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НАРОДНА СКУПШТИНА
5655

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

УКАЗ
о проглашењу Закона о правима корисника услуга
привременог смештаја у социјалнoj заштити
Проглашава се Закон о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалнoj заштити, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Дванаестој седници Другог редовног
заседања у 2021. години, 15. децембра 2021. године.
ПР број 168
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН
о правима корисника услуга привременог смештаја у
социјалнoj заштити
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона
Члан 1.
Овим законом уређује се начин остваривања права корисника
услуга привременог смештаја у социјалној заштити, као и права
корисника услуга привременог смештаја у установама социјалне
заштите које су у процесу деинституционалзације, начела, поступак смештаја, поступак припреме корисника за живот у заједници
смештених у установама у процесу деинституционализације, заштита од злостављања, експлоатације и занемаривања, као и друга
права и обавезе корисника приликом коришћења услуга привременог смештаја до обезбеђивања услова за живот у заједници, начини поступања у инцидентним ситуацијама непосредне опасности
по живот или безбедност корисника или других лица.
Унапређење положаја корисника
Члан 2.
Овим законом унапређује се положај корисника услуга привременог смештаја, кроз процес очувања квалитета живота и потенцијала корисника, развоја и припреме корисника за живот у заједници, без дискриминације, под равноправним условима уз активно,
ефективно и информисано учешће корисника услуга социјалне заштите, као и особа од поверења које им пружају подршку у доношењу одлука, у складу са приступом заснованим на људским правима.
Остваривање права корисника услуга привременог смештаја
у социјалнoj заштити подразумева континуирано оспособљавање
корисника за самосталан живот и пуно и равноправно учешће у
друштву и остваривање социјалне инклузије и кроз процес деинституционализације и усмерено је на оснаживање корисника у
циљу очувања и развоја потенцијала, као и дугорочно напуштање
привременог смештаја и укљученост у локалну заједницу уз коришћење услуга у заједници.
Коришћење појмова
Члан 3.
Сви појмови у овом закону употребљени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на
која се односе.
Значење израза
Члан 4.
У овом закону користе се следећи појмови:
1) „услуге привременог смештаја” (у даљем тексту: услуге
смештаја) означавају привремени смештај кроз услуге социјалне

заштите: домски смештај, предах смешај, смештај у прихватилиште, као и друге врсте смештаја, осим смештаја у другу породицу,
у складу са законом којим се уређује социјална заштита;
2) „установа социјалне заштите” означава облик организовања у коме је организација социјалне заштите основана за обављање делатности социјалне заштите, односно пружања услуге смештаја у области социјалне заштите, у складу са прописима који
уређују социјалну заштиту (у даљем тексту: установа);
3) „лиценцирани пружалац услуге привременог смештаја” је
пружалац услуга социјалне заштите који је добио лиценцу за пружање те услуге у смислу прописа о социјалној заштити (у даљем
тексту: пружалац услуге);
4) „корисник услуге привременог смештаја” (у даљем тексту:
корисник) је дете или млада особа, или одрасло или старије лице
које у складу са законом којим је уређена социјална заштита користи одређену услугу смештаја у установи, односно код лиценцираног пружаоца те услуге;
5) „информисани пристанак” је пристанак корисника дат
на основу претходно добијених релевантних информација у разумљивом и приступачном облику о условима и садржају услуге
социјалне заштите од стране надлежног центра за социјални рад,
односно лиценцираног пружаоца услуге;
6) „инцидентна ситуација” је околност или догађај који настаје за време пружања услуге или у вези са њом, која је могла
проузроковати, или је већ проузроковала ненамерну или неочекивану штету и угроженост живота и здравља или безбедност корисника или других лица;
7) „деинституционализација” је процес усмерен ка превенцији смештаја у институције социјалне заштите и припрему корисника услуге привременог смештаја за повратак у природно окружење, што се остварује кроз развој услуга у заједници, њихово
одрживо финансирање, поштовање права корисника на властити
избор и учешће у процесима доношења одлука;
8) „члан уже породице” у смислу овог закона је: брачни партнер, ванбрачни партнер, деца, браћа, сестре, родитељи, бабе, деде,
усвојеник и усвојитељ.
Чланом уже породице, у смислу овог закона, сматраће се и
сродници у правој линији до трећег степена сродства и сродници у
побочној линији до другог степена сродства под условом да живе
у заједничком домаћинству са корисником;
9) „особа од поверења” је члан уже породице, пуномоћник
или друго лице које корисник може одабрати приликом доласка на
привремени смештај у установу социјалне заштите, односно код
лиценцираног пружаоца услуге привременог смештаја, која кориснику пружа различите врсте подршке по избору и на основу воље
корисника, без права доношења одлука у име корисника, а коју корисник може променити у било ком тренутку својом слободном
вољом.
II. НАЧЕЛА
Начело недискриминације корисника
Члан 5.
Остваривање права корисника омогућено је без дискриминације по основу расе, боје коже, предака, националне припадности
или етничког порекла, пола, рода, родног идентитета, сексуалне
оријентације, полних карактеристика, језика, држављанства, националне припадности, верског, политичког или другог уверења,
образовања, правног или социјалног статуса, рођења, генетских
особености, брачног и породичног статуса, имовног стања, старосног доба, изгледа, чланства у политичким, синдикалним и другим
организацијама, физичког или менталног инвалидитета, менталних сметњи, других здравствених стања, осуђиваности или било
којег другог личног својства.
Деинституционализација корисника смештаја укључујући и
превенцију смештаја у институције социјалне заштите, као и припрема корисника за повратак у природно окружење и самостални
живот укључује, без дискриминације, све кориснике, без обзира
на тип и степен подршке, узраст или друго лично својство.
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Начело поштовања интегритета, достојанства и аутономије
корисника
Члан 6.
Корисник има право да користи услугу смештаја уз поштовање
његовог физичког и психичког интегритета, достојанства, аутономије, као и уважавања његових етничких, културних и религијских
убеђења, у складу са зајемченим људским правима и слободама.
Начело пружања услуге смештаја у складу са вољом и
најбољим интересом корисника
Члан 7.
Услуге смештаја у процесу деинституционализације пружају
се у складу са најбољим интересом детета, а код пунолетних особа
у складу са вољом и жељама корисника уз поштовање достојанства и примену начела одлучивања без или уз подршку, у складу
са капацитетима и проценом потреба корисника, уз уважавање његовог животног циклуса, етничког и културног порекла, животних
навика, развојних и других потреба у свакодневном и другом животном функционисању.
Начело нужности и сразмерности ограничавања права
корисника
Члан 8.
Права корисника установљена Уставом, овим или другим законом, односно на закону заснованом пропису неће бити ограничавана.
Изузетно, у случају нужности спречавања угрожавања живота или безбедности корисника или других лица или повреде права
других лица, мере које се предузимају биће сразмерне отклањању
опасности која је наступила, у складу са овим законом.
Начело јавности рада установе, односно пружаоца услуга
смештаја
Члан 9.
Установа, односно пружалац услуге обезбеђује кориснику,
законском заступнику малолетног корисника, изабраној особи од
поверења која кориснику обезбеђује подршку, као и члановима
уже породице корисника информације о делокругу рада, услугама
које обезбеђује, кућном реду и правилима понашања запослених,
као и о правима и обавезама корисника током трајања услуге смештаја, укључујући и могућност свакодневне, несметане комуникације са спољним светом и слободног подношења приговора и/или
притужбе на услугу смештаја или жалбе на одлуку о смештају.
Установа, односно пружалац услуге је дужан да кориснику
пренесе информације из става 1. овог члана на разумљив и приступачан начин, што осим прилагођавања текста може подразумевати и друге начине информативне приступачности.
III. ПОСТУПАК СМЕШТАЈА
Разлози смештаја
Члан 10.
Смештај као облик привремене заштите обезбеђује се првенствено пунолетном кориснику коме се не може обезбедити останак у сопственом дому, породици или услуге подршке за самосталан живот, у смислу закона којим је уређена социјална заштита, уз
пуно поштовање воље и жеље корисника изражене у форми информисаног пристанка, док се не створе услови за смештај у мање
рестриктивном окружењу или у процесу деинституционализације.
Смештај малолетног корисника заснива се на принципу најбољег интереса и пуног развоја детета у породичном окружењу.
Смештај малолетног корисника може се обезбедити изузетно, ако за то постоје нарочито оправдани разлози, у ком случају
смештај престаје када се створе услови за алтернативни, ванинституционални смештај.
Смештај се не може реализовати за потенцијалног корисника који има акутно обољење или акутизацију хроничног обољења
које захтева хоспитализацију.
Надлежни центар за социјални рад, односно пружалац услуге одлучује о коришћењу услуге смештаја на захтев корисника,

односно законског заступника малолетног корисника, уз сагласност корисника израженој у форми информисаног пристанка.
Приликом одлучивања о смештају корисника, уз информисани пристанак пунолетног корисника, законског заступника малолетног корисника, када надлежни центар за социјални рад доноси
одлуку, дужан је да испита све могућности подршке за корисника,
коришћењем дневних услуга у заједници, услуга подршке за самостални живот или коришћењем других услуга ванинституционалне подршке или заштите.
Индивидуални план услуге, у чијем доношењу учествује
корисник, обавезно садржи и план завршетка коришћења услуге
смештаја и повратка корисника у заједницу уз обезбеђивање услуга подршке за пуну интеграцију у породицу и инклузију у заједници кроз процес деинституционализације.
Врсте и сврха смештаја
Члан 11.
Домски смештај је привремен и обезбеђује кориснику становање и задовољење основних животних потреба, здравствену заштиту, психосоцијалну стручну подршку и развој социјалних вештина и очување потенцијала, приступ образовању и друге видове
подршке у сврху припреме за његов повратак у биолошку породицу, одлазак у другу породицу, односно његову припрему за самосталан живот или живот у заједници уз подршку, у складу с породичним ресурсима, његовим потребама и најбољим интересом
детета, односно слободно израженом вољом и жељом корисника
у оквиру процеса деинституционализације и уз употребу услуга
подршке из закона који уређује социјалну заштиту.
Предах смештај jе краткорочни и повремени смештај који се
обезбеђује као дневни, викенд или вишедневни смештај, у сврху
подршке кориснику и његовој породици у одржавању и побољшању квалитета живота, с циљем његовог останка у породици. Смештај у прихватилиште је краткотрајан смештај у сврху осигурања
безбедности и изналажења одрживих решења за кризне ситуације.
Смештај
Члан 12.
Смештај се обезбеђује изузетно, на ограничени временски
рок, уз информисани пристанак пунолетног корисника, односно
законског заступника малолетног корисника, када кориснику није
могуће обезбедити останак у породици, услуге у заједници или
породични смештај и неопходна му је друштвена помоћ и подршка система социјалне заштите, док се не створе услови за престанак смештаја, уз обавезу надлежног органа да континуирано
процењује услове за излазак из институционалног смештаја у породично или друго мање рестриктивно окружење.
Информисани пристанак у смислу става 1. овог члана даје се
лично, у писменој форми или у другој форми која је прилагођена
кориснику.
Смештај се пружа кориснику тако да обезбеђује припрему
за његов повратак у биолошку породицу и у природно окружење,
одлазак у другу породицу, односно његову припрему за самосталан
живот, у складу с породичним ресурсима и његовим потребама.
Временско ограничење смештаја
Члан 13.
Смештај у установи, односно код пружаоца услуге, је временски ограничен и не може бити одређен на период дужи од 12 месеци за пунолетна лица, односно шест месеци за малолетна лица.
По истеку рока из става 1. овог члана смештај може бити продужен уз детаљно образложење у складу са чланом 17. овог закона.
Упознавање са правима и обавезама
Члан 14.
Корисник, без обзира на степен пословне способности, односно законски заступник малолетног детета, има право да од установе, односно пружаоца услуге благовремено добије обавештење
које му је потребно како би донео одлуку да пристане или не пристане на смештај, и то о:
1) трајању смештаја у установи, као и периодичним преиспитивањима потреба за останком и даљим смештајем у установи;
2) програмским активностима услуга смештаја;
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3) правилима понашања и организације живота у установи
односно код пружаоца услуге, укључујући и начине и могућности
остваривања комуникације са спољним светом;
4) обавези поштовања правила понашања и организације живота у установи, односно код пружаоца услуге;
5) праву на подношење притужбе и приговора на квалитет заштите и квалитет пружања услуге;
6) праву на повлачење пристанка на смештај у сваком тренутку;
7) праву на избор особе од поверења;
8) последицама непоштовања правила понашања у установи,
односно код пружаоца услуге.
Када центар за социјали рад покреће поступак смештаја, дужан је да пре покретања поступка пунолетног корисника, без обзира на степен пословне способности, односно законског заступника малолетног корисника, на разумљив и приступачан начин,
поред обавештења из става 1. овог члана, упозна и са:
1) могућностима коришћења дневних услуга у заједници,
услуга подршке за самостални живот или коришћењем других
облика ванинституционалне подршке или заштите;
2) правом установе, односно пружаоца услуге да предложи
надлежном центру за социјални рад престанак смештаја услед непоштовања правила понашања и организације живота код пружаоца услуге.

