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СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОБУКА

ПОСРЕДНИК-МЕДИЈАТОР
У ОБЛАСТИ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ – МОБИНГА

18 школских часова обуке у три дана: 
24. – 26. новембра 2021. године 
Среда, четвртак и петак од 15.00 до 20.00 часова

ПРЕДАВАЧИ:

Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић, 
клинички психолог, редовни професор и 
специјалиста медицинске психологије

Вера Деспотовић, породични 
психотерапеут и специјалиста медијације
Владан Јовановић, дипломирани правник, 
специјалиста медијације

ЗАШТО ЈЕ ОБУКА КОРИСНА 
ЗА МЕНЕ И МОЈУ КОМПАНИЈУ:

• Завршеном обуком полазници се 
специјализују и добијају лиценцу медијатора за 
област злостављања на раду – мобинга;

• Специјализација пружа могућност за самосталан рад по позиву других привредних субјеката или 
за ангажовање у постојећој радној средини у решавању спорова насталих поводом злостављања 
на раду;

• Полазници стичу довољан број часова за продужење лиценце медијатора;

• Учесници који нису медијатори могу присуствовати обуци и додатно се едуковати. 
Ови учесници не добијају сертификат о завршеној обуци, већ сертификат о присуству на обуци.

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНA?

• Медијаторима који су завршили основну обуку и желе да се специјализују за самосталан рад или 
рад код постојећег послодавца,

• Запосленима који  у својим радним срединама већ раде као лица задужена за заштиту од 
злостављања,

• Свим осталим учесницима који желе додатно образовање.

Котизација: 18.000,00 РСД + ПДВ 20%
по учеснику

Полазницима који су завршили основну 
обуку за посреднике у Службеном 

гласнику одобрава се попуст од 20% за 
специјалистичку обуку

Попусти се не сабирају.

За све информације обратите се преко телефона: 
011/30 60 345, 30 60 331, 30 60 373 или на e-mail: seminar@slglasnik.com

Центар за едукацију
www.slglasnik.com

ONLINE
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НАРОДНА СКУПШТИНА
4749

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, 
доносим

У К А З

о проглашењу Закона о Заштитнику грађана

Проглашава се Закон о Заштитнику грађана, који је донела 
Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници Дру-
гог редовног заседања у 2021. години, 3. новембра 2021. године.

ПР број 134
У Београду, 8. новембра 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

З А К О Н

о Заштитнику грађана

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим законом уређују се положај, надлежност и поступак 

пред Заштитником грађана као независним државним органом 
који штити права грађана и контролише рад органа државне упра-
ве, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и ин-
тереса Републике Србије, као и других органа и организација, пре-
дузећа и установа којима су поверена јавна овлашћења (у даљем 
тексту: органи управе).

Заштитник грађана се стара о заштити и унапређењу људ-
ских и мањинских права и слобода.

Под појмом грађанин, у смислу овог закона, подразумева се 
не само физичко лице које је домаћи држављанин, већ и страни 
држављанин и лице без држављанства, као и свако домаће или 
страно правно лице о чијим правима и обавезама одлучују органи 
управе из става 1. овог члана.

Сви појмови који су у овом закону употребљени у граматич-
ком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род 
лица на која се односе.

Члан 2.
Заштитник грађана обавља послове националног механизма 

за превенцију тортуре, сходно Закону о ратификацији Опционог 
протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељуд-
ских или понижавајућих казни и поступака („Службени лист СЦГ 
 – Међународни уговори”, бр. 16/05 и 2/06 и „Службени гласник 
РС  – Међународни уговори”, број 7/11).

Заштитник грађана обавља послове националног независног 
механизма за праћење спровођења Конвенције о правима особа са 
инвалидитетом, сходно Закону о потврђивању Конвенције о пра-
вима особа са инвалидитетом („Службени гласник РС  – Међуна-
родни уговори”, број 42/09).

Заштитник грађана обавља послове националног известиоца 
у области трговине људима, сходно Закону о потврђивању Конвен-
ције Савета Европе о борби против трговине људима („Службени 
гласник РС  – Међународни уговори”, број 19/09).

Заштитник грађана има положај посебног тела којe штити, 
промовише и унапређује права детета.

Члан 3.
Заштитник грађана је независан и самосталан у обављању 

послова утврђених овим законом и нико нема право да утиче на 
његов рад и поступање.

У обављању послова из своје надлежности Заштитник грађа-
на поступа у оквиру Устава, закона и других општих аката, као и 
потврђених међународних уговора и општеприхваћених правила 
међународног права.

Заштитник грађана за свој рад одговара Народној скупштини.

Члан 4.
Други органи, тела, удружења, правна и физичка лица не 

могу носити назив нити истицати обележја Заштитника грађана.

Члан 5.
Седиште Заштитника грађана је у Београду.
Заштитник грађана одлуком може образовати канцеларије и 

ван свог седишта.
Општим актом о организацији и раду стручне службе За-

штитника грађана уређује се обављање послова у канцеларијама 
ван седишта Заштитника грађана.

II. ИЗБОР И ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ

Члан 6.
Народна скупштина бира Заштитника грађана већином гла-

сова свих народних посланика, на предлог одбора надлежног за 
уставна питања (у даљем тексту: Одбор).

Заштитник грађана се бира на време од осам година, без мо-
гућности поновног избора на ову функцију.

Председник Народне скупштине расписује јавни позив свим 
заинтересованим лицима да се пријаве за кандидата за Заштитни-
ка грађана (у даљем тексту: Јавни позив).

Јавни позив се, истог дана, објављује на веб презентацији 
Народне скупштине и у најмање једном дневном листу који се ди-
стрибуира на целој територији Републике Србије, најкасније 180 
дана пре истека мандата претходног Заштитника грађана, односно 
најкасније 30 дана по доношењу одлуке о престанку функције За-
штитника грађана у смислу чл. 13. и 14. овог закона.

Пријава на Јавни позив доставља се у писменом облику и 
мора да садржи лично име, адресу пребивалишта, број телефона 
за контакт, адресу за пријем електронске поште и потпис заинте-
ресованог лица, а уз пријаву се достављају биографија и докази о 
испуњености услова из члана 7. овог закона за избор на функцију 
Заштитника грађана.

Рок за пријављивање на Јавни позив траје 30 дана од дана 
објављивања Јавног позива.

У року од 15 дана од истека рока за пријављивање на Јавни 
позив, Одбор утврђује и на веб презентацији Народне скупштине 
објављује списак пријављених лица који испуњавају услове за из-
бор на функцију Заштитника грађана, са њиховим биографијама.

У року из става 7. овог члана, Одбор доставља позив посла-
ничким групама у Народној скупштини да са списка пријављених 
лица који испуњавају услове за избор на функцију Заштитника 
грађана предложе кандидата за Заштитника грађана.

Кандидата за Заштитника грађана Одбору има право да пре-
дложи свака посланичка група у Народној скупштини.

Посланичка група може да предложи кандидата за Заштит-
ника грађана тек по истеку 15 дана од дана објављивања списка 
пријављених лица који испуњавају услове за избор на функцију 
Заштитника грађана.

Више посланичких група могу да предложе заједничког кан-
дидата за Заштитника грађана.

Пре утврђивања предлога за избор Заштитника грађана, Од-
бор са кандидатима које су предложиле посланичке групе обавља 
јавни разговор на којем се кандидатима омогућује да изнесу своје 
ставове о улози и начину остваривања функције Заштитника гра-
ђана.

Предлог за избор Заштитника грађана утврђује се већином 
гласова од укупног броја чланова Одбора.

Образложени предлог за избор Заштитника грађана Одбор 
подноси Народној скупштини најкасније 60 дана пре истека ман-
дата претходног Заштитника грађана, односно у року од 90 дана 
од дана доношења одлуке о разрешењу, односно о утврђивању 
дана престанка функције Заштитника грађана.

Ако предложени кандидат за Заштитника грађана не добије 
потребну већину гласова свих народних посланика, нови поступак 
избора покреће се у року од 15 дана од дана када Народна скуп-
штина није изабрала Заштитника грађана.
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Члан 7.
За Заштитника грађана може бити изабран држављанин Ре-

публике Србије који испуњава следеће услове:
1) да има стечено високо образовање на основним академ-

ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или високо 
образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 
четири године;

2) да има најмање десет година искуства на пословима који 
су од значаја за обављање послова из надлежности Заштитника 
грађана;

3) да поседује високе моралне и стручне квалитете;
4) да има запажено искуство у заштити права грађана.

Члан 8.
Заштитник грађана има до четири заменика који му помажу у 

обављању послова утврђених овим законом, у оквиру овлашћења 
која им он пренесе.

Приликом преношења овлашћења заменицима, Заштитник 
грађана посебно води рачуна о томе да се обезбеди одређена спе-
цијализација за обављање послова из надлежности Заштитника 
грађана, нарочито у погледу заштите права лица лишених слобо-
де, равноправности полова, права детета, права припадника наци-
оналних мањина и права особа са инвалидитетом.

Заштитник грађана одређује заменика који ће га замењивати 
у случају његове одсутности или спречености да обавља послове.

Заменик Заштитника грађана који је овлашћен да се стара о 
заштити права лица лишених слободе помаже Заштитнику грађа-
на у пословима Националног механизма за превенцију тортуре, у 
складу са законом.

Заменик Заштитника грађана који је овлашћен да се стара о 
заштити права особа са инвалидитетом помаже Заштитнику гра-
ђана у пословима националног независног механизма за праће-
ње спровођења Kонвенције о правима особа са инвалидитетом, у 
складу са законом.

Заштитник грађана одређује заменика који му помаже у по-
словима Националног известиоца у области трговине људима.

Заштитник грађана одређује заменика који му помаже у оба-
вљању послова заштите, промоције и унапређења права детета.

Заменике Заштитника грађана поставља Заштитник грађана 
после јавног конкурса који расписује Заштитник грађана у року од 
15 дана од дана ступања на дужност.

Функција заменика Заштитника грађана траје до ступања на 
дужност новог заменика Заштитника грађана.

На услове за постављење заменика Заштитника грађана сход-
но се примењују одредбе члана 7. овог закона о условима за избор 
Заштитника грађана.

У случају престанка функције заменика Заштитника грађана 
у току мандата Заштитника грађана, јавни конкурс за постављење 
новог заменика Заштитника грађана расписује се у року од 15 дана 
од дана престанка функције заменика Заштитника грађана.

