13. јун 2014.
Надлежни државни орган који остварује приступ, односно
коме се достављају задржани подаци, дужан је да води евиденцију
о приступу, односно достављању задржаних података, која наро
чито садржи: одређење судског акта који представља правни основ за приступ, односно достављање задржаних података, датум и
време приступања, односно достављања задржаних података, као
и да ову евиденцију чува као тајну, у складу са законом којим се
уређује тајност података.
Када надлежни државни орган није у могућности да оствари
приступ задржаним подацима без приступа просторијама, елек
тронској комуникационој мрежи, припадајућим средствима или
електронској комуникационој опреми оператора, оператор из ста
ва 1. овог члана дужан је да о примљеним захтевима за приступ,
односно достављање задржаних података, води евиденцију, која
нарочито садржи идентификацију овлашћеног лица које је присту
пило задржаним подацима, односно коме су достављени задржани
подаци, одређење судске одлуке која представља правни основ за
приступ, односно достављање задржаних података, датум и време
приступања, односно достављања задржаних података, као и да
ову евиденцију чува као тајну, у складу са законом којим се уређу
је тајност података.”
Члан 24.
У члану 130. став 1. тач. 2) и 3) речи: „став 5.” замењују се
речима: „став 7.”.
Тачка 4) мења се и гласи:
„4) да се задржани подаци униште по истеку рока из члана
128. став 6. овог закона, осим података који су сачувани и доста
вљени у складу са чланом 128. став 7. овог закона.”
У ставу 3. речи: „став 5.” замењују се речима: „став 7.”.
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Члан 29.
Даном ступања на снагу овог закона Републичка агенција
за електронске комуникације наставља са радом као Регулаторна
агенција за електронске комуникације и поштанске услуге.
Члан 30.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштан
ске услуге преузима од Републичке агенције за поштанске услуге
запослена и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, по
слове, опрему, средства за рад и архиву за обављање делатности у
области поштанских услуга, у року од три месеца од дана ступања
на снагу закона који утврђује престанак рада Републичке агенције
за поштанске услуге.
Члан 31.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштан
ске услуге ускладиће статут и друге опште акте са одредбама овог
закона у року од 30 дана од дана његовог ступања на снагу.
Члан 32.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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Члан 25.
После члана 130. додаје се назив изнад члана и члан 130а ко
ји гласи:

о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о
поштанским услугама

„Евиденција о захтевима за приступ задржаним
подацима

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о по
штанским услугама, који је донела Народна скупштина Републике
Србије на седници Другог ванредног заседања у 2014. години, 13.
јуна 2014. године.

Члан 130а
Оператор који задржава податке у складу са одредбама чл.
128–130. овог закона, као и надлежни органи који приступају по
дацима на начин предвиђен одредбама члана 128. став 2. овог за
кона, дужни су да воде евиденцију о захтевима за приступ задржа
ним подацима у току једне календарске године.
Евиденција из става 1. овог члана садржи информацију о:
1) броју захтева за приступ задржаним подацима;
2) броју испуњених захтева за приступ задржаним подацима;
3) времену које је протекло од дана од када су подаци задржа
ни до дана кад је приступ подацима затражен у складу са чланом
128. став 2. овог закона.
Евиденција из става 1. овог члана не садржи податке о лич
ности.
Лица из става 1. овог члана дужна су да, најкасније до 31.
јануара за претходну календарску годину, доставе евиденцију из
става 1. овог члана органу надлежном за заштиту података о лич
ности.”
Члан 26.
У члану 133. после става 4. додаје се став 5. који гласи:
„Министар ближе прописује образац и садржину легитима
ције инспектора, као и врсту опреме коју користи инспектор.”
Члан 27.
У члану 137. став 1. тачка 4) број: „130” замењује се бројем:
„130а”.
После тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи:
„4а) не пријави Агенцији уговор о међуповезивању на међу
народном нивоу (члан 53. став 5);”.
Члан 28.
Услови из члана 7. овог закона примењиваће се почев од из
бора новог састава управног одбора Агенције, по престанку ман
дата чланова управног одбора који су на дужности у време ступа
ња на снагу овог закона.

ПР број 28
У Београду, 13. јуна 2014. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о изменама и допунама Закона о поштанским
услугама
Члан 1.
У Закону о поштанским услугама („Службени гласник РС”,
бр. 18/05 и 30/10), у члану 9. став 2. речи: „Републичка агенци
ја за поштанске услуге” замењују се речима: „агенција надлежна
за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту:
Агенција)”.
Члан 2.
После члана 11. додаје се члан 11а, који гласи:
„Члан 11а
Јавни поштански оператор, поред поштанских услуга, може
обављати и друге делатности, и то:
1) заступање у осигурању, у складу са прописима којима се
уређују послови осигурања;
2) мењачке послове, у складу са прописима којима се уређује
девизно пословање;
3) послове у вези са међународним упутницама у динарима и
ефективном страном новцу, у складу са прописима којима се уре
ђује девизно пословање;
4) друге делатности у складу са оснивачким актом и статутом.”
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Члан 3.
Члан 62. мења се и гласи:
„Члан 62.
Овлашћења и надлежности у области поштанских услуга
остварују:
1) Влада;
2) министарство надлежно за послове поштанских услуга (у
даљем тексту: Министарство);
3) Агенција у складу са законом којим се уређују електронске
комуникације, односно законом којим се уређују поштанске услуге;
4) овлашћени јавни поштански оператор.”