шест месеци за малолетна лица, односно 12 месеци за пунолетна лица, као и детаљно образложење оправданости продужавања
смештаја у установи.

Изјава о пристанку на смештај

Жалба на одлуку о смештају

Члан 15.
Изјаву о пристанку на смештај пред надлежним центром за
социјални рад, односно пружаоцем услуге, пунолетни корисник,
без обзира на степен пословне способности, односно законски заступник малолетног корисника, даје слободно и лично, у писменој
форми или у другој одговарајућoј форми која је прилагођена кориснику, након што су му пружене све информације потребне за
давање пристанка.
Пунолетни корисник без обзира на степен пословне способности, односно законски заступник малолетног корисника, има
право да изјаву о пристанку на смештај измени или повуче у било
ком тренутку слободно израженом личном вољом.
Корисник има право да приликом давања изјаве користи подршку особе од поверења или другу подршку, у складу са сопственим жељама и избором.
На питања која нису регулисана овим законом, примењују се
одредбе закона којим се уређује општи управни поступак.

Члан 19.
Жалбу на одлуку о коришћењу, продужењу, односно престанку коришћења услуге смештаја може поднети пунолетни корисник
лично, без обзира на степен пословне способности, односно законски заступник малолетног корисника, у складу са законом.
О жалби на одлуку о коришћењу услуге смештаја, односно
престанку коришћења услуге смештаја, када је о коришћењу услуге смештаја одлучивао центар за социјални рад, решава министар
надлежан за социјалну заштиту, покрајински орган управе надлежан за социјалну заштиту када је о коришћењу услуге смештаја
одлучивао центар за социјални рад са територије Аутономне покрајине Војводине, градска управа града Београда када је о коришћењу услуге смештаја одлучивао центар за социјални рад са
територије града Београда, у складу са законом којим се уређује
социјална заштита.
На питања која нису регулисана овим законом, примењују се
одредбе закона којим се уређује општи управни поступак.

Избор особе од поверења

IV. ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА, ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И
ЗАНЕМАРИВАЊА

Члан 16.
Корисник има право приликом давања изјаве о пристанку на
смештај или касније, да својом слободном вољом изабере особу од
поверења која кориснику обезбеђује различите врсте подршке, без
права доношења одлука у име корисника.
Особа од поверења може бити члан уже породице, пуномоћник или друго лице које корисник може самостално одабрати.
Корисник даје слободно изражену изјаву у писменој или
другој приступачној форми о избору особе од поверења пред надлежним центром за социјални рад, односно пружаоцем услуге, о
чему се обавезно сачињава записник.
Корисник може својом слободном вољом у било ком тренутку
променити избор особе од поверења на начин из става 3. овог члана.
Надлежни орган старатељства прати поступање особе од поверења у погледу заштите права корисника.
Преиспитивање одлуке о смештају
Члан 17.
Одлука центра за социјални рад о коришћењу смештаја се
детаљно преиспитује у роковима који не могу бити дужи од шест
месеци за малолетна лица, односно 12 месеци за пунолетна лица,
уз обавезу процене услова за обезбеђивање мање рестриктивног
облика смештаја у породичном окружењу или ван институције, у
складу са начелом деинституционализације.
Одлука којом се продужава услуга смештаја мора садржати
временски период на који се односи, а који не може бити дужи од

Престанак смештаја
Члан 18.
Коришћење услуге смештаја кориснику престаје одлуком надлежног центра за социјални рад, односно пружаоца услуге.
Надлежни центар за социјални рад, односно пружалац услуге, доноси одлуку о престанку коришћења услуге смештаја:
1) када је обезбеђена подршка за живот у заједници;
2) смрћу корисника услуге смештаја;
3) на захтев корисника без обзира на степен пословне способности, односно законског заступника малолетног корисника и
повлачењем информисаног пристанка на смештај.
Кориснику може престати коришћење услуге смештаја и на
образложени предлог пружаоца услуге, када је о смештају одлучивао надлежни центар за социјални рад, у случајевима повреде
правила понашања и организације живота код пружаоца услуге,
прописаних општим актима пружаоца услуге, у складу са законом.
У случају доношења одлуке о престанку коришћења услуге
смештаја из става 3. овог члана, центар за социјални рад је дужан
да обезбеди смештај код другог пружаоца услуге, уз информисани
пристанак корисника, у складу са чланом 15. овог закона.