Члан 9.
Заштитник грађана пре ступања на дужност полажe заклетву 

пред Народном скупштином, која гласи: „Заклињем се да ћу своју 
дужност обављати одговорно, непристрасно и независно, у складу 
са Уставом и законом и да ћу савесно радити на заштити и унапре-
ђењу људских и мањинских права и слобода”.

Члан 10.
Мандат Заштитника грађана почиње да тече даном полагања 

заклетве.
Члан 11.

Са функцијом Заштитника грађана, односно заменика За-
штитника грађана неспојиво је обављање друге јавне функције, 
као и обављање делатности или посла који су неспојиви са функ-
цијом Заштитника грађана.

Заштитник грађана и заменик Заштитника грађана не могу 
учествовати у политичким, професионалним или другим актив-
ностима које нису у складу са независношћу и непристрасношћу 
функције Заштитника грађана.

Заштитник грађана и заменик Заштитника грађана не могу 
бити чланови политичких странака.

Заштитник грађана и његови заменици имају положај јавних 
функционера у смислу закона којим се уређује спречавање сукоба 

интереса у вршењу јавних функција и на њих се у целини приме-
њују одредбе тог закона.

Даном избора односно постављења, Заштитнику грађана, 
односно заменику Заштитника грађана престају све јавне, профе-
сионалне и друге функције, односно делатности или послови које 
је до тада обављао, ако су супротни одредбама овог закона, као и 
чланство у политичким странкама.

Члан 12.
Заштитник грађана и његови заменици уживају имунитет као 

народни посланици.
О укидању имунитета Заштитника грађана и његових заме-

ника одлучује Народна скупштина већином гласова свих народних 
посланика.

Члан 13.
Функција Заштитника грађана престаје у следећим случаје-

вима:
1) истеком мандата;
2) смрћу;
3) оставком;
4) губитком држављанства;
5) ако му правноснажном судском одлуком буде ограничена 

пословна способност;
6) ако правноснажном судском одлуком буде осуђен на казну 

затвора у трајању од најмање шест месеци;
7) разрешењем.
Заштитнику грађана који у току мандата испуни услове за 

старосну пензију у складу са законом, функција престаје истеком 
мандата.

Члан 14.
Заштитника грађана разрешава Народна скупштина већином 

гласова свих народних посланика, на образложени предлог Одбо-
ра или најмање једне трећине од укупног броја народних посла-
ника.

Ако предлог за разрешење Заштитника грађана подноси Од-
бор, потребно је да се за његово подношење изјасни већина од 
укупног броја чланова Одбора.

Заштитник грађана може бити разрешен у следећим случа-
јевима:

1) ако нестручно и несавесно обавља своју функцију;
2) ако буде изабран, постављен или именован на другу јавну 

функцију;
3) ако започне обављање делатности или посла без сагласно-

сти државног органа надлежног за одлучивање о сукобу интереса 
при вршењу јавних функција;

4) ако у року од 30 дана од дана полагања заклетве, без оправ-
даног разлога не ступи на дужност Заштитника грађана.

Заштитник грађана има право да се на седници Одбора и На-
родне скупштине на којој се разматра предлог за његово разреше-
ње обрати народним посланицима.

Члан 15.
Народна скупштина на предлог Одбора може донети одлуку 

о суспензији Заштитника грађана у случају:
1) ако је против њега одређена мера притвора или забране на-

пуштања стана;
2) ако неправноснажном судском одлуком буде осуђен на ка-

зну затвора у трајању од најмање шест месеци.
Одлука о суспензији доноси се већином гласова народних 

посланика на седници на којој је присутна већина народних по-
сланика.

Народна скупштина ће укинути одлуку о суспензији чим 
престану разлози за суспензију.

Одлуку о суспензији заменика Заштитника грађана у случа-
јевима предвиђеним ставом 1. овог члана доноси и укида Заштит-
ник грађана.

Члан 16.
У случају престанка функције Заштитника грађана из разло-

га наведених у члану 13. став 1. тач. 2) –6) овог закона, Народна 
скупштина, без расправе, доноси одлуку којом утврђује дан пре-
станка функције.
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Правне последице престанка функције наступају од дана 

престанка функције утврђеног у одлуци из става 1. овог члана.

Члан 17.
На разлоге за престанак функције заменика Заштитника гра-

ђана сходно се примењују одредбе члана 13. овог закона о пре-
станку функције Заштитника грађана.

О разрешењу и о другим разлозима за престанак функције 
заменика Заштитника грађана одлучује Заштитник грађана.

Члан 18.
У случају истека мандата, Заштитник грађана наставља да 

обавља функцију до ступања на дужност новог Заштитника гра-
ђана.

У случају престанка функције Заштитника грађана из разло-
га наведених у члану 13. став 1. тач. 2) –7) овог закона, до ступања 
на дужност новог Заштитника грађана ову функцију обавља заме-
ник кога је Заштитник грађана одредио да га замењује у случају 
његове одсутности или спречености да обавља функцију.

III. НАДЛЕЖНОСТ

Члан 19.
Заштитник грађана је овлашћен да контролише законитост 

и правилност рада органа управе, ради утврђивања да ли је њи-
ховим актима, радњама или нечињењем дошло до кршења права 
грађана зајемчених Уставом, потврђеним међународним уговори-
ма, општеприхваћеним правилима међународног права, законима, 
другим прописима и општим актима Републике Србије.

Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад Народ-
не скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда, су-
дова и јавних тужилаштава.

Заштитник грађана може предузимати и процесне и друге 
радње у поступцима пред државним и другим органима и органи-
зацијама, када је за то овлашћен посебним прописима.

Члан 20.
Заштитник грађана има право предлагања закона из своје на-

длежности.
Заштитник грађана је овлашћен да Народној скупштини, од-

носно Влади и органу управе поднесе иницијативу за измену или 
допуну закона и других прописа и општих аката, ако сматра да до 
повреде права грађана долази због недостатака у прописима, као 
и да иницира доношење нових закона, других прописа и општих 
аката, када сматра да је то од значаја за остваривање и заштиту 
права грађана.

Надлежни одбор Народне скупштине, односно Влада и ор-
гани управе дужни су да размотре иницијативу коју је поднео За-
штитник грађана и обавештење о томе доставе Заштитнику грађа-
на најкасније 60 дана од дана подношења иницијативе.

Члан 21.
Заштитник грађана је овлашћен да у поступку припреме про-

писа даје мишљење Народној скупштини, односно Влади и органу 
управе на предлоге закона и других прописа, ако се њима уређују 
питања која су од значаја за заштиту права грађана.

Предлози прописа из става 1. овог члана достављају се За-
штитнику грађана у складу са прописима којима су уређени по-
ступци израде, односно усвајања предлога прописа.

Ако мишљење не буде достављено у роковима предвиђеним 
посебним прописима, сматра се да није било примедаба.

Члан 22.
Заштитник грађана је овлашћен да покрене поступак пред 

Уставним судом за оцену уставности и законитости закона, других 
прописа и општих аката.

Члан 23.
Заштитник грађана је овлашћен да писмено препоручи раз-

решење функционера, односно иницира покретање дисциплин-
ског поступка против запосленог у органу управе који је повредио 
права грађана или начинио пропуст којим је грађанину причињена 
материјална или друга штета:

1) ако повреду или пропуст одбија или пропушта да отклони 
по препоруци Заштитника грађана, или

2) ако не изврши другу законом предвиђену обавезу у по-
ступку који води Заштитник грађана.

Ако нађе да у радњама функционера или запосленог у орга-
ну управе има елемената кривичног или другог кажњивог дела, 
Заштитник грађана је овлашћен да надлежном органу поднесе за-
хтев, односно пријаву за покретање кривичног, прекршајног или 
другог одговарајућег поступка.

Члан 24.
Органи управе имају обавезу да сарађују са Заштитником 

грађана и да му омогуће приступ просторијама и ставе на распола-
гање све податке којима располажу, а који су од значаја за посту-
пак који води односно за остварење циља његовог превентивног 
деловања, без обзира на степен њихове тајности, осим када је то у 
супротности са законом.

Заштитник грађана има право да обави разговор са сваким 
запосленим у органу управе када је то од значаја за поступак који 
води.

Заштитник грађана, односно заменик Заштитника грађана је 
дужан да и након престанка функције чува као тајну податке до 
којих дође у вршењу своје функције.

Обавеза чувања тајне односи се и на запослене у стручној 
служби Заштитника грађана.

Члан 25.
Заштитник грађана може без претходне најаве и ометања, 

прегледати места у којима се налазе лица лишена слободе, лица 
којима је ограничена слобода кретања и места где су смештене 
или бораве групе чија права штити, а посебно места под контро-
лом полиције и Војске Србије, притворске јединице, заводе за из-
вршење кривичних санкција, психијатријске установе, прихвати-
лиштва за странце и центре за азил.

Преглед из става 1. овог члана Заштитник грађана може извр-
шити и у установама социјалне заштите које пружају услугу дом-
ског смештаја деци и младима, као и одраслим и старијим лицима.

Заштитник грађана је овлашћен и да са лицима која затекне 
на местима из ст. 1. и 2. овог члана разговара насамо, прегледа све 
инсталације и другу опрему, као и да приступи сваком документу 
и податку, у складу са законом којим се уређује тајност података.

Свако је дужан да Заштитнику грађана омогући вршење 
овлашћења из ст. 1 –3. овог члана.

Надлежни орган је дужан да на захтев Заштитника грађана 
пружи помоћ у вршењу овлашћења из ст. 1 –3. овог члана.

Члан 26.
Председник Републике, председник и чланови Владе, пред-

седник Народне скупштине, председник Уставног суда и функцио-
нери у органима управе дужни су да приме Заштитника грађана на 
његов захтев најкасније у року од 15 дана, а у случају који захтева 
хитност поступања у року од три дана.

IV. ПОСТУПАК

Члан 27.
Заштитник грађана покреће поступак по притужби грађана 

или по сопственој иницијативи.
Поред права на покретање и вођење поступка, Заштитник 

грађана има право да пружањем добрих услуга, посредовањем и 
давањем савета и мишљења о питањима из своје надлежности де-
лује превентивно, у циљу унапређења рада органа управе и уна-
пређења заштите људских права и слобода.

Члан 28.
Притужбу Заштитнику грађана може да поднесе свако фи-

зичко или правно лице, домаће или страно, које сматра да му је 
актом, радњом или нечињењем органа управе повређено људско 
или мањинско право и слобода.

Притужбу у име физичког лица, уз његову сагласност, може 
поднети удружење које се бави заштитом људских права.

