка 4) број: „130” за ме њу је се бро јем: 

„130а”.
По сле тач ке 4) до да је се тач ка 4а), ко ја гла си:
„4а) не при ја ви Аген ци ји уго вор о ме ђу по ве зи ва њу на ме ђу-

на род ном ни воу (члан 53. став 5);”.

Члан 28.
Усло ви из чла на 7. овог за ко на при ме њи ва ће се по чев од из-

бо ра но вог са ста ва управ ног од бо ра Аген ци је, по пре стан ку ман-
да та чла но ва управ ног од бо ра ко ји су на ду жно сти у вре ме сту па-
ња на сна гу овог за ко на.

Члан 29.
Да ном сту па ња на сна гу овог за ко на Ре пу блич ка аген ци ја 

за елек трон ске ко му ни ка ци је на ста вља са ра дом као Ре гу ла тор на 
аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан ске услу ге.

Члан 30.
Ре гу ла тор на аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан-

ске услу ге пре у зи ма од Ре пу блич ке аген ци је за по штан ске услу ге 
за по сле на и по ста вље на ли ца, као и пра ва, оба ве зе, пред ме те, по-
сло ве, опре му, сред ства за рад и ар хи ву за оба вља ње де лат но сти у 
обла сти по штан ских услу га, у ро ку од три ме се ца од да на сту па ња 
на сна гу за ко на ко ји утвр ђу је пре ста нак ра да Ре пу блич ке аген ци је 
за по штан ске услу ге. 

Члан 31.
Ре гу ла тор на аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан-

ске услу ге ускла ди ће ста тут и дру ге оп ште ак те са од ред ба ма овог 
за ко на у ро ку од 30 да на од да на ње го вог сту па ња на сна гу.

Члан 32.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 

1768
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о из ме на ма и до пу на ма За ко на о 
по штан ским услу га ма

Про гла ша ва се Закон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по-
штан ским услу га ма, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке 
Ср би је на седници Другог ванредног заседања у 2014. години, 13. 
јуна 2014. године.

ПР број 28
У Бе о гра ду, 13. јуна 2014. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по штан ским  
услу га ма

Члан 1.
У За ко ну о по штан ским услу га ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 

бр. 18/05 и 30/10), у чла ну 9. став 2. ре чи: „Ре пу блич ка аген ци-
ја за по штан ске услу ге” за ме њу ју се ре чи ма: „аген ци ја над ле жна 
за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан ске услу ге (у да љем тек сту: 
Аген ци ја)”.

Члан 2.
По сле чла на 11. до да је се члан 11а, ко ји гла си: 

„Члан 11а
Јав ни по штан ски опе ра тор, по ред по штан ских услу га, мо же 

оба вља ти и дру ге де лат но сти, и то:
1) за сту па ње у оси гу ра њу, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се 

уре ђу ју по сло ви оси гу ра ња;
2) ме њач ке по сло ве, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је 

де ви зно по сло ва ње;
3) по сло ве у ве зи са ме ђу на род ним упут ни ца ма у ди на ри ма и 

ефек тив ном стра ном нов цу, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре-
ђу је де ви зно по сло ва ње;

4) дру ге де лат но сти у скла ду са осни вач ким ак том и ста ту том.” 
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Члан 3.
Члан 62. ме ња се и гла си:

„Члан 62.
Овла шће ња и над ле жно сти у обла сти по штан ских услу га 

оства ру ју:
1) Вла да;
2) ми ни стар ство над ле жно за по сло ве по штан ских услу га (у 

да љем тек сту: Ми ни стар ство);
3) Аген ци ја у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју елек трон ске 

ко му ни ка ци је, од но сно за ко ном ко јим се уре ђу ју по штан ске услу ге;
4) овла шће ни јав ни по штан ски опе ра тор.”

Члан 4.
Члан 65. бри ше се.

Члан 5.
У чла ну 66. став 1. тач ка 1) ме ња се и гла си:
„1) до но си оп ште усло ве за оба вља ње по штан ских услу га, 

про пи су је па ра ме тре ква ли те та за оба вља ње по штан ских услу га, 
про пи су је ми ни мал ни ква ли тет у оба вља њу уни вер зал не по штан-
ске услу ге и пра ти њи хо ву при ме ну;”.

По сле тач ке 12) до да је се тач ка 12а), ко ја гла си:
„12а) утвр ђу је на чин и усло ве при сту па по штан ској мре жи јав-

ног по штан ског опе ра то ра и во ди ре ги стар за кљу че них уго во ра;”.
У ста ву 2. ре чи: „9) и 11)” за ме њу ју се ре чи ма: „9), 11) и 12а)”.
У ста ву 3. ре чи: „1) до 12)” за ме њу ју се ре чи ма: „1) до 12а)”.