Забрана злостављања
Члан 20.
У установи, односно код пружаоца услуга забрањен је сваки
облик насиља над корисником, физичко, емоционално и сексуално
злостављање, искоришћавање корисника, злоупотреба поверења или
моћи у односу на корисника, занемаривање корисника и друга поступања која нарушавају здравље, достојанство и развој корисника.
Превенција свих облика експлоатације, насиља и злостављања подразумева, између осталог, одговарајући облик подршке
у складу са инвалидитетом, родом и старосном доби корисника,
укључујући пружање информација и едукације како избећи, препознати и пријавити појаву насиља и злостављања.
У установи социјалне заштите, односно код пружаоца услуга
забрањено је занемаривање корисника.
Занемаривање је немар или пропуст запосленог да, с обзиром
на стандарде услуге, правила струке, етичке стандарде, односно
правила свог посла, обезбеди адекватно задовољавање егзистенцијалних потреба, исхране, смештаја, здравствене заштите образовања, рекреације и безбедних животних услова, психо-социјалних
и духовних потреба.
Занемаривање обухвата и пропуст у обављању правилног
надзора и заштите корисника од повређивања и самоповређивања.
Корисник има право на заштиту од сваког вида мучења и
другог окрутног, нечовечног или понижавајућег поступања или
кажњавања.
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Стручни радници, стручни сарадници, здравствени радници,
сарадници и друга лица ангажована у установи, односно код пружаоца услуге дужни су да се старају да корисник не буде злостављан од стране других корисника, запослених у установи, односно код пружаоца услуге или трећих лица и дужни су да то пријаве
одговорном лицу и надлежним органима.
Корисник има право да оствари комуникацију са особом од
поверења у сваком тренутку када осети ризик од злостављања, насиља, занемаривања.
Установа социјалне заштите, односно пружалац услуге, дужни су да образују функционалан и приступачан тим за спречавање насиља, у складу са законом, односно на закону заснованом
пропису.
Заштита од родно заснованог насиља и заштиту
репродуктивног здравља девојчица и жена
Члан 21.
Забрањује се сваки облик насиља према девојчицама и женама на смештају у установи, односно код пружаоца услуге, а нарочито преглед и третман без пристанка, присилна контрацепција и
прекид трудноће, у складу са законом.
Установа, односно пружалац услуге дужан је да:
1) благовремено, на разумљив и приступачан начин, упозна
и едукује девојчице и жене на смештају како избећи, препознати
и пријавити појаву насиља и злостављања према девојчицама и
женама;
2) обезбеди подршку жртвама родно заснованог насиља;
3) обезбеди приступ савотовању у вези са репродуктивним
здрављем.
Стручни радници, стручни сарадници, здравствени радници,
сарадници и друга лица ангажована у установи, односно код пружаоца услуге дужни су да пријаве сваки вид насиља према девојчицама и женама на смештају за које сазнају у вршењу послова из
своје надлежности, односно у обављању своје делатности, надлежној полицијској управи или јавном тужилаштву.
Установа, односно пружалац услуге, дужни су да обавесте
надлежни центар за социјални рад о појави сваког облика насиља
према девојчицама и женама на смештају, у складу са позитивним
прописима.
Полицијска управа и јавно тужилаштво дужни су да обавесте
надлежни центар за социјални рад о пријављеном насиљу.
Приступ здравственој заштити
Члан 22.
Корисник има право на обезбеђивање и доступност здравствене заштитe, у складу са законом.
Пружање здравствене заштите може затражити и сам корисник, односно законски заступник малолетног корисника.
Ако корисник има повреде, тврди да је злостављан или друго
лице указује на то да је корисник злостављан, запослени одговоран за корисника, његов непосредни руководилац и директор установе, односно руководилац пружаоца услуге, дужни су да:
1) без одлагања кориснику обезбеде одговарајући лекарски
преглед;
2) евидентирају све повреде корисника и механизме настанка
повреде;
3) забележе све предузете радње у досијеу корисника;
4) обавесте полицију, јавног тужиоца, надлежни центар за социјални рад, члана његове уже породице, изабрану особу од поверења, законског заступника, министарство надлежно за социјалну
заштиту и Заштитника грађана, ако у радњи или пропуштању којим су доведени у опасност живот или здравље корисника постоји
основана сумња на постојање кривичног дела.
Провера безбедности корисника
Члан 23.
У случају злостављања или занемаривања, као и у случају другог догађаја ризичног за безбедност и здравље корисника,
запослени задужен за корисника, његов непосредни руководилац
и директор установе, односно руководилац пружаоца услуге, дужни су да провере безбедност и потребу за пружањем здравствене
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заштите другим корисницима, ради предузмања одговарајућих и
правовремених мера заштите.
V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПРИЛИКОМ
КОРИШЋЕЊА УСЛУГЕ СМЕШТАЈА
Остваривање људских права
Члан 24.
Корисник смештаја има право на остваривање грађанских,
политичких, економских, социјалних, културних и других права, у
складу са Уставом, законом и ратификованим међународним уговором.
Обавештавање
Члан 25.
Корисник услуге смештаја има право да од стране установе,
односно пружаоца услуге благовремено, на одговарајући, прописани, разумљив и прилагођен начин добије обавештење о:
1) идентитету и професионалном статусу стручних радника,
стручних сарадника, здравствених радника и сарадника који учествују у пружању услуге;
2) условима, ризицима и правним последицама смештаја;
3) својим правима и обавезама, као и да буде поучен о начину остваривања права, укључујући и поступке подношења жалбе,
приговора и притужбе;
4) свим питањима и свим подацима који су од значаја за корисника и за пружање услуге смештаја.
Учешће у доношењу одлука
Члан 26.
Корисник смештаја има право да учествује у процени свог
стања и потреба и у одлучивању о томе да ли ће прихватити одређене активности предвиђене индивидуалним планом пружања
услуге, као и да благовремено добије сва обавештења која су му
за то потребна, укључујући и опис, циљ и корист од предложених
активности, као и обавештења о расположивим алтернативним
активностима и друга обавештења од значаја за пружање услуге
на разумљив начин и у приступачној форми, без обзира на степен
пословне способности.
Корисник има право да, уз употребу неопходних механизама
подршке (прилагођавање информација, употребу алтернативних
видова комуникације, саветовање са особом од поверења, члановима породице као помоћ у тумачењу воље и жеља корисника,
фирмирање тима за доношење одлука), активно учествује у планирању и спровођењу активности и мера приликом пружања услуге
смештаја, без обзира на степен пословне способности.
Приватност
Члан 27.
Корисник смештаја има право на приватност приликом пружања услуге смештаја, у складу са најбољим интересом детета,
односно вољом пунолетне особе.
Не сматра се нарушавање права на приватност тражење података о личности, личним својствима и другим питањима, чије је
прибављање неопходно за пружање услуге смештаја, у складу са
овим законом, који се прикупљају у сврху планирања и пружања
услуге смештаја, као и предузимање радњи у вези са тим.
Корисници имају право да, у зависности од пола и старосне
доби, буду смештени и спавају у одвојеним просторијама.
Слободно време
Члан 28.
Корисник има право да буде укључен у радно-окупационе,
културно-забавне и рекреативне активности, у складу са вољом и
својим интересовањима.
Породични живот
Члан 29.
Корисник има право на контакте са члановима породице и
другим лицима без ограничења, у складу са законом и правилима
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понашања и организације живота код пружаоца услуге, да прима
посете у просторијама установе, односно пружаоца услуге и иде у
посете изван простора установе, односно пружаоца услуге, изузев
ако је суд одредио меру заштите којом се привремено забрањује
или ограничава одржавање контакта са члановима породице и
другим лицима.
Контакте у оквиру установе, односно пружаоца услуге остварује се на начин којим се не угрожава приватност других корисника.
Информисање и комуникација
Члан 30.
Корисник има право да:
1) о свом трошку шаље и прима, уз пуну приватност, без надзора и ограничења, пошту, пакете, новине и да телефонира;
2) прати радио и телевизијске програме;
3) користи своје информационо-комуникационе уређаје (рачунар, таблет, паметни телефон и сл.);
4) учествује на семинарима, обукама и инфо-сесијама које
организују релевантне институције и организације цивилног друшта, на тему оснаживања корисника, промовисања и заштите људских права, припреме за самостални живот и укљученост у локалну заједницу у оквиру процеса деинституционализације;
5) у погледу подношења притужбе или приговора, обавља
поверљиву и слободну комуникацију.
Поштовања правила понашања и организације живота код
пружаоца услуге
Члан 31.
Информисаним пристанком на услугу смештаја корисник се
обавезује да поштује правила понашања и организације живота
код пружаоца услуге прописана општим актима пружаоца услуге
(правила о кућном реду и друга правила).
Ако корисник не поштује правила из става 1. овог члана у
мери да угрожава права, интегритет, интересе, живот, безбедност
и здравље осталих корисника, запослених или других лица, пружалац услуге може одлучити о престанку смештаја, односно надлежном центру за социјални рад поднети образложени предлог,
када је центар за социјални рад одлучивао о смештају, да кориснику престане услуга смештаја код тог пружаоца услуге.
Установа, односно пружалац услуге је дужан да корисника
благовремено упозна са правилима из става 1. овог члана, као и
са последицама непоштовања ових правила на приступачан и разумљив начин.
Притужба
Члан 32.
Корисник, особа од поверења или члан његове уже породице
који сматра да пружалац услуге крши права корисника, односно
није задовољан квалитетом пружања услуге, поступком или понашањем пружаоца услуге или другог лица, може поднети притужбу
одговорном лицу у установи, односно код пружаоца услуге, надлежном центру за социјални рад и другим надлежним органима, у
складу са законом и прописима донетим на основу закона.
Притужбом се сматра сваки поднесак у коме се износе примедбе на рад установе, односно пружаоца услуге или нa поступање запослених у установи, односно код пружаоца услуге, чак и ако
није насловљен као притужба.
Притужба не мора да има посебну форму, али треба да садржи најмање: кратак опис поступања на које се односи, име и презиме и контакт подносиоца притужбе.
Установа, односно пружалац услуге нема обавезу да поступа
по анонимним притужбама.
Притужба се може поднети у писменој форми или усмено у
просторијама установе, односно пружаоца услуге, о чему је запослени који је примио притужбу дужан да сачини записник.
Притужбе разматра руководилац основне организационе јединице на чији се рад притужба односи, руководилац уже организационе јединице или други запослени кога он овласти.
Ако се притужба односи на поступање руководилаца, примениће се правила о изузећу службеног лица из закона којим се уређује општи управни поступак.
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Притужба се не може одбацити као неблаговремена.
Корисник који поднесе притужбу биће заштићен од било каквих негативних последица услед подношења притужбе у складу
са законом.
У одлуци о притужби утврђује се да ли постоји повреда правила поступања установе, односно пружаоца услуге или понашања запосленог.
Ако је утврђено да постоји повреда, у одлуци се наводи појединачна мера која ће бити предузета ради њеног исправљања у
конкретном случају који се односи на подносиоца притужбе.
Одговор на притужбу доставља се најкасније 30 дана од подношења, на разумљив и приступачан начин, што, осим прилагођавања текста, може подразумевати и друге начине информативне
приступачности.
У одговору на притужбу подносилац се поучава која правна
средства и којим органима може поднети у случају незадовољства
одговором на притужбу.
Корисник, особа од поверења, члан његове уже породице или
законски заступник малолетног корисника могу, ако нису задовољни одговором на притужбу, односно информацијом о планираним
и предузетим мерама поводом притужбе, поднети приговор органу
надлежном за вршење инспекцијског надзора, у року прописаном
законом којим се уређује општи управни поступак.
Ако приликом испитивања притужбе, одговорно лице установи постојање елемената одговорности за кривична дела, дужан
је да предузме радње на које је обавезан и овлашћен у складу са
важећим прописима.
Приговор
Члан 33.
Пунолетни корисник, без обзира на степен пословне способности, особа од поверења, члан његове уже породице или законски заступник малолетног корисника могу да изјаве приговор због
начина пружања услуга смештаја, ако не може да се изјави друго
правно средство у управном поступку.
Приговор се изјављује одговорном лицу установе, односно
пружаоца услуге на чије се поступање односи, који и одлучује о
приговору.
Приговор се изјављује у року од 15 дана од када се услуга
смештаја не пружа тако да обезбеди уредно и квалитетно, под једнаким условима, остваривање права и задовољавање потреба корисника.
О приговору се одлучује решењем, које се издаје у року од 30
дана од пријема приговора.
Директор, односно руководилац одбацује приговор који није
благовремен или дозвољен, који је изјавило неовлашћено лице, a одбија приговор ако није основан или усваја приговор ако је основан.
Решењем којим се усваја приговор налаже се предузимање
законом одређених мера ради отклањања недостатака у пружању
услуга смештаја, ако је приговор изјављен због начина пружања
услуга смештаја.
Орган надлежан за вршење инспекцијског надзора дужан је
да спроведе поступак по приговору, у складу са законом.
На питања која нису регулисана овим законом, примењују се
одредбе закона којим се уређује општи управни поступак.
VI. ПОСТУПАЊЕ У ИНЦИДЕНТНИМ СИТУАЦИЈАМА
Права корисника у инцидентној ситуацији
Члан 34.
Стручни радници, стручни сарадници, здравствени радници,
сарадници и друга ангажована лица у установи, односно код пружаоца услуге дужни су да организују пружање услуге смештаја на
начин којим се неће ограничавати права и слободе корисника.
У случају нужности спречавања угрожавања живота или безбедности корисника или других лица или повреде права других
лица, мере које се предузимају морају бити сразмерне отклањању
опасности која је наступила, у складу са овим законом.
Начин и ближе услове поступања установе, односно пружаоца услуге у инцидентним ситуацијама прописује министар надлежан за социјалну заштиту.
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Број 126
Забрана ограничавања кретања и изолације