Притужбу због повреде права детета могу поднети његов ро-
дитељ или старатељ, као и удружење које се бави заштитом права 
детета, уз сагласност родитеља или старатеља детета или уз сагла-
сност детета старијег од десет година.

Дете може самостално поднети притужбу ако је навршило 
десет година.
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Ако је повређено право правног лица, притужбу може подне-
ти лице овлашћено за заступање правног лица.

Нико не може бити спречен у подношењу притужбе Заштит-
нику грађана или због ње бити стављен у неповољнији положај.

Пре подношења притужбе подносилац је дужан да покуша да 
заштити своја права у одговарајућем правном поступку пред орга-
ном управе.

Заштитник грађана ће упутити подносиоца притужбе на по-
кретање одговарајућег правног поступка, ако је такав поступак 
предвиђен, а неће покретати поступак док не буду исцрпљена сва 
правна средства пред надлежним органима управе. 

Изузетно, Заштитник грађана може покренути поступак и 
пре него што су исцрпљена сва правна средства пред органима 
управе, ако би подносиоцу притужбе била нанета ненадокнадива 
штета или ако се притужба односи на повреду принципа добре 
управе, посебно некоректан однос органа управе према подносио-
цу притужбе, неблаговремен рад или друга кршења правила етич-
ког понашања запослених у органима управе.

Заштитник грађана неће поступати по анонимним притужбама.
Изузетно, ако сматра да у анонимној притужби има основа за 

његово поступање, Заштитник грађана може покренути поступак 
по сопственој иницијативи.

Члан 29.
Притужба се подноси у писменој форми или усмено на запи-

сник и на подношење притужбе се не плаћа никаква такса, нити 
друга накнада.

Притужба се може поднети најкасније у року од три године 
од извршене повреде права грађана, односно од последњег посту-
пања, односно непоступања органа управе у вези са учињеном по-
вредом права грађана.

Члан 30.
Притужба садржи назив органа на чији се рад односи, опис 

повреде права, чињенице и доказе који поткрепљују притужбу, по-
датке о томе која су правна средства искоришћена и податке о под-
носиоцу притужбе (лично/пословно име, адресу пребивалишта/
седишта и податке за контакт).

На захтев подносиоца притужбе стручна лица у служби За-
штитника грађана су дужна да му, без накнаде, пруже стручну по-
моћ у састављању притужбе. Детету се стручна помоћ пружа и ако 
је није захтевало.

Лица лишена слободе имају право да притужбу поднесу у за-
печаћеној коверти.

У свим установама у којима се налазе лица лишена слободе 
морају се на видан и јаван начин обезбедити одговарајуће коверте, 
о чему се старају управе ових установа, као и министарство надле-
жно за послове правде.

Члан 31.
Заштитник грађана је дужан да по притужби поступи у року 

од 15 дана од њеног пријема, и то тако што ће:
1) притужбу одбацити, односно захтевати допуну притужбе 

да би се по њој могло поступати, или
2) о притужби одлучити у скраћеном поступку, или
3) покренути испитни поступак.
Заштитник грађана мора да оконча испитни поступак у року 

од 90 дана од дана пријема притужбе.
Заштитник грађана може продужити испитни поступак ако 

сложеност чињеничног стања, бројност података или понашање 
учесника у поступку то налажу, о чему обавештава подносиоца 
притужбе.

Члан 32.
Заштитник грађана доноси закључак којим одбацује притужбу:
1) ако предмет притужбе није у надлежности Заштитника 

грађана;
2) ако је притужба поднета после истека рока за њено подно-

шење;
3) ако је притужба поднета пре употребе свих расположивих 

правних средстава пред органима управе, а нису испуњени услови 
из члана 28. став 9. овог закона;

4) ако је притужба анонимна или је увредљива или је о њеној 
основаности већ одлучивано;

5) ако притужба не садржи податке који су потребни за по-
ступање, а подносилац притужбе не отклони недостатке у накнад-
ном року од пет радних дана од дана одређеног за допуну приту-
жбе, нити се обрати стручној служби Заштитника грађана да му 
помогне у отклањању недостатка.

Притужба детета не може бити одбачена у случајевима из 
става 1. тач. 3) и 5) овог члана.

Закључак којим се одбацује притужба мора бити образложен 
и доставља се подносиоцу притужбе.

Ако Заштитник грађана није надлежан да поступа по приту-
жби, у закључак се уноси и поука о томе коме треба упутити при-
тужбу, или друго правно средство, осим ако Заштитник грађана не 
доставља притужбу покрајинскoм заштитнику грађана  – омбуд-
сману или локалном омбудсману.

Члан 33.
Заштитник грађана може да поступа у скраћеном поступку 

или да покрене испитни поступак и ако је притужба поднета по-
сле истека рока за њено подношење, ако сматра да је подносилац 
притужбе пропустио рок из оправданих разлога или да је случај 
толико значајан да поступак треба водити.

Заштитник грађана поступа у скраћеном поступку ако чиње-
нично стање може да се утврди из докумената која су приложена 
уз притужбу. У том случају, доноси се извештај о случају, на који 
се примењују одредбе овог закона о извештају о случају који се 
доноси после испитног поступка.

Ако не одбаци притужбу или не реши случај у скраћеном по-
ступку, Заштитник грађана покреће испитни поступак.

Испитни поступак покреће се закључком.

Члан 34.
Заштитник грађана доставља подносиоцу притужбе и органу 

управе закључак о покретању испитног поступка и захтева од ор-
гана управе да се писмено изјасни о притужби и достави потребна 
обавештења и документе, у року који одреди, а који не може бити 
дужи од 15 дана.

У изузетно сложеним ситуацијама, на образложени захтев 
органа управе, Заштитник грађана може рок из става 1. овог члана 
продужити најдуже до 60 дана.

Заштитник грађана може да, у нарочито оправданим случаје-
вима, органу управе не открије идентитет подносиоца притужбе.

Орган управе на који се односи притужба обавезан је да За-
штитнику грађана омогући приступ службеним просторијама.

Сви функционери и запослени у органу управе дужни су да 
се одазову на захтев Заштитника грађана да учествују у испитном 
поступку и пруже му потребна објашњења.

Ако орган управе не поступи у року који је Заштитник гра-
ђана одредио, дужан је да Заштитнику грађана без одлагања саоп-
шти разлоге за то.

О непоступању по захтеву из става 1. овог члана, Заштитник 
грађана обавештава орган који је непосредно надређен органу 
управе на који се притужба односи, Владу, Народну скупштину и 
јавност.

Члан 35.
Заштитник грађана може да обустави испитни поступак ако 

се подносилац притужбе писмено изјасни да одустаје од приту-
жбе, ако неоправдано не учествује у испитном поступку, или ако 
из његових поступака недвосмислено произлази да не показује ин-
тересовање за даљи ток поступка.

Испитни поступак се обуставља закључком, који мора бити 
образложен и који се доставља подносиоцу притужбе и органу 
управе.

Члан 36.
Ако орган управе против којег је поднета притужба сам от-

клони недостатак на који се притужба односи, Заштитник грађана 
ће закључком обуставити испитни поступак и о томе обавестити 
подносиоца притужбе и орган управе.

Члан 37.
Када оконча испитни поступак, Заштитник грађана сачиња-

ва писмени извештај о случају који доставља надлежном органу 
и подносиоцу притужбе и објављује га на својој веб презентацији.
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У извештају о случају Заштитник грађана утврђује да ли је у 

актима, радњама или нечињењу органа управе било незаконито-
сти и неправилности којима је повређено људско или мањинско 
право и слобода грађана.

Ако утврди неправилности и незаконитости у раду органа 
управе, Заштитник грађана у извештај о случају уноси препоруку 
о начину на који би неправилности и незаконитости у раду треба-
ло отклонити односно начину унапређења рада органа.

Препорука за разрешење функционера, односно иницијатива 
за покретање дисциплинског поступка против запосленог у органу 
управе из члана 24. овог закона саставни је део извештаја о слу-
чају.

Орган управе је дужан да, у року који Заштитник грађана 
одреди у извештају о случају, а који не може бити краћи од 15 ни 
дужи од 90 дана од дана добијања извештаја о случају, Заштитни-
ку грађана достави обавештење о томе да ли је и на који начин по-
ступио по препоруци из става 3. овог члана, односно о разлозима 
због којих по препоруци евентуално није поступио.

Ако се препорука из става 3. овог члана односи на норма-
тивно преуређење одређене области или прописаних решења, За-
штитник грађана у извештају о случају одређује рокове у којима је 
орган управе дужан да Заштитника грађана обавештава о мерама 
предузетим на испуњавању препорука.

Ако орган управе у задатом року не достави Заштитнику 
грађана обавештење из става 5. овог члана, ако не поступи по 
препоруци, или је само делимично испуни, као и ако не испуни 
препоруку да се разреши функционер који је одговоран за повреду 
права или иницијативу да покрене дисциплински поступак против 
запосленог који је одговоран за повреду права, Заштитник грађана 
о томе обавештава непосредно надређени орган, Народну скуп-
штину, Владу и јавност.

Члан 38.
Заштитник грађана може поступити и по сопственој иници-

јативи, када на основу сопственог сазнања или сазнања добијених 
из других извора, укључујући изузетно и анонимне притужбе, 
оцени да је могуће да је актом, радњом или нечињењем органа 
управе дошло до повреде људских права или слобода.

Одредбе овог закона о испитном поступку сходно се приме-
њују и на поступак који Заштитник грађана покрене по сопственој 
иницијативи.

V. ИЗВЕШТАЈ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ И САРАДЊА 
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА СА ДРУГИМ ОРГАНИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 39. 
Заштитник грађана подноси Народној скупштини редован 

годишњи извештај о свом раду и стању људских права у Републи-
ци Србији, у коме се наводе: подаци о активностима у претходној 
години, подаци о уоченим недостацима у раду органа управе, пре-
поруке за побољшање праксе и нормативног уређења појединачне 
области, предлози за унапређење положаја грађана у односу на ор-
гане управе, као и подаци о спровођењу препорука и предлога из 
претходних извештаја.

Извештај из става 1. овог члана Заштитник грађана подноси 
најкасније до 15. марта наредне године за претходну годину и обја-
вљује га у „Службеном гласнику Републике Србије” и на својој веб 
презентацији, о чему обавештава средства јавног информисања.

У току године Заштитник грађана може да подноси и посеб-
не извештаје, ако за тим постоји потреба.

Члан 40.
Односи између Заштитника грађана и органа аутономне по-

крајине и јединица локалне самоуправе надлежних за питања за-
штите права грађана заснивају се на међусобној сарадњи, у окви-
ру надлежности Заштитника грађана утврђених овим законом.