Члан 6.
Чл. 67 –76. и члан 77. бри шу се.

Члан 7.
У чла ну 82. став 2. реч: „Са вет”, за ме њу је се ре чи ма: „Управ-

ни од бор”.

Члан 8.
У чла ну 14, чла ну 17. став 3, чла ну 18. став 2, чла ну 19. став 3, 

чла ну 21. став 2, чла ну 42. став 2. и чла ну 44. став 2. ре чи: „Ре пу блич-
ка аген ци ја за по штан ске услу ге” за ме њу ју се реч ју: „Аген ци ја”.

Члан 9.
Да ном сту па ња на сна гу овог за ко на пре ста је са ра дом Ре пу-

блич ка аген ци ја за по штан ске услу ге.
Ре гу ла тор на аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан-

ске услу ге пре у зе ће пра ва, оба ве зе, пред ме те, по сло ве, опре му, 
сред ства за рад, ар хи ву, за по сле не и по ста вље на ли ца у Ре пу блич-
кој аген ци ји за по штан ске услу ге, у ро ку од три ме се ца од да на 
сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 10.
По штан ски опе ра то ри су ду жни да сво је по сло ва ње ускла де 

са од ред ба ма овог за ко на, у ро ку од три ме се ца од да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на.

Члан 11.
Про пи си за спро во ђе ње овог за ко на до не ће се у ро ку од три 

ме се ца од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.
До до но ше ња про пи са из ста ва 1. овог чла на при ме њи ва ће се 

ва же ћи про пи си, ако ни су у су прот но сти са овим за ко ном.

Члан 12.
По ступ ци за по че ти до да на сту па ња на сна гу овог за ко на 

окон ча ће се по про пи си ма ко ји су ва жи ли до да на сту па ња на сна-
гу овог за ко на.

Члан 13.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

1769
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о из ме на ма и до пу на ма За ко на  
о пут ним ис пра ва ма

Про гла ша ва се Закон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пут-
ним ис пра ва ма, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср-
би је на седници Другог ванредног заседања у 2014. години, 13. 
јуна 2014. године.

ПР број 29
У Бе о гра ду, 13. јуна 2014. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пут ним ис пра ва ма

Члан 1.
У За ко ну о пут ним ис пра ва ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 

90/07, 116/08, 104/09 и 76/10), у чла ну 2. став 1, по сле ре чи: „јав-
на ис пра ва”, до да ју се ре чи: „са елек трон ским но са чем по да та ка, 
осим пут ног ли ста ко ји не са др жи елек трон ски но сач по да та ка”.

У ста ву 2. ре чи: „За вре ме бо рав ка у ино стран ству, пут на” за-
ме њу ју се реч ју: „Пут на”.

Члан 2.
У на зи ву по гла вља II ре чи: „И ВИ ЗЕ” бри шу се. 

Члан 3.
У чла ну 7. став 2. бри ше се.

Члан 4.
На зив из над чла на 13. и члан 13. бри шу се. 

Члан 5.
На зив из над чла на 14. и члан 14. бри шу се.

Члан 6.
У чла ну 15. став 2. ме ња се и гла си:
„Ли ци ма ко ја зах тев за из да ва ње па со ша под но се пре ко ди-

пло мат ског или кон зу лар ног пред став ни штва Ре пу бли ке Ср би је, 
па сош из да је по ли циј ска упра ва или по ли циј ска ста ни ца Ми ни-
стар ства уну тра шњих по сло ва, на чи јем под руч ју је пре би ва ли ште 
ли ца ко је под но си зах тев за из да ва ње па со ша, а за ли ца ко ја не ма ју 
при ја вље но пре би ва ли ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је па сош 
из да је По ли циј ска упра ва за град Бе о град Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва”. 

Члан 7.
На зив из над чла на 18. и члан 18. бри шу се.

Члан 8.
На зив из над чла на 22. и члан 22. бри шу се. 

Члан 9.
У чла ну 23. по сле ста ва 2, до да ју се ст. 3. и 4. ко ји гла се:
„Ли цу ко ме се из објек тив них раз ло га при вре ме ног ка рак те-

ра не мо гу узе ти оти сци пр сти ју, па сош се из да је са ро ком ва же ња 
од го ди ну да на.

Ли цу ко је у пе ри о ду од пет го ди на из гу би два или ви ше па со-
ша, но ви па сош се из да је са ро ком ва же ња од го ди ну да на.”.

Члан 10.
У чла ну 24. став 2. ре чи: „и ви зе” бри шу се.
У ста ву 3. по сле тач ке 6) до да је се тач ка 6а) ко ја гла си:  

„6а) пре би ва ли ште”.