Члан 35.
Забрањена је примена свих мера принуде и третмана без пристанка корисника, односно законског заступника малолетника.
Посебно се забрањује коришћење мере ограничавања кретања и издвајања корисника у посебно опремљену просторију.
Помоћ других ресора у заједници
Члан 36.
Ако стручни радник, стручни сарадник, здравствени радник,
сарадник или друго лице ангажовано у установи, односно код пружаоца услуге не може само да отклони непосредну опасност по
живот или безбедност корисника изазвану понашањем корисника,
запосленог или другог лица дужно је да одмах, без одлагања, када
уочи опасност затражи помоћ других надлежних органа и о томе
одмах обавести директора установе, односно руководиоца пружаоца услуге.
Инцидентне ситуације
Члан 37.
Установа, односно пружалац услуге је дужан да о инцидентној ситуацији, која може довести или је довела до непосредног
угрожавања живота или безбедности корисника и запослених без
одлагања сачини службену белешку и обавести министарство надлежно за социјалну заштиту.
VII. МЕХАНИЗАМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГЕ
Члан 38.
Надзор над применом одредаба овог закона врши министарство надлежно за социјалну заштиту, с тим што надзор над радом
здравствених радника у установи, односно код пружаоца услуге
врши министарство надлежно за послове здравља.
Инспекцијски надзор у установама за смештај у процесу деинституционализације вршиће се, по могућности, једном годишње.
Независни механизам овлашћен за контролу успостављања
квалитета пружања услуга и заштите права корисника врше независни државни органи за заштиту права грађана и заштиту равноправности.
У сарадњи са министарством надлежним за социјалну заштиту, независни мониторинг над применама одредаба овог закона, обезбедиће се и организацијама цивилног друштва које се баве
заштитом људских прва.
Организације цивилног друштва имају обавезу да о налазима
из независног мониторинга известе министарство надлежно за социјалну заштиту у року од 60 дана од дана обављеног независног
мониторинга.
VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Новчаном казном за прекршај од 100.000 до 2.000.000 динара
казниће се установа, односно пружалац услуге смештаја, услед:
1) поступања у заштити корисника супротно одредбама чл.
20–23. овог закона;
2) поступања у инцидентним ситуацијама супротно одредбама чл. 34–37. овог закона;
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно
лице установе, односно пружаоца услуге смештаја новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.
IX. ДОНОШЕЊЕ ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА
Члан 40.
Подзаконски акт за спровођење овог закона донеће се у року
од девет месеци од дана ступања на снагу овог закона.
X. СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Члан 41.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о задуживању Републике Србије
код Banca Intesa AD Beograd за потребе финансирања
Пројекта Рума–Шабац–Лозница
Проглашава се Закон о задуживању Републике Србије код
Banca Intesa AD Beograd за потребе финансирања Пројекта Рума–
Шабац–Лозница, који је донела Народна скупштина Републике
Србије на Дванаестој седници Другог редовног заседања у 2021.
години, 15. децембра 2021. године.
ПР број 169
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН
о задуживању Републике Србије код Banca Intesa AD
Beograd за потребе финансирања Пројекта
Рума–Шабац–Лозница
Члан 1.
Република Србија се задужује код Banca Intesa AD Beograd за
потребе финансирања Пројекта Рума–Шабац–Лозница.
Члан 2.
Задуживање из члана 1. овог закона врши се на основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту број 8983132, између
Републике Србије и Banca Intesa AD Beograd, који је потписан у
Београду 19. новембра 2021. године, који гласи:
УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ ИНВЕСТИЦИОНОМ КРЕДИТУ
БР. 8983132
Сачињен у Београду, дана 19. новембра 2021. године, између
следећих уговорних страна:
1. Banca Intesa AD Beograd, Милентија Поповића 7б,
Београд – Нови Београд, Република Србија, матични број
07759231, ПИБ 100001159, број рачуна код Народне банке Србије (у даљем тексту: НБС) 908-0000000016001-87 коју заступа
Председник Извршног одбора, Драгиња Ђурић
(у даљем тексту: Банка)
и
2. РЕПУБЛИКА СРБИЈА, Кнеза Милоша 20, Београд –
Савски венац, Република Србија, коју у име Владе као заступника Републике Србије, заступа Синиша Мали, Mинистар финансија
(у даљем тексту: Зајмопримац)
Банка и Зајмопримац у даљем тексту заједнички означени
као: Уговорне стране.
Уговорне стране су сагласне да на основу Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на Пројекту Рума–Шабац–
Лозница, потписаног 9. новембра 2019. године (у даљем тексту:
Пројекат), између:
– Владе Републике Србије, коју представља Министарствo
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као Финансијера
(Корисник кредита),
– Јавног предузећа „Путеви Србије” као Инвеститора,
– привредног друштва „Коридори Србије д.о.о. Београд” као
Наручиоца и
– привредног друштва AZVIRT LLC и његовог огранка у Србији „АзВирт Огранак Београд”, као Извођача радова, а на основу
члана 3. Закона буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 и 100/21) и Закључка Владе Републике Србије 05 број 401-10613/2021 од 18. новембра 2021. године,
којим је усвојен Нацрт уговора о дугорочном инвестиционом кредиту између Републике Србије и Банке за потребе финансирања Пројекта, као и на основу Закона о потврђивању наведеног задужења и
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након објављивања овог закона у „Службеном гласнику Републике
Србије” (у даљем тексту: Службени гласник), Банка одобрава Зајмопримцу, дугорочни инвестициони кредит у свему у складу са
одредбама овог уговора о дугорочном инвестиционом кредиту број
8983132 (у даљем тексту: Уговор) у износу који је уговорен.
Уговор гласи у свему како следи:
Члан 1.
Износ и валута кредита
1.1 Сагласно Одлуци надлежног тела Банке од 19. новембра
2021. године, Банка одобрава и ставља на располагање Зајмопримцу дугорочни инвестициони кредит у динарима у износу до РСД
14.900.000.000,00 (словима: четрнаеастмилијардидеветстотинамилионадинара) (у даљем тексту: Кредит), при чему су услови за његово одобрење дефинисани и ближе одређени у члану 4. Уговора,
док ће наведени износ служити као основ за израчунавање таквих
износа као што су дугована главница, камата, накнаде, као и других износа дефинисаних овим уговором.
1.2 Уговорне стране су сагласне да се исплата и отплата свих
релевантних износа, као што су обрачуната камата, накнаде, дугована
главница и други износи дефинисани Уговором, врши у динарима.
1.3 Зајмопримац ће отплаћивати Кредит, тј. све плативе износе по Уговору као што су дугована главница, камата, повезани трошкови и сви други плативи износи, у складу са одредбама Уговора, благовремено и у потпуној сагласности са одредбама Уговора.
Члан 2.
Ступање на снагу и период расположивости средстава
кредита
2.1 Уговор ступа на снагу и производи права и обавезе за
Уговорне стране од дана када буде прописно потписан од стране
овлашћених представника Уговорних страна и након објављивања
у Службеном гласнику (у даљем тексту: Датум ступања на снагу).
2.2 Банка се обавезује да средства Кредита стави на располагање Зајмопримцу у складу са одредбама Уговора, у року који
почиње 2 (словима: два) радна дана (суботе, недеље и празници
се не рачунају) од Датума ступања на снагу и истиче 4. јануара
2024. године (у даљем тексту описани период означен као: Период
расположивости).
2.3 Истеком Периода расположивости, Банка се ослобађа
обавезе да Зајмопримцу исплати у течај неискоришћена средства
Кредита, при чему, у складу са дискреционим правом Банке исти
може бити продужен у писменој форми, а на основу претходног
писменог захтева Зајмопримца, који Банка прими најкасније 15
(словима: петнаест) дана пре истека Периода расположивости.
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исплату кредита) од Зајмопримца, издатог на меморандуму Министарства финансија Републике Србије (у даљем тексту: Министарство) у форми која је у свему сагласна форми датој у Прилогу 1.
Уговора, прописно потписаног од стране овлашћеног заступника
Зајмопримца и овереног службеним печатом Зајмопримца. Достављен Захтев за исплату кредита Банци од стране Зајмопримца сматраће се неопозивим, те ће Зајмопримац бити обавезан да изврши
повлачење средстава. Банка ће имати потпуно дискреционо право
да, у складу са својом слободном проценом и пословном политиком, омогући коришћење средстава Кредита и уколико неки од
услова за исплату средстава Кредита у течај предвиђених у члану
5.1 Уговора нису испуњени.
4.2 Уз сваки Захтев за исплату кредита, Зајмопримац је, преко
Корисника кредита дужан да достави Банци оверене профактуре, фактуре, уговоре и оверене ситуације у вези са наменом средстава Уговора односно Кредита, заједно са Спецификацијом достављених профактура, фактура, уговора и оверених ситуација у којој су наведена
сва неопходна документа која служе тој намени, износи на које гласе
као и укупан збир односно износ који је потребно исплатити из Кредита (у даљем тексту: Документација о намени средстава Кредита).
4.3 Током Периода расположивости, Банка ће одобрити повлачење средстава Кредита у више транши, сагласно Захтеву за
исплату кредита у течај, при чему је минимални износ сваке транше РСД 5.000.000,00 (словима: петмилионадинара).
4.4 Банка има право да Kредит, односно било коју траншу
Кредита не исплати у течај на основу Захтева за исплату кредита
уколико је Зајмопримац у доцњи, односно уколико има доспеле, а
неплаћене обавезе код Банке по овом уговору.
4.5 Банка ће обавестити Зајмопримца када релевантни износ
Кредита буде исплаћен Зајмопримцу, у складу са његовим инструкцијама.
Члан 5.
Претходни услови

3.1 Корисник кредита ће користити Кредит само за сврху финансирања дела Пројекта Рума–Шабац–Лозница (у даљем тексту
све заједно Деонице или Пројекат).
3.2 Банка неће сносити никакву одговорност за начин коришћења износа Кредита од стране Корисника кредита.
3.3 Корисник кредита се обавезује да на захтев Банке, у време
и на начин који Банка одреди омогући контролу наменског коришћења средстава Кредита најкасније у року од 15 (словима: петнаест) дана, од дана исплате сваке транше Кредита у течај, односно
од дана када Банка затражи податке и документацију ради вршења
такве контроле, достављањем документације (копије извода, изјава
и сл.), којом ће оправдати намену одобреног Кредита по Уговору,
уколико таква документација није претходно достављена. Банка
наведене обавезе може проверавати и пре повлачења средстава што
не искључује контролу и праћење намене наведене у овом ставу.

5.1 Банка неће бити обавезна да одобри средства Зајмопримцу и Кориснику кредита из члана 1. Уговора пре него што
Зајмопримац и Корисник кредита доставе Банци Документацију
o намени средстава Кредита у вези са овим послом, у складу са
захтевима Банке, укључујући и посебно:
I) Закључак Владе Републике Србије о задужењу,
II) потписе лица овлашћених за заступање Зајмопримца и
Корисника кредита, а све након објављивања и ступања на правну
снагу закона о одобрењу наведеног задужења које је предмет Уговора у Службеном гласнику,
III) студију, односно социо еколошку свеобухватну анализу (Environmental and Social Due Diligence; ESDD) за свако прво
повлачење кредита односно за сваку прву траншу везано за сваку
конкретну Деоницу изградње, израђену од стране Mot Macdonald
(MMD) или другог консултанта прихватљивог за Банку за наведени Пројекат који се финансира, а у вези његовог могућег штетног
утицаја на Животну средину,
IV) правоснажну грађевинску дозволу за Пројекат чија се изградња финансира средствима овог кредита, односно привремену
грађевинску дозволу за припремне радове у вези Пројекта чија се
изградња финансира средствима овог кредита, а за које се издаје
привремена грађевинска дозвола.
5.2 Банка ће обавестити Зајмопримца и Корисникa кредита
када сви горњи услови буду у целости испуњени и биће обавезна
да одобри Кредит, у складу са одредбама Уговора, у износу који
Зајмопримац захтева, након тог обавештења и након што Зајмопримац достави Банци Захтев за исплату кредита, као што је наведено у члану 4. овог уговора.
5.3 Ако Банка стави Кредит на располагање Зајмопримцу без
пријема свих релевантних докумената, то неће бити тумачено као
одрицање од било које од одредби овог уговора.