Заштитник грађана сарађује са покрајинским заштитником 
грађана  – омбудсманом и локалним омбудсманима у јединицама 
локалне самоуправе, као и са надлежним службама председника 
Републике, Народне скупштине и Владе у циљу размене информа-
ција о уоченим проблемима и појавама у раду и поступању органа 
управе са становишта заштите и унапређења људских и мањин-
ских права и слобода.

Члан 41.
Ако Заштитник грађана прими притужбу која се односи на 

повреду људског или мањинског права учињену актима, радњама 
или нечињењем органа управе, а није повређен Устав, међународ-
ни уговор о људским или мањинским правима, нити закон, други 
пропис или општи акт Републике Србије, већ је повређен пропис 
или други општи акт аутономне покрајине, односно јединице ло-
калне самоуправе, доставља је, без одлагања, покрајинском за-
штитнику грађана  – омбудсману или локалном омбудсману, и о 
томе писмено обавештава подносиоца притужбе.

Ако покрајински заштитник грађана  – омбудсман или локал-
ни омбудсман прими притужбу због повреде потврђеног међуна-
родног уговора о људским или мањинским правима или закона, 
другог прописа или општег акта Републике Србије доставља је, 
без одлагања, Заштитнику грађана и о томе писмено обавештава 
подносиоца притужбе.

Ако подносилац притужбе истовремено указује на повре-
ду потврђеног међународног уговора о људским или мањинским 
правима или закона, другог прописа или општег акта Републике 
Србије и на повреду прописа или другог општег акта аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, орган који је при-
мио притужбу поступа по њој у делу својих надлежности, а ко-
пију притужбе прослеђује Заштитнику грађана или покрајинском 
заштитнику грађана  – омбудсману или локалном омбудсману, и о 
томе писмено обавештава подносиоца притужбе.

Члан 42.
Заштитник грађана успоставља и одржава сарадњу са органи-

зацијама цивилног друштва, међународним организацијама и ме-
ханизмима за заштиту и унапређење људских и мањинских права.

VI. ПРАВО НА ПЛАТУ

Члан 43.
Заштитник грађана има право на плату у висини плате пред-

седника Уставног суда, а заменици Заштитника грађана у висини 
плате судије Уставног суда.

VII. СРЕДСТВА ЗА РАД ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Члан 44.
Средства за рад Заштитника грађана обезбеђују се у буџету 

Републике Србије.
Заштитник грађана сачињава предлог финансијског плана за 

наредну годину и, у складу са законом којим је уређен буџетски 
систем, доставља га министарству надлежном за припрему буџета 
Републике Србије.

Предлог финансијског плана Заштитника грађана треба да са-
држи предлог распореда и коришћења средстава за вршење надле-
жности Заштитника грађана предвиђених овим законом, укључују-
ћи и средства за финансирање надлежности из члана 2. овог закона.

Годишња средства за рад Заштитника грађана треба да буду 
довољна да омогуће његово делотворно и ефикасно остваривање 
функције, као и да буду у складу са макроекономском политиком 
Републике Србије.

Средства за рад Заштитника грађана из става 1. овог члана не 
могу се смањити, изузев ако се смањење средстава за рад приме-
њује и на друге кориснике буџетских средстава.

VIII. СТРУЧНА СЛУЖБА

Члан 45.
За вршење стручних и административних послова образује 

се стручна служба Заштитника грађана.
Заштитник грађана доноси општи акт о организацији и си-

стематизацији послова стручне службе у складу са буџетским 
средствима опредељеним за његов рад.

О доношењу општег акта из става 2. овог члана Заштитник 
грађана обавештава Народну скупштину, у року од 15 дана од дана 
његовог доношења.

Заштитник грађана доноси одлуку о пријему у радни однос 
запослених у стручној служби.

На права и дужности запослених у стручној служби Заштит-
ника грађана примењују се прописи који уређују права и дужно-
сти државних службеника и намештеника.
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Члан 46.
Заштитник грађана и заменици Заштитника грађана имају 

службену легитимацију која служи да се идентификују приликом 
обављања послова из надлежности Заштитника грађана.

По престанку функције, службена легитимација се враћа и 
поништава.

Изглед, облик, садржину и начин издавања и вођења евиден-
ције о издатим службеним легитимацијама прописује Заштитник 
грађана.

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.
Поступци контроле Заштитника грађана који су започети до 

почетка примене овог закона, а који нису окончани, окончаће се 
према одредбама закона који се примењивао до почетка примене 
овог закона.

Члан 48.
Заштитник грађана и заменици Заштитника грађана који су 

изабрани према одредбама Закона о Заштитнику грађана („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05 и 54/07) настављају да врше функ-
ције до истека мандата на које су изабрани, са могућношћу да буду 
поново изабрани на исте функције у складу са одредбама овог за-
кона.

Члан 49.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о За-

штитнику грађана („Службени гласник РС”, бр. 79/05 и 54/07).

Члан 50.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

4750
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, 

доносим

У К А З

о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о сло-
бодном приступу информацијама од јавног значаја, који је донела 
Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници Дру-
гог редовног заседања у 2021. години, 3. новембра 2021. године.

ПР број 135
У Београду, 8. новембра 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

З А К О Н

о изменама и допунама Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја

Члан 1.
У Закону о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), 
у члану 1. додају се ст. 3. и 4. који гласе:

„У сврху омогућавања остварења интереса јавности да зна, 
сви органи јавне власти треба да јавно објављују и тиме јавности 
учине доступним све информације о свом раду које се, у складу са 
одредбама овог закона, сматрају информацијама од јавног значаја.

Сви појмови који су у овом закону употребљени у граматич-
ком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род 
лица на која се односе.”.

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.
Орган јавне власти (у даљем тексту: орган власти) у смислу 

овог закона јесте:
1) орган Републике Србије;
2) орган aутономне покрајине;
3) орган општине, града, градске општине и града Београда;
4) јавно предузеће, установа, организација и друго правно 

лице, које је основано прописом или одлуком органа из тач. 1) до 
3) овог става;

5) привредно друштво чији је оснивач или члан Република 
Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, одно-
сно један или више органа власти из тач. 1) до 4) овог става са 50% 
или више акција или удела у збиру односно са више од половине 
чланова органа управљања;

6) привредно друштво чији је оснивач или члан један или 
више органа власти из тач. 1) до 5) овог става са 50% или више 
акција или удела у збиру;

7) правно лице чији је оснивач привредно друштво из тач. 5) 
или 6) овог става;

8) правно лице или предузетник који обавља делатности од 
општег интереса, у смислу закона којим се уређује положај јавних 
предузећа, у односу нa информације кoje су у вези са обављањем 
тих делатности;

9) правно или физичко лице кoje има јавна овлашћења, у од-
носу нa информације кoje су у вези са вршењем тих овлашћења;

10) правно лице кoje je у години на коју се односе тражене 
информације остварило више од 50% прихода од једног или више 
органа власти из тач. 1) до 7) oвoг става, у односу нa информације 
кoje су у вези са активношћу кoja се финансира тим приходима, 
изузев цркве и верске заједнице.”.

Члан 3.
Назив изнад члана 9. и члан 9. мењају се и гласе:

„Живот, здравље, лична безбедност, правосуђе, одбрана земље, 
национална и јавна безбедност, економска добробит земље, 
тајна, интелектуална и индустријска својина, уметничка, 

културна и природна добра и животна средина

Члан 9.
Орган власти може тражиоцу ускратити приступ информаци-

јама од јавног значаја, ако би тиме:
1) угрозио живот, здравље, безбедност или које друго важно 

добро неког лица;
2) угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кри-

вичног дела, оптужење за кривично дело, вођење предистражног 
поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или спро-
вођење казне, вођење поступака у смислу закона којим је уређена 
заштита конкуренције, или који други правно уређени поступак, 
или фер поступање и правично суђење, до окончања поступка; 

3) озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну 
безбедност, међународне односе или прекршио правила међуна-
родног арбитражног права; 

4) битно умањио способност државе да управља економским 
процесима у земљи, или битно отежао остварење оправданих еко-
номских интереса Републике Србије или угрoзиo или би мoгao 
угрoзити спрoвoђeњe мoнeтaрнe, девизне или фискалне пoлитикe, 
финaнсиjску стaбилнoст, упрaвљaњe дeвизним рeзeрвaмa, нaд-
зoр нaд финaнсиjским институциjaмa или издaвaњe нoвчaницa и 
кoвaнoг нoвaцa;

5) учинио доступним информацију или документ за који је 
прописима или службеним актом заснованим на закону одређено 
да се чува као тајни податак или представља пословну или профе-
сионалну тајну, или податак добијен у поступку заступања за чије 
објављивање заступани није дао одобрење, у складу са законом 
којим се уређује рад правобранилаштва, а због чијег би одавања 
могле наступити тешке правне или друге последице по интересе 
заштићене законом који претежу над правом јавности да зна;

6) повредио право интелектуалне или индустријске својине, 
угрозио заштиту уметничких, културних и природних добара;

7) угрозио животну средину или ретке биљне и животињске 
врсте.”.
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Члан 4.

У члану 10. став 1. после речи: „објављена и” додаје се реч: 
„јавно”, а речи: „у земљи или на интернету” бришу се.

Члан 5.
Члан 12. мења се и гласи:

„Члан 12.
Ако тражена информација од јавног значаја може да се из-

двоји од осталих информација у документу којима орган власти 
није дужан тражиоцу да омогући приступ, орган власти ће тражи-
оцу омогућити приступ делу документа који садржи само издво-
јену информацију, и обавестиће га да остала садржина документа 
није доступна, у складу са законом.”.

Члан 6.
Назив изнад члана 13. и члан 13. бришу се.

Члан 7.
Члан 14. мења се и гласи:

„Члан 14.
Орган власти може тражиоцу ограничити остваривање права 

на приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио 
право на приватност, право на заштиту података о личности, право 
на углед или које друго право лица на које се тражена информаци-
ја лично односи, осим:

1) ако је лице на то пристало;
2) ако се ради о личности, појави или догађају од интереса 

за јавност, а нарочито ако се ради о јавном функционеру у смислу 
закона којим се уређује спречавање сукоба интереса при обавља-
њу јавних функција и ако је информација везана за вршење његове 
јавне функције;

3) ако се ради о лицу које је својим понашањем дало повода 
за тражење информације.