Члан 65. брише се.

Члан 4.

Члан 5.
У члану 66. став 1. тачка 1) мења се и гласи:
„1) доноси опште услове за обављање поштанских услуга,
прописује параметре квалитета за обављање поштанских услуга,
прописује минимални квалитет у обављању универзалне поштан
ске услуге и прати њихову примену;”.
После тачке 12) додаје се тачка 12а), која гласи:
„12а) утврђује начин и услове приступа поштанској мрежи јав
ног поштанског оператора и води регистар закључених уговора;”.
У ставу 2. речи: „9) и 11)” замењују се речима: „9), 11) и 12а)”.
У ставу 3. речи: „1) до 12)” замењују се речима: „1) до 12а)”.
Члан 6.
Чл. 67–76. и члан 77. бришу се.
Члан 7.
У члану 82. став 2. реч: „Савет”, замењује се речима: „Управ
ни одбор”.
Члан 8.
У члану 14, члану 17. став 3, члану 18. став 2, члану 19. став 3,
члану 21. став 2, члану 42. став 2. и члану 44. став 2. речи: „Републич
ка агенција за поштанске услуге” замењују се речју: „Агенција”.
Члан 9.
Даном ступања на снагу овог закона престаје са радом Репу
бличка агенција за поштанске услуге.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштан
ске услуге преузеће права, обавезе, предмете, послове, опрему,
средства за рад, архиву, запослене и постављена лица у Републич
кој агенцији за поштанске услуге, у року од три месеца од дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 10.
Поштански оператори су дужни да своје пословање ускладе
са одредбама овог закона, у року од три месеца од дана ступања на
снагу овог закона.
Члан 11.
Прописи за спровођење овог закона донеће се у року од три
месеца од дана ступања на снагу овог закона.
До доношења прописа из става 1. овог члана примењиваће се
важећи прописи, ако нису у супротности са овим законом.
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о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона
о путним исправама
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о пут
ним исправама, који је донела Народна скупштина Републике Ср
бије на седници Другог ванредног заседања у 2014. години, 13.
јуна 2014. године.
ПР број 29
У Београду, 13. јуна 2014. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о изменама и допунама Закона о путним исправама
Члан 1.
У Закону о путним исправама („Службени гласник РС”, бр.
90/07, 116/08, 104/09 и 76/10), у члану 2. став 1, после речи: „јав
на исправа”, додају се речи: „са електронским носачем података,
осим путног листа који не садржи електронски носач података”.
У ставу 2. речи: „За време боравка у иностранству, путна” за
мењују се речју: „Путна”.
Члан 2.
У називу поглавља II речи: „И ВИЗЕ” бришу се.
Члан 3.
У члану 7. став 2. брише се.
Члан 4.
Назив изнад члана 13. и члан 13. бришу се.
Члан 5.
Назив изнад члана 14. и члан 14. бришу се.
Члан 6.
У члану 15. став 2. мења се и гласи:
„Лицима која захтев за издавање пасоша подносе преко ди
пломатског или конзуларног представништва Републике Србије,
пасош издаје полицијска управа или полицијска станица Мини
старства унутрашњих послова, на чијем подручју је пребивалиште
лица које подноси захтев за издавање пасоша, а за лица која немају
пријављено пребивалиште на територији Републике Србије пасош
издаје Полицијска управа за град Београд Министарства унутра
шњих послова”.
Члан 7.
Назив изнад члана 18. и члан 18. бришу се.
Члан 8.
Назив изнад члана 22. и члан 22. бришу се.

Члан 12.
Поступци започети до дана ступања на снагу овог закона
окончаће се по прописима који су важили до дана ступања на сна
гу овог закона.

Члан 9.
У члану 23. после става 2, додају се ст. 3. и 4. који гласе:
„Лицу коме се из објективних разлога привременог каракте
ра не могу узети отисци прстију, пасош се издаје са роком важења
од годину дана.
Лицу које у периоду од пет година изгуби два или више пасо
ша, нови пасош се издаје са роком важења од годину дана.”.

Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 10.
У члану 24. став 2. речи: „и визе” бришу се.
У ставу 3. после тачке 6) додаје се тачка 6а) која гласи:
„6а) пребивалиште”.