Члан 4.
Одобравање Кредита

Члан 6.
Камата и плаћање Камате

4.1 Након што описани услови у члану 5.1 Уговора буду у
целости испуњени, Банка ће одобрити и ставити на располагање
Кредит Зајмопримцу у року од 2 (словима: два) радна дана по пријему захтева за исплату Кредита у течај (у даљем тексту: Захтев за

6.1 Зајмопримац се обавезује да плаћа камату на средства
Кредита која су му стављена на располагање, по номиналној каматној стопи која износи Белибор 6М + 2,00% на годишњем нивоу.
Камата ће бити обрачунавана применом пропорционалне методе

Члан 3.
Намена Кредита
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на годишњем нивоу (у даљем тексту: Камата), на бази стварног
броја протеклих дана, на бази месеца од 28–31 дан и године од 360
дана и доспева за наплату полугодишње (у даљем тексту: Каматни период), односно биће обрачунавана на износ дуговања Зајмопримца.
Први Каматни период тече почев од дана првог преноса средстава на Рачун Зајмопримца до Датума доспећа рате/камате.
Сваки следећи каматни период започиње наредног дана након последњег дана претходног каматног периода, а завршава се
првим следећим датумом доспећа рате/камате.
Датуми доспећа рате/камате су 1. фебруар и 1. август сваке
календарске године закључно са датумом коначне отплате, с тим
да отплата кредита почиње након истека Периода почека дефинисаног у члану 8. Уговора, а завршава се са датумом коначне отплате
(датум када истиче до 96 месеци од датума истека Периода почека).
6.2 Усклађивање каматне стопе са висином шестомесечног
Белибор-а ће се вршити полугодишње и то 1. фебруара и 1. августа. Вредност 6М Белибор-а (важећег два радна дана пре почетка Дана обрачуна у или око 11,00 сати по Централно-европском
времену. Уколико то није радни дан, узима се, као важећа, стопа
првог наредног радног дана) се примењује за обрачун камате за
све месеце у полугођу који следи након датума усклађивања. Висина каматне стопе код исплате кредита у течај одговара каматној
стопи утврђеној за текуће полугође. При обрачуну камате за први
каматни период примењује се вредност шестомесечног Белибор-а
објављеног 2 (словима: два) радна дана која претходе дану првог
преноса средстава на рачун Зајмопримца.
6.3 Сваки Каматни период траје 6 (словима: шест) месеци, те
камата доспева за плаћање шестомесечно, а сходно Плану отплате Кредита, који чини саставни део Уговора. Обрачун Камате се,
у случају завршетка Каматног периода у суботу, недељу, државни
или верски празник помера на први наредни радни дан.
6.4 Саставни део овог уговора чине Захтев за исплату Кредита, изложен у Прилогу 1, План отплате Кредита, које Банка уручује Зајмопримцу лично или доставља Зајмопримцу препоручено на
адресу из члана 13. овог уговора даном преноса средстава кредита и Преглед битних елемената отплате Кредита (у даљем тексту:
Преглед), изложен у Прилогу 2 овог уговора. Потписом овог уговора, Зајмопримац потврђује Банци да је примио примерак Прегледа. Након истека Периода расположивости, односно када сва
средства кредита буду искоришћена, Зајмопримац је дужан да потпише такав важећи План отплате, а у случају достављања препоручено на адресу из члана 13 овог уговора дужан је да потписане
примерке достави Банци у року од 7 (словима: седам) радних дана
од дана достављања.
Члан 7.
Накнаде и трошкови
7.1 Накнада за обраду захтева за коришћење средстава
Кредита
Зајмопримац је обавезан да одмах по пријему обрачуна плати
Банци накнаду за обраду захтева за коришћење средстава Кредита,
предвиђену Тарифом накнада за услуге Банке у висини од 0,30%
од износа Кредита одређеног у члану 1. Уговора, а која доспева за
плаћање на датум првог повлачења износа Кредита и платива је у
динарима из средстава Зајмопримца.
7.2 Накнада за неискоришћена средства Кредита
Зајмопримац је обавезан да Банци плаћа накнаду за неискоришћена средства Кредита, која ће бити обрачунавана полугодишње на неискоришћени износ Кредита по стопи од 0,30% на годишњем нивоу, почевши од Датума ступања на снагу Уговора, a у
складу са његовим одредбама. Предметна накнада ће бити обрачунавана применом пропорционалне методе на годишњем нивоу, на
бази стварног броја протеклих дана, на бази месеца од 28–31 дан и
године од 360 дана и доспева за плаћање полугодишње, 1. фебруара и 1. августа, почев од Датума ступања на снагу Уговора па све
до коришћења одобреног кредита у целости или истека Периода
расположивости.
7.3 Текући трошкови
Зајмопримац ће, на захтев, платити Банци за све време трајања овог кредита, све стварне трошкове, не рачунајући трошкове
припреме кредита до подношења захтева за повлачење, уколико их
буде, односно уколико их је Банка поднела.