Информације од јавног значаја из документа који садржи 
податке о личности могу бити учињене доступним тражиоцу на 
начин којим се обезбеђује да се право јавности да зна и право на 
заштиту података о личности могу остварити заједно, у мери про-
писаној законом којим се уређује заштита података о личности и 
овим законом.”.

Члан 8.
У члану 15. став 2. после речи: „презиме” ставља се запета и 

додају речи: „односно назив”. 
У ставу 5. после речи: „дужно је да,” додају се речи: „најка-

сније у року од осам дана од дана пријема захтева,”.
У ставу 6. речи: „у одређеном року, односно у року од 15 

дана” замењују се речима: „у року који му одреди орган власти, а 
који не може бити краћи од осам ни дужи од 15 дана”, а реч: „за-
кључак” замењује се речју: „решење”.

Члан 9.
Члан 16. мења се и гласи:

„Члан 16.
Орган власти је дужан да без одлагања, а најкасније у року 

од 15 дана од дана пријема захтева, односно уређеног захтева, 
тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид 
документ који садржи потпуну и тачну тражену информацију, од-
носно изда му или упути копију тог документа. Копија документа 
је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа власти 
од кога је информација тражена односно даном упућивања елек-
тронске поште.

Ако се захтев односи на информацију за коју се, на основу 
података који су наведени у захтеву, може претпоставити да је од 
значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за 
угрожавање или заштиту здравља становништва или животне сре-
дине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те 
информације, да му стави на увид документ који садржи потпуну 
и тачну тражену информацију, односно да му изда копију тог до-
кумента најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако орган власти утврди да се захтев односи на информације 
које су садржане у великом броју докумената, услед чега би посту-
пање органа у року из става 1. овог члана било отежано, може, у 

року од седам дана од дана пријема уредног захтева, обавестити 
тражиоца о томе и понудити му да захтев прецизира или да оства-
ри увид у документе пре него што одреди које су му копије доку-
мената потребне.

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, 
да у року из става 1. овог члана обавести тражиоца о поседовању 
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену 
информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, ду-
жан је да, најкасније у року од седам дана од дана пријема уред-
ног захтева, тражиоцу достави обавештење о разлозима због којих 
није у могућности да по захтеву поступи у року из става 1. овог 
члана и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана 
од дана пријема уредног захтева, у којем ће поступити по захтеву.

Ако се захтев односи на увид, односно добијање копије до-
кумента који садржи информацију која представља тајни податак 
одређен од стране другог органа власти, орган власти ће у року од 
осам дана од дана пријема, захтев доставити органу власти који 
је одредио тајност податка на поступање по захтеву и о томе оба-
вестити подносиоца захтева. Рок из овог члана за поступање по 
захтеву од стране органа власти који је одредио тајност податка 
почиње да тече од дана достављања.

Ако се захтев односи на информацију која представља тајни 
податак чију тајност је одредио орган власти који одлучује о за-
хтеву и ако орган власти утврди да су престали разлози због којих 
је податак одређен као тајни, донеће одлуку о престанку тајности 
податка, у складу са законом којим је уређено одређивање и за-
штита тајних података, и подносиоцу захтева омогућити приступ 
траженој информацији.

Орган власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражи-
оцу ставити на увид документ који садржи тражену информаци-
ју, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу 
време, место и начин на који ће му информација бити стављена на 
увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају 
да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће 
тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се 
у службеним просторијама органа власти.

Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у до-
кумент који садржи тражену информацију изврши у друго време од 
времена које му је одредио орган од кога је информација тражена.

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у доку-
мент који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини 
уз помоћ пратиоца.

Ако удовољи захтеву, орган власти неће издати посебно ре-
шење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако орган власти одбије да у целини или делимично оба-
вести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид 
документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно 
упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније 
у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању 
захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу 
упути тражиоца на правна средства која може изјавити против та-
квог решења.

Ако се захтев односи на информацију која представља тајни 
податак чију тајност је одредио орган власти који одлучује о за-
хтеву, или информација представља пословну или професионал-
ну тајну, у образложењу решења из става 12. oвoг члана наводе 
ce и разлози за одређивање тајности и разлози због којих податак 
и даље треба да се чува као тајни, односно разлози због којих је 
податак одређен као пословна или професионална тajнa.

Од обавеза поступања у складу са одредбама овог члана 
ослобођено је правно лице из члана 3. тачка 10) овог закона које је 
све информације које се односе на активности финансиране сред-
ствима органа власти из члана 3. тач. 1) до 7) овог закона доста-
вило органу који је финансирао те активности или органу власти 
надлежном за контролу тог финансирања.”.

Члан 10.
У члану 22. став 1. тачка 2) речи: „став 2.” замењују се речи-

ма: „ст. 1. до 3.”.
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Против решења Повереника којим се одлучује о захтеву 

који је поднет Поверенику као органу власти, не може се изјавити 
жалба.”.
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У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи: „Врховног 
суда Србије” замењују се речима: „Врховног касационог суда”, а 
после речи: „Уставног суда”, додаје се запета и речи: „Народне 
банке Србије”.

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: „става 2.” 
замењују се речима: „ст. 2. и 3.”, а речи: „о чему суд по службеној 
дужности обавештава Повереника” бришу се.

После досадашњег става 3, који постаје став 4, додаје се став 
5. који гласи:

„О покретању управног спора против решења из става 3. 
овог члана суд по службеној дужности обавештава Повереника.”.

Члан 11.
Члану 24. мења се и гласи:

„Члан 24.
Повереник доноси решење без одлагања, а најкасније у року 

од 60 дана од дана пријема жалбе, пошто омогући органу власти 
да се писмено изјасни, а по потреби и тражиоцу.

Изузетно од става 1. овог члана, по жалби због непоступања 
органа власти у складу са чланом 16. став 2. овог закона, Повере-
ник доноси решење у року од 30 дана од дана пријема жалбе.

Повереник одбацује жалбу која је недопуштена, неблаговре-
мена и изјављена од стране неовлашћеног лица.

Орган власти доказује да је поступао у складу са својим оба-
везама предвиђеним овим законом.

Када утврди да је жалба основана, Повереник ће решењем 
наложити органу власти да тражиоцу омогући слободан приступ 
информацијама од јавног значаја.

Када поводом жалбе због непоступања по захтеву (ћутање 
управе) утврди да је жалба основана, Повереник ће решењем на-
ложити органу власти да у одређеном року поступи по захтеву.

Ако у поступку по жалби против решења о одбијању захтева 
који се односи на тајни податак из члана 9. тачка 5. овог закона 
Повереник утврди да су престали разлози због којих је податак 
одређен као тајни, односно да податак није одређен као тајни у 
складу са законом којим је уређено одређивање и заштита тајних 
података, донеће решење којим се жалба усваја, а органу власти 
налаже да опозове тајност траженог податка и подносиоцу захтева 
омогући приступ том податку.

У поступку по жалби из става 7. овог члана, Повереник је 
дужан да изврши увид у списе предмета на који се жалба односи 
ради потпуног утврђивања чињеничног стања неопходног за ре-
шавање по жалби.

Ако орган власти, након изјављене жалбе због непоступања 
по захтеву, а пре доношења одлуке по жалби, тражиоцу омогући 
приступ информацијама или по захтеву на други начин поступи, 
Повереник ће донети решење и обуставити поступак по жалби. 
Поступак по жалби се обуставља и када тражилац одустане од 
жалбе.

У случају доношења решења из става 6. овог члана због не-
поступања по захтеву, Повереник, у складу са законом који регу-
лише прекршајни поступак, издаје прекршајни налог због прекр-
шаја из члана 47. овог закона.”.

Члан 12.
Члан 26. мења се и гласи:

„Члан 26.
Органи власти су дужни да Поверенику, на његов захтев и 

у року који он одреди, а који не може бити дужи од 15 дана, до-
ставе све податке неопходне за утврђивање чињеничног стања од 
значаја за доношење решења из чл. 24. и 25. овог закона, као и за 
одлучивање о подношењу захтева за покретање прекршајних по-
ступака који су у вези са тим решењима.

Поверенику ће, ради утврђивања чињеничног стања из става 
1. овог члана, бити омогућен приступ сваком носачу информације 
на који се овај закон примењује.

Орган надлежан за вођење евиденција о пребивалишту и бо-
равишту грађана и јединственом матичном броју грађана дужан је 
да Поверенику, на његов захтев, достави податке из тих евиденци-
ја који су неопходни за изрицање прекршајног налога и подноше-
ње захтева за покретање прекршајног поступка.”.

Члан 13.
У називу изнад члана 27, речи: „и закључка” бришу се.
У члану 27. став 1. речи: „и закључка” бришу се.

Члан 14.
У члану 28. речи: „административно” у одређеном падежу за-

мењују се речју: „управно”, у одговарајућем падежу.
У ставу 2. после речи: „управни поступак” тачка се замењује 

запетом и додају речи: „осим ако је овим законом другачије одре-
ђено.”.

Члан 15.
После члана 28. додају се чл. 28а и 28б, који гласе:

„Члан 28а
Повереник ће принудити извршеника  – орган власти да испу-

ни обавезе из решења Повереника посредном принудом, изрица-
њем новчаних казни.

Новчана казна се изриче решењем.
Новчана казна се изриче у распону од 20.000 до 100.000 ди-

нара и може бити изречена више пута.
Изречену новчану казну извршава суд у складу са законом 

којим се регулише извршење и обезбеђење.
Изречене новчане казне представљају приход буџетa Репу-

блике Србије.

Члан 28б
Повереник је овлашћен да поднесе захтев за покретање пре-

кршајног поступка за прекршаје предвиђене овим законом, када у 
поступку по жалби оцени да постоји прекршај.

Тражилац информације не може да поднесе захтев за покре-
тање прекршајног поступка против органа власти пре окончања 
поступка по жалби пред Повереником, односно пре окончања 
управног спора ако жалба Поверенику није допуштена.

У случају из става 2. овог члана, тражилац информације је 
дужан да се претходно обрати Поверенику захтевом да Повере-
ник поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, односно 
управној инспекцији, ако је вођен управни спор.

Ако Повереник, односно управна инспекција у року од осам 
дана не одговори тражиоцу информације на захтев из става 3. овог 
члана или му одговори да нема основа за подношење захтева за 
покретање прекршајног поступка, тражилац информације је овла-
шћен да сам поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.

Ако Повереник, односно управна инспекција поднесе захтев 
за покретање прекршајног поступка, на захтев тражиоца инфор-
мације или на сопствену иницијативу, дужан је да о евентуалном 
одустајању од тог захтева обавести тражиоца информације, у року 
од осам дана од дана одустајања од захтева, да би тражилац ин-
формације могао да настави поступак.”.