23. децембар 2021.
Члан 8.
Отплата главнице Кредита и рок отплате Кредита
8.1 Уговорне стране сагласно утврђују да је Зајмопримац
обавезан да отплату главнице Кредита извршава у једнаким полугодишњим ратама.
Отплата главнице вршиће се у 16 једнаких рата, сваког 1. фебруара и 1. августа, у периоду трајања уговора о кредиту, а након
истека Периода почека, који траје до 4. јануара 2024. године (у даљем тексту: Период почека), односно сходно Плану отплате Кредита као саставном делу Уговора, при чему је крајњи рок отплате
Кредита 1. август 2031. године.
Банка је дужна да достави Зајмопримцу Обавештење о плаћању обавеза по основу главног дуга, камате и/или накнада 7 (словима: седам) радних дана пре Дана доспећа.
Веродостојан доказ о испуњењу новчаних обавеза Зајмопримца, односно о висини потраживања Банке по овом уговору
представља Извештај о извршеним плаћањима.
8.2 Зајмопримац је сагласан и преузима обавезу да на доспеле, а неплаћене износе дуговане главнице и камате утврђене у
складу са одредбама Уговора плати затезну камату, дефинисану у
члану 11. Уговора, обрачунату почев од датума доспећа конкретне
неизмирене обавезе закључно са датумом коначне отплате исте.
8.3 Банка задржава право да по пријему захтева Зајмопримца,
а на основу претходно достављеног писаног захтева Зајмопримца,
као и на основу позитивне одлуке надлежног тела Банке, одобри
продужење крајњег рока отплате Кредита, уколико по процени
Банке сви услови за доношење такве одлуке буду испуњени.
8.4 Превремена отплата
8.4.1 Зајмопримац има право да средства Кредита отплати
пре истека рока отплате Кредита, о чему је дужан да писаним путем обавести Банку најмање 2 (словима: два) радна дана унапред
(Захтев за превремену отплату).
Обавештење Зајмопримца из става 1. овог члана је неопозиво
од тренутка пријема обавештења од стране Банке.
8.4.2 На дан превремене отплате, као што је дефинисано у
претходном ставу, Зајмопримац је дужан да плати Банци обрачунату, а неплаћену Камату на дуговану главницу закључно са даном
превремене отплате.
8.5 Доцња Зајмопримца
8.5.1 Уколико Зајмопримац падне у доцњу, односно не испуни обавезе у року од 7 (словима: седам) радних дана од Датума
плаћања, а у вези са испуњењем било које обавезе утврђене овим
уговором, обавезан је платити Банци доспели, а неизмирени износ
увећан за затезну односно уговорену камату, сагласно члану 11.
Уговора обрачунату до датума коначне отплате.
8.6 Нето плаћање
Зајмопримац је обавезан да све своје новчане обавезе које могу
настати у вези са Уговором плати Банци у нето износу, узевши у обзир да уколико би се било какав порез или одбитак морао одузети
од било којих износа плативих од стране Зајмопримца по Уговору,
Зајмопримац преузима обавезу да плати такве додатне износе који
могу бити потребни да би Банка примила нето износ који је једнак
пуном износу који би примила да уплата није опорезована.
8.7 Непотпуна плаћања
У случају делимичног плаћања обавезе по oвом кредиту,
распоред уплата ће бити такав да се прво наплаћују најстарија
потраживања и то тако што се прво наплаћују споредна потраживања, укључујући обрачунате накнаде, затезна камата и Камата, а
затим главница средстава Кредита.
Члан 9.
Обавезе Зајмопримца и Корисника кредита
9.1 Зајмопримац и/или Корисник кредита се обавезују:
I. да ће обавештавати Банку о свакој промени лица овлашћеног за заступање као и о свакој промени лица овлашћеног за
располагање новчаним средствима Корисника кредита, одмах по
настанку истих.
II. и гарантује Банци најмање равноправно третирање – рангирање њених потраживања из Уговора са осталим својим обавезама према другим повериоцима, те да ће сходно томе извршење
обавеза које има према Банци бити једнако рангирано у односу на
све друге обавезе Корисника кредита и Зајмопримца.
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III. да ће, у случају да буде кредитиран од стране другог кредитора, коме ће депоновати било које средство обезбеђења или
пружити било какву другу повољност, обезбедити Банци равноправан статус у том смислу, уколико она то затражи.
IV. да приликом обављања послова из своје делатности, као и
у вршењу осталих послова, поступа са адекватном пажњом и бригом за животну средину, да обезбеди рационално коришћење природних ресурса, да спроводи прописе о заштити животне средине,
да планира и предузима мере и уобичајене радње за спречавање
угрожавања животне средине, у складу са Законом о заштити животне средине, као и споразумима, дозволама, техничким и другим стандардима и нормама у области заштите животне средине,
као и да у својим пословним процесима обезбеди ефикасне механизме за контролу примене важећих прописа о заштити животне
средине, правима запослених, заштити на раду, заштити културног наслеђа, заштити локалних заједница и њихових културних
вредности, заштити деце, заштити од принудног рада, заштити
основних људских права и интегритета, као и забрани производње
и промета одређених роба и услуга, што обухвата и правно обавезујуће међународне конвенције.
V. да ће обезбедити испуњење услова из Социо еколошког акционог плана (ESAP) по свакој Деоници, при чему ће ESAP за сваку
Деоницу, сачињен у складу са прописима Републике Србије, бити
достављен Банци од стране Зајмопримца и/или Корисника кредита.
VI. да ће обезбедити редован мониторинг спровођења
ESAP-а од стране Независног консултанта ангажованог у складу
са прописима Републике Србије и редовно извештавање Банке о
резултатима таквог мониторинга, а најмање полугодишње у периоду реализације инвестиционог улагања – изградње као и најмање
једном годишње након завршетка инвестиционог улагања односно
изградње.
VII. да, уколико је било недостатака или неправилности или
потреба за корективним мерама у оквиру ESAP-а, доставе потврду
Независног консултанта да је акциони план извршен односно да
су недостаци отклоњени на задовољавајући начин и у року одређеном законом и прописима на снази у Републици Србији за такве
обавезе.
9.2 Уговорне стране су сагласне да ће за потребе Уговора, важити следеће дефиниције:
ESAP: значи Environmental and Social Action Plan, односно
Социо еколошки акциони план везан за посао који је предмет финансирања Зајмопримца у вези са Пројектом у форми и садржају
задовољавајућим за Банку.
ESDD: значи студију, односно социо еколошку свеобухватну
анализу (Environmental and Social Due Diligence) израђену од стране Mot Macdonald (MMD) или другог консултанта прихватљивог
за Банку за наведени Пројекат који се финансира, а у вези његовог
могућег штетног утицаја на Животну средину.
Независни консултант: представља реномирану специјализовану компанију прихватљивy за Банку или друго тело, надлежно
у складу са законом за вршење мониторинга у вези са или за ESAP
везано за Пројекат, која ће бити ангажована од стране Зајмопримца и/или Корисника кредита, инвеститора изградње или извођача
радова.
Члан 10.
Изјаве и тврдње Зајмопримца
10.1 Зајмопримац даје Банци следеће обавезујуће изјаве и
тврдње односно:
– да има све законске услове да се задужи код Банке по овом
уговору,
– да сви документи, информације, докази и извештаји достављени Банци јесу и да ће бити тачни и исправни да из њих неће
бити изостављане чињенице чије би изостављање у њима садржане исказе учинило материјално погрешним,
– да обавезујуће изјаве и тврдње наведене у овом члану Зајмопримац даје Банци на дан закључења Уговора и сматрају се
поновљеним (у смислу чињеница и околности које тада постоје)
на сваки дан исплате Кредита у течај, као и први и последњи дан
сваког Каматног периода,
– да без претходне писмене сагласности Банке не може уступити, заложити или продати, односно на било који начин располагати својим правима и обавезама по Уговору,
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– да ниједна повреда Уговора, није настала и није континуирано присутна, односно, по оправданој процени Зајмопримца,
неће настати у непосредној будућности, а Зајмопримац по основу
повлачења средстава или извршавања обавеза неће поступати супротно било ком закону који се на Зајмопримца примењује,
– да су Уговорне стране сагласне и Зајмопримац неопозиво и безусловно прихвата и изричито овлашћује Банку потписом
Уговора, да у складу са прописима на снази у Републици Србији,
искључиво на основу ове сагласности, а без даљег и/или накнадног његовог одобрења, Банка може уступити односно пренети
своја права и обавезе у смислу уступања уговора у целости, као и
пренети доспела потраживања по овом уговору у циљу умањења
кредитног ризика, због неизвршења обавеза према Банци, на другу
Банку односно друго правно лице, уз писано обавештење упућено
Зајмопримцу о извршеном преносу, односно уступању на основу
ове сагласности, односно на основу прописа на снази у Републици
Србији. Овим потписом, Зајмопримац даје писано одобрење Банци
да податке о њему може саопштити трећем лицу као потенцијалном стицаоцу по основу уступања (под условом да такво лице потпише одговарајући уговор о обавезама поверљивости са Банком).
Члан 11.
Повреде Уговора
11.1 Следећи догађаји представљају повреде Уговора од
стране Зајмопримца:
– свака повреда обавеза плаћања главнице, камате, накнада,
провизија, трошкова и било којих других плативих износа, као
што је одређено Уговором,
– свака повреда од стране Зајмопримца и Корисника кредита
у погледу његових појединачних обавеза и одговорности по Уговору или ако нека од обавезујућих изјава/потврда Зајмопримца и Корисника кредита по овом уговору није или престане да буде тачна и
исправна и/или ако изоставља било коју чињеницу чије би изостављање у њима садржане исказе учинило материјално погрешним,
– употреба Кредита за сврхе које се разликују од оних које су
описане у Уговору,
– уколико било које овлашћење, одобрење, сагласност, knоw
hоw, патент, жиг, лиценца, изузеће, регистрација или неки други
елемент неопходан да би Зајмопримац и/или Корисник кредита
могао одговорити својим обавезама по Уговору буде модификован
или опозван или не остане пуноважан,
– уколико Зајмопримац и/или Корисник кредита не испуњава
уговорне обавезе из тачке 9.1 IV. члана 9. овог уговора,
– у случају да се ESAP не примени како је планирано и не
предузму корективне мере како је предложио и како их је верификовао Независни консултант.
11.2 Када се догоди Случај Повреде Уговора (према дефиницији из Уговора), Банка може, по сопственом нахођењу, да објави
Повреду Уговора од стране Зајмопримца, у ком случају:
– сви износи Кредита плативи по овом уговору заједно са
свим каматама, накнадама, трошковима и другим плативим износима, као што је дефинисано овим уговором, одмах ће се сматрати
доспелим и плативим Банци од стране Зајмопримца,
– било који износ Кредита који није повучен од стране Зајмопримца неће надаље моћи да буде вучен,
– Банка ће обрачунати и наплатити од Зајмопримца, а Зајмопримац ће Банци платити, затезну камату у складу са законским
прописима (у даљем тексту: Затезна камата). У случају да је уговорена каматна стопа виша од Затезне камате, уговорена камата
тече и након што Зајмопримац доспе у доцњу. Затезна камата ће се
обрачунавати на све неисплаћене износе који се дугују и плативи
су по Уговору, укључујући главницу, камату, накнаде, као и остале
трошкове и друге плативе износе, за период од датума доцње Зајмопримца па до датума коначне исплате заосталих износа.
11.3 Случај наступања додатних ризика и одговорност за случај санкција
Уговорне стране сагласно уређују начин поступања за случај финансијских и других санкција које могу настати, а које су
обавезујуће за Банку у складу са правилима ИнтесаСанпаоло групе или прописима Републике Србије, које за циљ имају ограничавање употребе финансијских средстава и/или платног промета,
ради спречавања активности које могу да доведу до кршења ограничења горе поменутих финансијских санкција. Овим уговором
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Зајмопримац прихвата све ризике који могу настати као последица
мера донетих од стране Уједињених Нација (УН), Европске Уније (ЕУ) и/или Америчке агенције за контролу страних средстава
(ОФАЦ) или друге међународне или иностране државне институције, укључујући и блокаду средстава на рачунима Зајмопримца.
Сви комерцијални ризици посла такође падају на терет Зајмопримца и он их потписом овог уговора прихвата.
Зајмопримац се саглашава и обавезује да неће користити
средства из овог пласмана за пословне активности које би могле
проузроковати повреду или би се могле тумачити као да Банка проузрокује повреду санкција или ембарга успостављених од
стране Уједињених Нација (УН), Европске Уније (ЕУ) и/или Америчке агенције за контролу страних средстава (ОФАЦ), или друге
међународне или иностране државне институције, укључујући ту
и пословне активности које имплицирају особе наведене појединачно и експлицитно на листама санкционисаних лица, које листе
издаје било који од наведених институција, односно органа, а све
ради спречавања односно избегавања кршења оваквих мера или
санкција и избегавања одговорности за штету или других одговорности које такво кршење може изазвати за Банку као и ИнтесаСанпаоло групу у целини.
Банка има право једнострано отказати све или поједине уговорне односе, те учинити односна потраживања доспелим, уколико
Зајмопримац не достави тражене податке и документацију потребну за вођење пословног односа са Зајмопримцем у складу с интерним актима Банке, укључујући документацију и изјаве, сагласности
и остале обрасце и податке потребне за утврђивање његовог статуса
и достављање државним органима на основу потписаних међународних уговора, или уколико се на наведеног клијента примењују
ограничења у погледу пословних активности у вези са одређеним
земљама, организацијама, особама, субјектима или робама прописаним правилима ИнтесаСанпаоло групе о финансијским санкцијама, као и у свим осталим случајевима наведеним у овом уговору.
Банка има права на једнострани раскид уговора односно
једнострано отказивање уговора и/или проглашење обавеза из
уговора доспелим на основу писаног дописа Банке упућеног Зајмопримцу и/или Кориснику кредита, где ће се јасно означити која
од признатих права Банка једнострано примењује и које обавезе
Зајмопримца настају услед тога, у смислу обавезног анексирања
Уговора, враћања кредита, престанка коришћења пласмана у целости и/или обезбеђивања новчаног покрића за производе Банке чије
се враћање не може извршити од стране Зајмопримца. Банка ће
се за све време трајања овог уговора понашати са пажњом према
интересима Зајмопримца, пратити измене прописа и обавезујућих
политика ИнтесаСанпаоло групе, на основу којих за Зајмопримца
може настати негативна последица у сарадњи са Банком у вези коришћења производа Банке, те ће Банка одмах по сазнању за овакве
информације, обавести Зајмопримца и/или Корисника кредита о
томе уз обавештење о врстама мера (у степену у ком је то могуће).
Члан 12.
Остале одредбе
12.1 Пропуст или закашњење Банке у коришћењу права по
овом уговору неће се тумачити као одрицање од таквог права и
неће онемогућити даље коришћење било ког другог права.
12.2 Уколико било која одредба Уговора јесте или постане незаконита, неважећа, ништава или неспроводива у било ком погледу по основу закона, законитост, валидност и спроводивост преосталих одредби неће бити доведена у питање.
12.3 Банка ће имати пуно право да се ослони на било које
инструкције које прописно потпише овлашћени представник Зајмопримца и које су оверене службеним печатом Зајмопримца.
12.4 Зајмопримац прихвата да Банчине пословне књиге, рачуноводствене књиге и друга документа Банке осим у случају очигледних грешака, служе као доказ дуговања Зајмопримца.
12.5 Зајмопримац се потписом овог уговора саглашава и
овлашћује Банку да, податке који се тичу задужености Зајмопримца по овом уговору, у уобичајеном облику, осим ИнтесаСанпаоло
групи, доставља непосредно НБС, као и другим финансијским институцијама, посредно преко НБС, а све на начин и у складу са
Упутством о подацима које банке достављају НБС ради укључивања тих података у кредитни информациони систем НБС („Службени гласник РС”, бр. 86/07 и 89/07).

Члан 13.
Обавештавања
13.1 Сва обавештења у вези са Уговором морају бити у писаној форми, и осим ако је другачије наведено, могу се проследити:
– лично, путем поште или
– путем и-мејла или друге врсте електронске комуникације.
13.2 За потребе обавештавања по овом уговору, контакт подаци Зајмопримца су следећи:
Адреса: Министарство финансија Републике Србије, Кнеза
Милоша 20
E-mail: kabinet@mfin.gov.rs, kabinet@javnidug.gov.rs
Прималац: министар финансија
13.3 Зајмопримац може изменити своје контакт податке уз
слање обавештења Банци најкасније 5 (пет) радних дана унапред.
13.4 Електронска комуникација ће се третирати као да је обављена у писаној форми.
13.5 Потписом овог уговора Зајмопримац гарантује идентитет и овлашћења пошиљаоца и интегритет докумената које електронском преписком доставља Банци, одриче се накнадног порицања одговорности за њихов садржај и преузима сву одговорност
за валидност електронске преписке послате са и-маил адресе Зајмопримца за коју Банка прими обавештење од Зајмопримца да
представља валидну контакт и-маил адресу Зајмопримца која ће
бити коришћена ради обављања електронске преписке.
13.6 Свако обавештење сматраће се примљеним и то:
– ако је предато лично, у моменту давања;
– ако је достављено поштом, 5 (пет) дана након предаје на
пошти, са унапред плаћеном поштарином, у исправно адресираној
коверти и
– ако је послато путем и-маил-а или другом врстом електронске комуникације, у моменту пријема од стране пријемног сервера.
13.7 Било које обавештење које се пошаље у складу са претходним али буде примљено на нерадни дан или након краја радног
времена на месту пријема, сматраће се примљеним првог наредног радног дана.
Члан 14.
Важеће право и судска надлежност
14.1 Важеће право које се на Уговор примењује је право Републике Србије.
14.2 Све спорове између Уговорних страна и/или трећих лица
који из Уговора проистекну или у вези са њим, Уговорне стране ће
покушати да реше на миран начин, а у случају да то није могуће,
спор ће се изнети пред надлежни суд у Београду.
14.3 Уговор је састављен у 4 (словима: четири) истоветна
примерка, од којих су по 2 (словима: два) за сваку Уговорну страну, а ступа на снагу потписивањем од стране овлашћених представника Уговорних страна и након објављивања у Службеном
гласнику.
Место и датум:
Београд, 19. новембра 2021.
године
ЗА ЗАЈМОПРИМЦА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
Министарство финансија

Место и датум:
Београд, 19. новембра 2021.
године
ЗА БАНКУ
BANCA INTESA AD
BEOGRAD

__________________________ ___________________________
Синиша Мали, с.р.
Олга Стојановић, с.р.
министар финансија у Влади
директор Сектора за
Републике Србије
пословање са великим
привредним субјектима и
институционалним клијентима
___________________________
Предраг Миленовић, с.р.
директор Дивизије за
пословање са привредом

23. децембар 2021.
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Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

5657

На основу члана 8. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 6/16 – др. закон) и члана 8. став 1. Закона
о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10),
Народна скупштина Републике Србије, на Четрнаестој седници Другог редовног заседања у 2021. години, одржаној 23. децембра
2021. године, донела је

ОД Л У КУ
о избору члана Савета Регулаторног тела за електронске медије
1. За чланa Савета Регулаторног тела за електронске медије, на период од пет година, бира се:
– Радоје Кујовић, на предлог удружења чији су циљеви остваривање слободе изражавања и заштита деце.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
РС број 89
У Београду, 23. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
Ивица Дачић, с.р.

5658

На основу члана 8. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 6/16 – др. закон) и члана 8. став 1. Закона
о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10),
Народна скупштина Републике Србије, на Четрнаестој седници Другог редовног заседања у 2021. години, одржаној 23. децембра
2021. године, донела је

ОД Л У КУ
о избору члана Савета Регулаторног тела за електронске медије
1. За чланa Савета Регулаторног тела за електронске медије, на период од пет година, бира се:
– др Немања Тасић, на предлог универзитета акредитованих у Републици Србији.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
РС број 90
У Београду, 23. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
Ивица Дачић, с.р.

5659

На основу члана 159. став 2. Устава Републике Србије, члана 74. став 1. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр.
116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14 – одлука УС, 117/14, 106/15 и 63/16 – одлука
УС) и члана 201. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 – прeчишћен текст),
Народна скупштина Републике Србије, на Петнаестој седници Другог редовног заседања у 2021. години, одржаној 23. децембра
2021. године, донела је

ОД Л У КУ
о избору на функцију јавних тужилаца
За Тужиоца за организовани криминал бира се:
1. Младен Ненадић, Тужилац за организовани криминал.
За јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду бира се:
1. Томислав Килибарда, вршилац функције јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду.
За јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу бира се:
1. Милијана Дончић, вршилац функције јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу.
За јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду бира се:
1. Ненад Стефановић, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду.
За јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ваљеву бира се:
1. Драгана Марковић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Ваљеву.
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За јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Смедереву бира се:
1. Мр Иван Конатар, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Младеновцу.
За јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сомбору бира се:
1. Зоран Дивјак, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Сомбору.
За јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Суботици бира се:
1. Мирослав Кркелић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Суботици.
За јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Шапцу бира се:
1. Светлана Недељковић, вршилац функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Шапцу.
За јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Крушевцу бира се:
1. Др Братислав Петровић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Крушевцу.
За јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву бира се:
1. Милан Ђорђевић, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву.
За јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару бира се:
1. Милена Мрвић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару.
За јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу бира се:
1. Борица Митић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Нишу.
За јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Врању бира се:
1. Данијела Трајковић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Врању.
За јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду бира се:
1. Љубивоје Ђорђевић, јавни тужилац у Првом основном јавном тужилаштву у Београду.
За јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду бира се:
1. Небојша Поповић, јавни тужилац у Другом основном јавном тужилаштву у Београду.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу бира се:
1. Данијела Синђелић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду бира се:
1. Радивој Каћански, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци бира се:
1. Милан Кнежевић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину бира се:
1. Младен Вујин, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бечеју бира се:
1. Тамара Симин, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бечеју.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици бира се:
1. Нада Радмановић Грозданић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Суботици бира се:
1. Ливија Панић Милетић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Суботици.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сенти бира се:
1. Мирко Гашовић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Сенти.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу бира се:
1. Слободанка Раковић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Параћину бира се:
1. Марина Макариев, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Параћину.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу бира се:
1. Драган Јовановић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Рашки бира се:
1. Драгица Росић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Рашки.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Горњем Милановцу бира се:
1. Милена Вељовић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Горњем Милановцу.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу бира се:
1. Марко Димитријевић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Ужицу.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожеги бира се:
1. Владимир Вучковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожеги.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу бира се:
1. Снежана Дубајић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великом Градишту бира се:
1. Саша Милојковић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Великом Градишту.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Владичином Хану бира се:
1. Драган Николић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Владичином Хану.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу бира се:
1. Рената Цветановић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву бира се:
1. Мирјана Миловић Коларевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву.
За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми бира се:
1. Мирослав Ракић, вршилац функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
РС број 91
У Београду, 23. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
Ивица Дачић, с.р.

23. децембар 2021.
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На основу члана 112. став 1. тачка 5. Устава Републике Србије, доносим

На основу члана 112. став 1. тачка 5. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

УКАЗ

о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног
амбасадора Републике Србије у Словачкој Републици

о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног
амбасадора Републике Србије у Комонвелту Аустралија

Ⅰ
Опозива се Момчило Бабић са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Словачкој Републици.

Ⅰ
Поставља се Раде Стефановић на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Комонвелту Аустралија.

ⅠⅠ
Овај указ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ⅠⅠ
Овај указ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

КПРС број 227
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

КПРС број 228
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

ВЛ А Д А
5662

На основу члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС,
24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) 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

УРЕДБУ
о изменама и допунама Уредбе о утврђивању
Просторног плана подручја посебне намене
инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран,
деоница Београд–Пожега
Члан 1.
У Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне
намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега („Службени гласник РС”, бр. 37/06 и 31/10),
члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
Просторним планом утврђују се основе организације, коришћења, уређења и заштите подручја инфраструктурног коридора
на деловима територије градова Београда (градске општине Чукарица, Сурчин, Обреновац и Лазаревац) и Чачка и општина Уб,
Лајковац, Љиг, Горњи Милановац, Лучани и Пожега.”
Члан 2.
У члану 3. став 3. број: „18” замењује се бројем: „16”.
Члан 5. брише се.
Члан 6. мења се и гласи:

Члан 3.
Члан 4.

„Члан 6.
Графички прикази из члана 3. став 2. ове уредбе чувају се
трајно у Влади (један комплет), Министарству грађевинарства,

саобраћаја и инфраструктуре (два комплета), Скупштини града
Београда (један комплет), Скупштини градске општине Чукарица (један комплет), Скупштини градске општине Сурчин (један
комплет), Скупштини градске општине Обреновац (један комплет), Скупштини градске општине Лазаревац (један комплет),
Скупштини града Чачка (један комплет), Скупштини општине Уб
(један комплет), Скупштини општине Лајковац (један комплет),
Скупштини општине Љиг (један комплет), Скупштини општине
Горњи Милановац (један комплет), Скупштини општине Лучани
(један комплет), Скупштини општине Пожега (један комплет) и у
Јавном предузећу „Путеви Србије” (један комплет).
Аналитичко-документациона основа Просторног плана израђује се у два примерка (у аналогном и дигиталном формату) и
трајно се чува у министарству надлежном за послове просторног
планирања.”
Члан 7. мења се и гласи:

Члан 5.

„Члан 7.
Просторни план је доступан заинтересованим лицима, у
електронском облику, преко Централног регистра планских докумената, који води орган надлежан за послове државног премера и
катастра.”
Члан 6.
У Просторном плану подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега, у текстуалном делу, речи: „општина Чачак” у одређеном падежу замењују се речима: „град Чачак” у одговарајућем падежу.
У глави I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ, одељак 2. Опис граница подручја Просторног плана, пододељак 2.1. Обухват Просторног
плана, у ставу 3. тачка 2) реч: „алтернативно” брише се.
У одељку 3. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда и суседних подручја, став 1. тач. 1)–4) мењају
се и гласе:
„1) Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до
2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10);
2) Уредба о утврђивању Програма имплементације Просторног плана Републике Србије за период од 2016. до 2020. године
(„Службени гласник РС”, број 104/16);
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3) Измене и допуне Регионалног просторног плана административног подручја града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 38/11 и 86/18);
4) Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана Златиборског и Моравичког управног округа („Службени гласник
РС”, број 1/13);”.
У глави II. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, одељак 2. Посебни циљеви, став 1. тач. 18), 35) и 36) бришу се.
У глави III. ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА, одељак 2. Развој и уређење мреже насеља, у ставу 3. речи: „Остружница, Умка (Чукарица),” бришу се.

У одељку 5. Просторни развој и размештај привредних делатности, пододељак 5.3. Правци развоја туризма, став 4. тачка 3)
Златиборски рејон, у ставу 7. реч: „трећа” брише се.
Ст. 8. и 9. бришу се.
Досадашњи став 10. постаје став 8.
У одељку 6. Просторни развој, размештај и коришћење инфраструктурних система, пододељак 6.1. Функционална веза коридора са непосредним окружењем, тачка 6.1.1. Функције и значај
аутопута Е-763, Табела бр. 6. Обим друмског саобраћаја на планираном аутопуту Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега,
мења се и гласи:

„Табела бр. 6. Обим друмског саобраћаја на планираном аутопуту Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега
Дужина km

1А
2009. год.

2010. год.

Обреновац–Лајковац

37,70

9937

10369

Лајковац–Љиг

20,00

деоница

1Б
2011. год.

1В
2012. год.

2013. год.

2018. год.

2023. год.

2028. год.