Члан 16.
У члану 29. додају се ст. 2. и 3. који гласе:
„Повереник може образовати канцеларије и ван свог седишта.
Актом о организацији и систематизацији послова стручне слу-

жбе Повереника уређује се обављање послова у канцеларијама.”.

Члан 17.
Члан 30. мења се и гласи:

„Члан 30.
Народна скупштина бира Повереника већином гласова свих 

народних посланика, на предлог одбора надлежног за државну 
управу (у даљем тексту: Одбор).

Повереник се бира на време од осам година, без могућности 
поновног избора на ову дужност.

Председник Народне скупштине расписује јавни позив свим 
заинтересованим лицима да се пријаве за кандидата за Поверени-
ка (у даљем тексту: Јавни позив).

Јавни позив се, истог дана, објављује на веб презентацији 
Народне скупштине и у најмање једном дневном листу који се ди-
стрибуира на целој територији Републике Србије, најкасније 180 
дана пре истека мандата претходног Повереника, односно најка-
сније 30 дана по доношењу одлуке о престанку дужности Повере-
ника у смислу члана 31. овог закона.
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Пријава на Јавни позив доставља се у писменом облику и 

мора да садржи лично име, адресу пребивалишта, број телефона 
за контакт, адресу за пријем електронске поште и потпис заинте-
ресованог лица, а уз пријаву се достављају биографија и докази о 
испуњености прописаних услова за избор за Повереника.

Рок за пријављивање на Јавни позив траје 30 дана од дана 
објављивања Јавног позива.

У року од 15 дана од истека рока за пријављивање на Јавни 
позив, Одбор утврђује и на веб презентацији Народне скупштине 
објављује списак пријављених лица који испуњавају услове за из-
бор за Повереника, са њиховим биографијама.

У року из става 7. овог члана, Одбор доставља позив посла-
ничким групама у Народној скупштини да са списка пријављених 
лица који испуњавају услове за избор за Повереника предложе 
кандидата за Повереника.

Кандидата за Повереника Одбору има право да предложи 
свака посланичка група у Народној скупштини.

Посланичка група може да предложи кандидата за Поверени-
ка тек по истеку 15 дана од дана објављивања списка пријављених 
лица који испуњавају услове за избор за Повереника.

Више посланичких група могу да предложе заједничког кан-
дидата за Повереника.

Пре утврђивања предлога за избор Повереника, Одбор са 
кандидатима које су предложиле посланичке групе обавља јавни 
разговор на којем се кандидатима омогућује да изнесу своје ставо-
ве о улози и начину остваривања дужности Повереника.

Предлог за избор Повереника утврђује се већином гласова од 
укупног броја чланова Одбора.

Образложени предлог за избор Повереника Одбор подноси 
Народној скупштини најкасније 60 дана пре истека мандата прет-
ходног Повереника, односно у року од 90 дана од дана доношења 
одлуке о разрешењу, односно о утврђивању дана престанка ду-
жности Повереника.

За Повереника се бира лице с признатим угледом и стручно-
шћу у области заштите и унапређења људских права.

Повереник може бити лице које испуњава услове за рад у др-
жавним органима, које је завршило правни факултет и има најма-
ње десет година радног искуства.

Повереник не може да обавља другу јавну функцију или про-
фесионалну делатност, као и другу дужност или посао који би мо-
гао утицати на његову самосталност и независност.

Повереник не може бити члан политичке странке.
Ако предложени кандидат за Повереника не добије потребну 

већину гласова свих народних посланика, нови поступак избора се 
покреће у року од 15 дана од дана када Народна скупштина није 
изабрала Повереника.”.

Члан 18.
Члан 31. мења се и гласи:

„Члан 31.
Поверенику дужност престаје:
1) истеком мандата;
2) смрћу;
3) на лични захтев;
4) губитком држављанства;
5) ако му правноснажном судском одлуком буде ограничена 

пословна способност;
6) ако правноснажно буде осуђен на казну затвора у трајању 

од најмање шест месеци;
7) разрешењем.
Поверенику који у току мандата испуни услове за старосну 

пензију у складу са законом, дужност престаје истеком мандата.
У случају престанка дужности Повереника из разлога на-

ведених у ставу 1. тач. 2) до 6) овог члана, Народна скупштина, 
без расправе, већином гласова свих народних посланика, доноси 
одлуку кoјoм утврђује дан престанка дужности Повереника.

Повереник се разрешава:
1) ако нестручно или несавесно обавља своју дужност;
2) ако буде изабран, постављен или именован на другу јавну 

функцију;
3) ако започне обављање дужности, радње или професио-

налне делатности без сагласности државног органа надлежног за 
одлучивање о сукобу интереса при вршењу јавних функција;

4) ако постане члан политичке странке.

Поступак за разрешење Повереника покреће ce на образло-
жени предлог једне трећине народних посланика.

Одбор утврђује да ли постоје разлози за разрешење. Акo 
утврди да нема разлога за разрешење, Одбор о тoмe обавештава 
Народну скупштину. Акo утврди да има разлога за разрешење, Од-
бор подноси предлог одлуке о разрешењу Народној скупштини.

Повереник има право да се на седници Одбора и Народне 
скупштине, нa којој се разматра предлог за његово разрешење, 
обрати народним посланицима.”.

Члан 19.
У члану 32. став 3. речи: „Врховног суда” замењују се речи-

ма: „Врховног касационог суда”.

Члан 20.
Члан 33. мења се и гласи:

„Члан 33.
Повереник има заменика за слободан приступ информација-

ма од јавног значаја, кога бира Народна скупштина, већином гла-
сова свих народних посланика, на предлог Повереника.

За заменика Повереника може бити изабрано лице које испу-
њава услове прописане овим законом за избор Повереника.

Заменик Повереника бира се за време од осам година, без мо-
гућности поновног избора на ову дужност.

Заменик Повереника обавља дужности Повереника у случају 
његовог одсуства или спречености, као и у случају престанка ду-
жности из разлога наведених у члану 31. овог закона.

Заменику Повереника престаје дужност на начин предвиђен 
за престанак дужности Повереника.

Поступак за разрешење заменика Повереника покреће се и 
на иницијативу Повереника. 

Заменик Повереника има право нa плату у висини од 90% од 
плате Повереника.”.

Члан 21.
Члан 34. мења се и гласи:

„Члан 34.
Повереник има стручну службу која му помаже у вршењу 

његових надлежности.
Повереник доноси општи акт о организацији и систематиза-

цији послова стручне службе у складу са буџетским средствима 
опредељеним за његов рад.

О доношењу општег акта из става 2. овог члана Повереник 
обавештава Народну скупштину, у року од 15 дана од дана њего-
вог доношења.

Повереник самостално одлучује, у складу са законом, о при-
јему лица у радни однос у стручну службу, руковођен потребом 
професионалног и делотворног вршења своје надлежности.

На права и дужности запослених у стручној служби Повере-
ника примењују се прописи који уређују права и дужности држав-
них службеника и намештеника.

Средства за рад Повереника и стручне службе обезбеђују ce 
у буџету Републике Србије.”.

Члан 22.
У члану 35. став 1. тачка 4) речи: „државним органима” заме-

њују се речима: „органима власти”.
После тачке 6) додаје се нова тачка 6а) која гласи:
„6а) даје мишљење на нацрте закона и предлоге других про-

писа, као и докумената јавних политика, ако се њима уређују пи-
тања која су од значаја за остваривање права на приступ информа-
цијама од јавног значаја;”.

У ставу 2. после речи: „општих аката” додају речи: „којима 
се уређују питања од значаја за остваривање права на приступ ин-
формацијама од јавног значаја.”.

Члан 23.
У називу изнад члана 38. речи: „и заштита извора информа-

ције од јавног значаја” бришу се.
Члан 38. мења се и гласи:

„Члан 38.
Руководилац органа власти може да одреди једног или више 

запослених (у даљем тексту: овлашћено лице) за поступање по за-
хтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.
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Органи јединице локалне самоуправе односно градске оп-
штине могу да одреде заједничко овлашћено лице за поступање по 
захтевима упућеним тим органима. Више јавних бележника или 
јавних извршитеља може да одреди заједничко овлашћено лице за 
поступање по захтевима, из реда запослених код тих јавних беле-
жника, односно јавних извршитеља.

Овлашћено лице:
1) обавештава тражиоца о поседовању информација и обез-

беђује увид у документ који садржи тражену информацију, одно-
сно доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев 
решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање 
њихових права утврђених овим законом;

2) предузима мере за унапређење праксе поступања са носа-
чима информација, праксе одржавања носача информација, као и 
праксе њиховог чувања и обезбеђења;

3) предузима мере потребне за упознавање запослених са 
њиховим обавезама у вези са правима на приступ информацијама 
од јавног значаја, ради делотворне примене овог закона.

Сви запослени у органу власти дужни су да овлашћеном 
лицу пруже сву неопходну помоћ и доставе потпуне и тачне ин-
формације неопходне за поступање по захтеву.

Ако овлашћено лице из става 1. овог члана није одређено, за 
поступање по захтеву и предузимање мера из става 3. тач. 2) и 3) 
овог члана надлежан је руководилац органа власти.”.

Члан 24.
Члан 39. мења се и гласи:

„Члан 39.
Орган власти из члана 3. тач. 1) до 7) овог закона израђује 

информатор о свом раду, који садржи нарочито:
1) основне податке о органу и информатору (укључујући рад-

но време и информацију о приступачности особама са инвалиди-
тетом објеката које користи орган);

2) организациону структуру (органиграм);
3) имена, податке за контакт и опис функција руководилаца 

организационих јединица;
4) опис правила у вези са јавношћу рада;
5) опис надлежности, овлашћења и обавеза;
6) опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и оба-

веза;
7) за колегијалне органе, податке о одржаним седницама и 

опис начина доношења одлука;
8) навођење прописа које орган примењује у свом раду и 

прописа за чије доношење је надлежан;
9) навођење стратегија, програма, планова и извештаја које 

је донео орган;
10) навођење аката из тач. 8) и 9) овог става који су у поступ-

ку припреме од стране органа;
11) списак услуга кoje орган пружа заинтересованим лицима;
12) поступак ради пружања услуга из тачке 11) овог става;
13) преглед података о пруженим услугама из тачке 11) овог 

става;
14) финансијске податке (податке о буџету, односно финан-

сијском плану и изворима прихода);
15) податке о јавним набавкама, укључујући план јавних на-

бавки и списак закључених уговора о набавкама добара, услуга, 
радова и непокретности, са вредностима закључених уговора, да-
тумом закључења и роком трајања;

16) податке о државној помоћи (са подацима о субјектима 
субвенција и донација и њиховим износима);

17) податке о извршеним инспекцијама и ревизијама посло-
вања органа;

18) податке о исплаћеним платама, зарадама и другим прима-
њима, укључујући податке о платама органа руковођења, односно 
управљања и руководилаца организационих јединица;

19) податке о средствима рада и објектима које орган поседу-
је, односно користи;

20) чување носача информација;
21) врсте информација у поседу, укључујући садржај база по-

датака и регистара којима рукује орган;
22) врсте информација којима орган власти омогућава при-

ступ;
23) списак најчешће тражених информација од јавног значаја;

24) информације о подношењу захтева, са адресама за пријем 
поште и електронске поште и подацима о роковима за поступање 
по захтеву, праву на правно средство и лицу надлежном за посту-
пање по захтеву.

Информатор се израђује у електронском и машински читљи-
вом облику, а објављује се путем јединственог информационог 
система информатора о раду, који води и одржава Повереник, у 
складу са упутством Повереника из члана 40. овог закона.

Машински читљив облик је облик електронски меморисаног 
записа структуриран тако да га програмска апликација може лако 
идентификовати, препознати и из њега издвојити одређене податке, 
укључујући појединачне податке и њихову унутрашњу структуру.

Орган власти редовно врши проверу тачности и потпуно-
сти података објављених у информатору и, најкасније 30 дана од 
настанка промене, ажурира информатор вршењем одговарајућих 
промена.

У случају да орган власти пропусти да изради и ажурира ин-
форматор о свом раду, у складу са одредбама овог закона, Пове-
реник је овлашћен да поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка за прекршај из члана 46. став 1. тачка 6) овог закона.”.

Члан 25.
У чл. 40. и 42. речи: „државни орган” у одређеном падежу 

замењују се речима: „орган власти” у одговарајућем падежу.

Члан 26.
У члану 43. став 1. речи: „државни орган” замењују се речи-

ма: „орган власти”, а број: „20.” замењује се бројем: „31.”.
У тачки 4) реч: „објављивања” замењује се речима: „израде 

и ажурирања”.
У тачки 6) тачка на крају текста се замењује тачком и запе-

том.
После тачке 6) додају се нове тач. 6а) –6г) које гласе:
„6а) руководиоцу органа власти и овлашћеном лицу;
6б) броју поднетих захтева који се односе на информације о 

здрављу становништва или заштити животне средине из члана 16. 
став 2. овог закона;

6в) броју поднетих захтева који се односе на информације о 
располагању јавним средствима;

6г) броју поднетих захтева који се односе на информације из 
надлежности тог органа власти.”.

У ставу 2. после речи: „удружења” реч: „грађана” брише се.
После става 2. додају се ст. 3. и 4. који гласе:
„Повереник ближе прописује образац и начин достављања 

извештаја из става 1. овог члана.
У случају да орган власти пропусти да Поверенику поднесе 

годишњи извештај из става 1. овог члана, Повереник је овлашћен 
да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка за прекршај 
из члана 46. став 1. тачка 9) овог закона.”.

Члан 27.
Члан 46. мења се и гласи:

„Члан 46.
Новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара казниће се за 

прекршај руководилац органа власти ако орган власти:
1) не саопшти, односно не омогући увид у истиниту и пот-

пуну информацију, а оспорава истинитост и потпуност објављене 
информације (члан 11);

2) одбије да прими захтев тражиоца (члан 15. став 1);
3) не води посебну евиденцију усмених захтева (члан 15. 

став 7);
4) не омогући Поверенику приступ носачу информације 

(члан 26. став 2);
5) не поступи по решењу Повереника (члан 28. став 1);
6) пропусти да изради и ажурира информатор о свом раду 

(члан 39);
7) не одржава носач информације у складу са овим законом 

(члан 41);
8) не спроводи обуку запослених и упознавање запослених 

са њиховим обавезама у вези са правима утврђеним овим законом 
(члан 42);

9) пропусти да поднесе годишњи извештај Поверенику о рад-
њама тог органа, предузетим у циљу примене овог закона, са про-
писаним подацима (члан 43);
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10) спречи управног инспектора у вршењу инспекцијског над-

зора и не изврши решење управног инспектора (члан 45. став 2).
Новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара казниће се за 

прекршај овлашћено лице органа власти ако:
1) приступ информацијама условљава доказивањем оправда-

ног или другог интереса (члан 4);
2) поступи противно начелу једнакости (члан 6);
3) дискриминише новинара или јавно гласило (члан 7);
4) не означи носач информације, где је и када тражена инфор-

мација објављена (члан 10. став 2);
5) по захтеву достави непотпуне или нетачне информације 

(члан 16);
6) приступ информацијама условљава уплатом трошкова у 

износу већем од прописаног (члан 17);
7) не изда информацију у траженом облику, а има техничких 

могућности за то (члан 18. ст. 2. и 3);
8) неосновано одбије да изда копију документа са информа-

цијом на језику на којем је поднет захтев (члан 18. став 4);
9) на било који други начин, супротно одредбама овог закона, 

онемогућава остваривање права на слободан приступ информаци-
јама од јавног значаја (члан 22. став 1. тачка 6).

Новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара казниће се за 
прекршај запослени у органу власти ако овлашћеном лицу не до-
стави информације неопходне за поступање по захтеву, односно 
ако му достави непотпуне или нетачне информације (члан 38. став 
4).

Није одговорно за прекршај овлашћено лице које је посту-
пало по налогу руководиоца органа власти и предузело све радње 
које је на основу закона, другог прописа или акта било дужно да 
предузме да би спречило извршење прекршаја.

Ако овлашћено лице није одређено, за прекршаје из става 2. 
овог члана одговоран је руководилац органа власти.”.

Члан 28.
Члан 47. мења се и гласи:

„Члан 47.
Новчаном казном у износу од 30.000 динара казниће се за 

прекршај овлашћено лице, односно руководилац органа, ако не 
поступи по захтеву у складу са роковима из члана 16. овог закона 
(ћутање управе).”.

Члан 29.
Члан 48. брише се.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.
Поступци за остваривање права на приступ информацијама 

од јавног значаја започети пре почетка примене овог закона, окон-
чаће се по одредбама Закона о слободном приступу информаци-
јама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 
104/09 и 36/10).

Члан 31.
Повереник ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу 

овог закона издати нов приручник из члана 37. Закона о слобод-
ном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гла-
сник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и ново упутство за из-
раду и објављивање информатора из члана 40. Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник 
РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), као и прописати и објавити 
образац извештаја из члана 26. овог закона (измењени и допуњени 
члан 43. Закона).

Члан 32.
Органи власти који у складу са чланом 24. овог закона (изме-

њени члан 39. Закона) имају обавезу израђивања информатора о 
раду, дужни су да у року од годину дана од дана ступања на снагу 
овог закона израде информаторе у складу са одредбама тог члана 24.

Годишњи извештај за 2021. годину органи власти из члана 2. 
овог закона (измењени члан 3. Закона) поднеће у складу са одред-
бама члана 43. Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 
и 36/10).

Члан 33.
Повереник и заменик Повереника који су изабрани у складу 

са Законом о слободном приступу информацијама од јавног знача-
ја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) на-
стављају да врше дужност до истека мандата на које су изабрани.

Члан 34.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се приме-
њује по истеку три месеца од дана ступања на снагу.

4751
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, 

доносим

У К А З

о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона 
о поступку регистрације у Агенцији за привредне 

регистре

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о по-
ступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, који је до-
нела Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници 
Другог редовног заседања у 2021. години, 3. новембра 2021. го-
дине.

ПР број 136
У Београду, 8. новембра 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

З А К О Н

о изменама и допунама Закона о поступку регистрације 
у Агенцији за привредне регистре

Члан 1.
У Закону о поступку регистрације у Агенцији за привредне 

регистре („Службени гласник РС”, бр. 99/11, 83/14 и 31/19), у чла-
ну 2. тач. 8) и 9) мењају се и гласе: 

„8) извод о регистрованим или евидентираним подацима је-
сте јавна исправа која садржи регистроване или евидентиране по-
датке о правном или физичком лицу или предмету регистрације 
или евидентирања, према стању у тренутку издавања извода;

9) потврда јесте јавна исправа којом се потврђује да ли је по-
датак или документ био регистрован или евидентиран, да ли реги-
стар или евиденција садржи одређени податак, односно документ, 
да ли су одређене чињенице садржане у документима из регистра 
или евиденције или којом се потврђују правна стања или последи-
це регистрације или евидентирања;”.

Тачка 11) брише се.

Члан 2.
У члану 5а став 2. тачка 2) тачка на крају замењује се тачком 

запетом.
После тачке 2) додаје се тачка 3), која гласи:
„3) за регистрацију разрешења лица овлашћеног за заступа-

ње, ако истовремено није именовано друго лице овлашћено за за-
ступање, може бити члан друштва.ˮ.

Члан 3.
У члану 6. после става 3. додаје се став 4, који гласи:
„Податке и документе који се у складу са овим законом под-

носе уз пријаву, а о којима се воде службене евиденције, регистра-
тор прибавља по службеној дужности, директним увидом у слу-
жбену евиденцију, преко сервисне магистрале органа или на други 
прихваћен начин у складу законом којим се уређује електронска 
управа, осим ако подносилац пријаве изјави да ће те податке и до-
кументе прибавити сам.ˮ. 
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Члан 4.
У члану 9. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, пријава за оснивање при-

вредног друштва подноси се Агенцији само у електронској форми.ˮ.
Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 5.
После члана 11. додају се назив изнад члана и члан 11а, који 

гласе:

„Овера дигитализованог акта од стране адвоката

Члан 11а
Ако се уз пријаву доставља акт, односно документ који је 

претходно изворно сачињен у папирној форми, доставља се при-
мерак тог акта, односно документа који је дигитализован и оверен 
у складу са законом којим се уређују електронски документ, елек-
тронска идентификација и услуге од поверења у електронском по-
словању.

Дигитализацију акта, односно документа и потврђивање ис-
товетности оригиналу у складу са ставом 1. овог члана, за потребе 
спровођења поступка у складу са овим законом, осим лица утврђе-
них законом којим се уређују електронски документ, електронска 
идентификација и услуге од поверења у електронском пословању, 
може извршити и адвокат уписан у именик адвоката Адвокатске 
коморе Србије, ако адвокат својим електронским потписом, одно-
сно квалификованим електронским печатом истовремено потпису-
је и пријаву уз коју се тај акт, односно документ доставља.

Адвокат је дужан да чува оригинал акта, односно докумен-
та који је дигитализовао и поднео Агенцији у складу са ставом 2. 
овог члана, као и сам дигитализовани акт, односно документ, у 
складу са законом.ˮ.

Члан 6.
У члану 12. став 3. после речи: „садржиˮ додају се речи: 

„ознаку регистраˮ и запета.

Члан 7.
У члану 14. речи: „По пријему пријаве регистратор провера-

ва да ли су испуњени услови за регистрацију, и то:ˮ замењују се 
речима: „Регистратор проверава да ли су испуњени услови за ре-
гистрацију у моменту регистрације, и то:ˮ.

У тачки 11) после речи: „рокуˮ додају се речи: „и да ли су 
отклоњени утврђени недостациˮ.

Члан 8.
Назив изнад члана и члан 15. мењају се и гласе:

„Рок за одлучивање о пријави и доношење решења

Члан 15.
Регистратор решењем одлучује о пријави у року од пет рад-

них дана од дана пријема пријаве.
Ако је електронска пријава поднета нерадног дана, сматра се 

да је поднета првог наредног радног дана, од када почиње да тече 
рок из става 1. овог члана.

Ако регистратор прибавља податке и документа по службе-
ној дужности, рок из става 1. овог члана почиње да тече наред-
ног дана од дана прибављања података, односно докумената, осим 
ако је прибављање података и докумената извршено непосредним 
увидом у службену евиденцију другог органа, преко сервисне ма-
гистрале или на други прихваћен начин у складу законом којим се 
уређује електронска управа, када се рок из става 1. рачуна од дана 
прибављања тих података и докумената.

Решење из става 1. овог члана регистратор потписује своје-
ручно, факсимилом или електронски у складу са прописима који-
ма се уређују електронски документ, електронска идентификација 
и услуге од поверења у електронском пословању.ˮ.

Члан 9.
У члану 17. став 4. после речи: „једномˮ додају се запета и 

речи: „и то само у односу на пријаву за регистрацију података и 
докумената која је одбачена решењем из става 2. овог чланаˮ.

Члан 10.
У члану 19. речи: „тач. 1), 3) и 4) Законаˮ замењују се речима: 

„тач. 1), 3), 4) и 10) –13) овог законаˮ.

Члан 11.
Назив изнад члана и члан 23. мењају се и гласе:

„Исправка грешке у регистру

Члан 23.
Ако је приликом регистрације начињена грешка у регистру, 

која се односи на грешке у писању или рачунању и друге очиглед-
не нетачности, регистратор ће, одмах по сазнању за грешку или у 
року од пет радних дана од дана подношења захтева за исправку, 
извршити исправку и о томе писаним путем обавестити субјекта 
регистрације, односно подносиоца захтева за исправку.

Ако је регистратор за грешку у регистру сазнао по пријему 
пријаве, одмах ће поступити на начин прописан у ставу 1. овог 
члана и исправити утврђену грешку, а пријаву одбацити због неи-
спуњавања услова из члана 14. тачка 7) овог закона, због тога што 
чињенице из пријаве нису сагласне са подацима који су регистро-
вани у регистру који поступа по пријави, са позивом подносиоцу 
пријаве да у року из члана 17. став 3. овог закона, отклони недо-
статак тако што ће податке из пријаве и документације уз пријаву 
усагласити са новим стањем у регистру, без плаћања накнаде за 
регистрацију.

Ако регистратор, одлучујући о захтеву за исправку грешке, 
утврди да грешка није начињена, доноси решење којим се захтев 
одбија као неоснован.ˮ.

Члан 12.
Члан 24. мења се и гласи:

„Члан 24.
Достављање писменог отправка одлуке регистратора врши 

се на захтев подносиоца пријаве, а у циљу информисања, на један 
од следећих начина:

1) поштанском пошиљком, на регистровану адресу за при-
јем поште правног лица или предузетника;

2) поштанском пошиљком, на адресу седишта правног лица 
или предузетника, ако адреса за пријем поште није регистрована;

3) слањем на регистровану адресу за пријем електронске 
поште у складу са законом којим се уређују електронски доку-
мент, електронска идентификација и услуге од поверења у елек-
тронском пословању;

4) преузимањем у седишту Агенције или њених организа-
ционих делова;

5) поштанском пошиљком, на адресу пребивалишта или бо-
равишта физичког лица које је странка у поступку.

Изузетно од става 1. овог члана, ако је поднета електронска 
пријава, отправак одлуке регистратора у електронској форми до-
ставља се, у циљу информисања, на регистровану адресу за при-
јем електронске поште или на адресу за пријем електронске поште 
која је у пријави означена.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, корисницима услуге елек-
тронске управе регистрованим у складу са законом којим се уре-
ђује електронска управа, достава у циљу информисања врши се 
искључиво у Јединствени електронски сандучић.

Када одлука регистратора производи правно дејство од дана 
достављања, уредност достављања оцењује се у складу са одред-
бама закона којим се уређује општи управни поступак, а ако је 
достава извршена у Јединствени електронски сандучић, у складу 
са одредбама закона којим се уређују електронски документ, елек-
тронска идентификација и услуге од поверења у електронском по-
словању.

Ако је пријаву поднео пуномоћник, достављање отправка 
одлуке врши се пуномоћнику у складу са одредбама овог члана.ˮ.

Члан 13.
Члан 30. мења се и гласи:

„Члан 30.
Регистратор, када утврди да је регистрација извршена, а да 

у моменту регистрације нису били испуњени услови за усвајање 
пријаве, укинуће своју одлуку и истовремено брисати регистро-
вани податак или документ, односно успоставити претходно реги-
стровано стање, најкасније у року од 12 месеци од наредног дана 
од дана објављивања регистрованог податка или документа.ˮ.
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Члан 14.

У члану 36. став 1. речи: „да ли је неки податак или документ евидентиран, да ли евиденција садржи неки документ и да ли су одре-
ђене чињенице садржане у документима у евиденцијиˮ замењују се речима: „или потврду из евиденцијеˮ.

После става 3. додаје се став 4, који гласи:
„Ако регистратор утврди да је захтев из става 1. неоснован, доноси решење којим захтев одбија.ˮ.

Члан 15.
У члану 42. после става 1. додаје се став 2, који гласи:
„Обавеза плаћања накнаде из става 1. овог члана настаје даном подношења пријаве, односно даном подношења захтева за изврше-

ње друге услуге.ˮ.
Члан 16.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим:
1) одредаба члана 4. овог закона, које се примењују по истеку 18 месеци од дана ступања на снагу овог закона;
2) одредаба члана 5. овог закона, које се примењују по истеку годину дана од дана ступања на снагу овог закона;
3) одредаба члана 12. овог закона у делу који се односи на достављање у Јединствени електронски сандучић корисницима услуге 

електронске управе, које се примењују по истеку 18 месеци од дана ступања на снагу овог закона.

4752
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

У К А З

о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника, који је донела Народна скупшти-
на Републике Србије на Четвртој седници Другог редовног заседања у 2021. години, 3. новембра 2021. године.

ПР број 137
У Београду, 8. новембра 2021. године

Председник Републике,
 Александар Вучић, с.р.

З А К О Н

о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника

Члан 1.
У Закону о Централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС”, бр. 41/18 и 91/19), у члану 3. став 1. после тачке 2) 

додају се тач. 2а) и 2б), које гласе:
„2a) овлашћено лице је:
(1) оснивач у поступку оснивања Регистрованог субјекта електронским путем;
(2) лице које је овлашћено за заступање у Регистрованом субјекту у свим другим случајевима;
2б) одговорно лице у Регистрованом субјекту у смислу овог закона је овлашћено лице из тачке 2а) овог става;ˮ.

Члан 2.
У члану 7. став 1. тачка 2) мења се и гласи:
„2) овлашћено лице, и то података из члана 5. став 2. овог закона.ˮ
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Овлашћено лице из члана 3. став 1. тачка 2а) подтачка (1) овог закона евидентирање у Централну евиденцију врши посредно пу-

тем корисничке апликације за пријем електронске пријаве за оснивање Регистрованих субјеката.ˮ.
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, после речи: „лицеˮ додају се речи: „из члана 3. став 1. тачка 2а) подтачка (2) овог 

законаˮ.
Досадашњи ст. 4 –6. постају ст. 5 –7. 

Члан 3.
У члану 14. став 1. тачка 3) после речи: „податкеˮ додају се речи: „из члана 5. став 2. овог законаˮ.
Став 2. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице из члана 3. став 1. 

тачка 2а) подтачка (2) овог закона у Регистрованом субјекту  – правном лицу.ˮ.

Члан 4.
После члана 14. додају се назив изнад члана и члан 14а, који гласе:

„Прекршај у случају оснивања Регистрованог субјекта електронским путем

Члан 14а
Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај Регистровани субјект  – правно лице, ако у поступку осни-

вања Регистрованог субјекта електронским путем у Централну евиденцију није евидентирао тачне податке из члана 5. став 2. овог закона.
Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице из члана 3. став 1. 

тачка 2а) подтачка (1) овог закона у Регистрованом субјекту  – правном лицу.”.

Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се по истеку 18 

месеци од дана ступања на снагу.
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ВЛ А Д А
4753

На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о изменама и допунaма Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

Члан 1.
У Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 

156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21, 99/21 и 101/21) у члану 8. став 
3. брише се.

Члан 2.
У члану 11. став 2. брише се.

Члан 3.
У члану 12. став 5. речи: „од 3. септембра 2021. године до 1. новембра 2021. године” замењују се речима: „од 8. новембра 2021. 

године до 1. децембра 2021. године”.

Члан 4.
У члану 13а после речи: „(сале за венчања и сл.)” додају се запета и речи: „и у објектима у којима се обавља делатност приређивања 

посебних и класичних игара на срећу (коцкарнице, кладионице, казина и сл.)”, а речи: „22.00 часа” замењују се речима: „20.00 часова”. 
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
„У објекту у коме се делатност обавља у радном времену које се не прекида (24.00 часа) боравак лица уз поседовање Ковид серти-

фиката односи се на период од 20.00 часова до 06.00 часова.”

Члан 5.
У члану 13в став 3. речи: „22.00 часа” замењују се речима: „20.00 часова”. 

Члан 6.
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-10304/2021
У Београду, 8. новембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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