14254

14388

12934

15847

17846

19755

13040

13119

10374

11917

13384

14634

Љиг–Таково

25,92

7303

9910

10374

11917

13384

14634

Таково–Прељина

16,28

7303

9910

10374

12183

13384

15262

Прељина–Пожега

33,85

13417

13459

14043

15253

15843

”.
У пододељку 6.2. Положај, уређење и коришћење објеката и
површина у коридору, тачка 6.2.1. Положај трасе аутопута Е-763,
у наслову „Деоница Београд (Сурчин) – Обреновац”, поднаслов:
„(КМ 0+000-КМ 17+230)” брише се.
Став 8. брише се.
После досадашњег става 9, који постаје став 8, додаје се нови
став 9, који гласи:
„Дужина ове деонице на основној траси аутопута износи 17,23
km. На деоници постоје три денивелисана укрштаја са постојећом
путном мрежом, која су решена надвожњацима преко аутопута и
то: пут Сурчин–Јаково, постојећи пут Јаково–Бољевци, и постојећи
локални пут у близини канала Петрач. Преко канала „Петрач” и Зидинског канала, аутопут Е-763 прелази надвожњаком.”
Став 10. брише се.
Наслов: „Деоница Београд (Остружница) – Умка (KM 0+000KM 6+750, дужине Л=6750 m)” и ст. 1–4. бришу се.
Наслов: „Деоница Умка–Обреновац (KM 6+750-KM
14+416.19, дужине Л=7666.19 m)” и ст. 1–12. бришу се.
Наслов: „Деоница Обреновац–Уб (KM14+500=KM14+416,19
– km 40+729,09, дужине Л=26.229,09 m)”, мења се и гласи: „Деоница Обреновац–Уб”.
Наслов: „Деоница Уб–Лајковац (KM 39+800=KM 40+729.09
до km 52+294.68, дужине Л=12494.68 m)”, мења се и гласи: „Деоница Уб–Лајковац”.
Наслов: „Деоница Лајковац – Доњи Бањани (KM 52+200
=KM 52+294.68 до km 76+270, дужине Л=24070 m)” мења се и
гласи: „Деоница Лајковац – Доњи Бањани”.
Наслов: „Деоница Доњи Бањани – Бољковци (KM 75+600 =
km 76+270 до km 86+316.67, дужине L= 10716.67 m)”, мења се и
гласи: „Деоница Доњи Бањани – Бољковци”.
Наслов: „Деоница Бољковци–Таково (KM 86+316.67 до km
98+887.99, дужине L= 12571.32 m)”, мења се и гласи: „Деоница
Бољковци–Таково”.

Наслов: „Деоница Таково–Прељина (KM 98+887.99 до km
115+700.25, дужине L=16812.26 m)”, мења се и гласи: „Деоница
Таково–Прељина”.
Наслов: „Деоница Прељина–Трбушани (KM 115+700.25 до
km 123+972.78, дужине L= 8272.53 m)”, мења се и гласи: „Деоница Прељина–Трбушани”.
Наслов: „Деоница Трбушани–Лучани (KM 123 + 338.81 = km
123+972.78 до km 140+000, дужине L=16661.19 m)”, мења се и
гласи: „Деоница Трбушани–Лучани”.
Наслов: „Деоница Лучани–Пожега (KM 140+000 до km 147+282,
дужине L=7282 m”, мења се и гласи: „Деоница Лучани–Пожега”.
У ставу 1. речи: „Даље се развија у широкој речној долини,
прелази реку и долази до Горобиља, одакле ће осовина наставити
даље ка Црној Гори.”, бришу се.
У подтачки 6.2.1.1. План размештаја функционалних и пратећих садржаја за потребе корисника у коридору аутопута Е-763,
став 6. брише се.
У наслову „Функционални садржаји”, у ставу 2. речи: „Базе
за одржавање, на основу усвојеног линијског система одржавања
пројектованог ауто-пута Београд– Пожега, као основни задатак
имају да покривају својим активностима тзв. јединичну деоницу
ауто-пута, дужине 40–60 km.” мењају се и гласе: „Базе за одржавање, на основу усвојеног линијског система одржавања ауто-пута
Београд–Пожега, као основни задатак имају да покривају својим
активностима јединичну деоницу ауто-пута.”
Став 6. мења се и гласи:
„Планиране макролокације база за одржавање су у оквиру
или у непосредној близини следећих чворова: Обреновац, Уб, Лајковац, Љиг 1, Љиг 2, Таково, Паковраће. Њиховим позиционирањем у оквиру петљи омогућава се неометано функционисање базе
уз истовремено коришћење простора унутар чвора.”
После става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
„По потреби на изграђеним деоницама аутопута могуће је
лоцирати и друге базе за одржавање одређених деоница.”
Досадашњи став 7. постаје став 8.

Табела бр. 7. Макролокације база за одржавање путева, мења и гласи:
„Табела бр. 7. Макролокације база за одржавање путева
Ред.број

Назив чвора

Стационажа
чвора (km)*

Деонице
превасходног одржавања

Дужина по
смеру (km)

Укупна дужина
(km)

Укупна дужина
преклапања(km)

1.

Обреновац

16+414

Нови Београд – Сурчин југ – Обреновац
Обреновац – Уб

25,166
26,123

51,289

26,123

2.

Уб

42+537

Обреновац – Уб
Уб – Лајковац

26,123
12,538

38,661

38,661

3.

Лајковац

55+075

делови планиране нове саобраћајнице Ваљево – Лајковац и делови планираног путног правца Лајковац –
Лазаревац – Аранђеловац

4.

Љиг

75+390

Уб – Лајковац – Љиг – Таково

5.

Љиг

75+390

делови државних путева IБ и II реда

32,853
26,213

59,066

38,751
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6.

Таково

101+603

Љиг – Таково – Прељина

26,213
17,319

43,532

26,213

7.

Паковраће

129+136

Прељина – Паковраће – Лучани

10,214
13,139

23,353

/

стационаже добијене на основу доступне техничке документације изведеног стања”.

Досадашњи став 8. брише се.
У ставу 10. тачка 1) речи: „површине 600 m2 – 1200 m2” замењују се речима: „површине 100 m2 – 500 m2”.
У тачки 2) речи: „25–40 паркинг места” замењују се речима:
„шест – 25 паркинг места”.
У тачки 5) речи: „капацитета 1000 m3 – 1500 m3” замењују се
речима: „капацитета минимум 400 m3”.
Став 11. мења се и гласи:
„Оријентациона површина потребна за базе за одржавање је
минимум 0,8 ha.”
Став 22. мења се и гласи:
„Просторним планом је предвиђено постојање главног чеоног наплатног места код Обреновца и привременог главног чеоног
наплатног места код Прилипца (док се не изграде: аутопутски правац Прилипац – Бољаре – граница са Црном Гором и аутопутски
правац Прилипац – Котроман – граница са Босном и Херцеговином). Споредна наплатна места су лоцирана на десет денивелисаних укрштаја који се налазе између петље „Обреновацˮ и петље
„Прилипацˮ.”
У наслову „Садржаји за потребе корисника”, у ставу 2. речи:
„Тиме се постиже постојање седам пумпи у сваком од смерова
кретања, са просечним међурастојањем од 25 km на целој деоници аутопута Е-763 Београд–Пожега.” замењују се речима: „Тиме
се постиже постојање оптималног број ССГ у сваком од смерова
кретања, са просечним међурастојањем од 20 km на целој деоници
аутопута Е-763 Београд–Пожега.”
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Станице за снабдевање горивом се могу градити и на паркиралиштима, као могући додатни садржај. Имајући у виду развој
електромобилности, потребно је да станице за снабдевање горивом у будућности, у својој понуди имају и одговарајуће електропуњаче.”
После досадашњег става 3, који постаје став 4, додаје се нови
став 5, који гласи:
„Имајући у виду развој електромобилности, потребно је да
паркиралишта у будућности, у својој понуди имају одговарајуће
електропуњаче. Могуће је планирати проширење наведених садржаја паркиралишта и изградњом ССГ. За проширење садржаја
паркиралишта изградњом ССГ потребно је израдити одговарајући
документ урбанистичког планирања (план детаљне регулације или
урбанистички пројекат) и одговарајућу техничку документацију, у
складу са Законом о планирању и изградњи и прописима донетим
на основу тог закона, уз услове и сагласност управљача пута.”
У досадашњем ставу 4, који постаје став 6, речи: „Одморишта (О) служе дужим задржавањима путника (30–90 мин.), постављају се на растојањима од приближно 25 km.” замењују се речима: „Одморишта (О) служе дужим задржавањима путника (30–90
мин.), постављају се на растојањима од приближно 25–30 km.”
Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 7. и 8.
Табела бр. 8. Макролокације и тип садржаја за потребе корисника мења се и гласи:
„Табела бр. 8. Макролокације и тип садржаја за потребе корисника
редни
тип
број садржаја

страна

Стационажа међурастојање на југ
(km+м)
(km) на север

2.

О–1

обе стране

25+500

-

4.

О–2

обе стране

58+000

32,50

5.

О–1

обе стране

85+300

27,30

6.

УЦ

смер од Београда

116+600

31,30

О–2

смер ка Београду

После досадашњег става 7, који постаје став 9, додаје се нови
став 10, који гласи:
„Одређивање микролокација предвиђених објеката пратећих
садржаја и прецизирање њихових капацитета ће се вршити одговарајућим документом урбанистичког планирања, којим ће бити могуће према дефинисаним критеријумима, уз услове и сагласност
управљача пута изградити наведене садржаје.”
Табела бр. 9. Врсте услуга у појединим пратећим садржајима
за кориснике, мења се и гласи:
„Табела бр. 9. Врсте услуга у појединим пратећим садржајима за кориснике
Врста пратећег садржаја

Врста услуге

УЦ

телефон за помоћ

О

П
О

О–1
О

О–2
О

телефон јавни

О

-

А

О

вода за пиће

О

А

О

О

санитарни чвор

О

А

О

О

информације

О

-

А

О

простор за одмор

О

А

О

О

рекреација

О

A

А

О

продавнице

О

А

О

О

кафе

О

А

О

О

ресторан

О

А

А

О

мотел

О

-

-

А

гориво

О

А

А

О

ауто-сервис

О

-

-

А

О – обавезан садржај; А – могућ садржај; УЦ – услужни центар; О – 1 и О – 2 одморишта; П паркиралишта”.
Досадашњи ст. 8–10. постају ст. 11–13.
Досадашњи став 11. брише се.
Досадашњи ст. 12–13. постају ст. 14–15.
У тачки 6.2.3. Положај водопривредних објеката у инфраструктурном коридору, став 1. брише се.
Наслов: „Уређење десне обале реке Саве у зони клизишта
„Умка” и „Дубоко”” и ст. 1–6. бришу се.
У пододељку 6.3. План веза инфраструктурних система са
окружењем, тачка 6.3.1. План веза аутопута Е-763 са окружењем,
Табела бр. 13. Списак денивелисаних раскрсница на аутопуту Београд–Пожега*, мења се и гласи:
„Табела бр. 13. Списак денивелисаних раскрсница на аутопуту Београд–Пожега*
Редни
број

Назив чвора

Стационажа
(km + m)

1.

Сурчин југ

0+000

2.

Обреновац

16+414

Растојање (km)

Прикључак
IA, бр. 1
IБ, бр. 26

16,41
3.

Пироман

29 + 435

IIA, бр. 145
13,02

4.

Уб

42+537

IIA, бр. 145
13,1

5.

Лајковац

55+075

IБ, бр. 27
12,538

6.

Љиг

75+390

IБ, бр. 22
20,31

7.*

Таково

99+627
1,97

8.

”.
Знак: „*” испод табеле и речи: „– условно, у зависности од
следеће деонице ауто-пута и ритма појављивања пратећих садржаја.” бришу се.

Таково

101+603

Шумадијска
магистрала
IIA, бр. 177

26,21
9.

Прељина

118+922

IБ, бр. 22
17,32

10.

Паковраће

129+136

IБ, бр. 23
10,21
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11.

Лучани
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141+275

IIA, бр. 181
12,14

12.

*

Прилипац

148+650

7,38

Раздвајање
Е-763 и
Е-761

Сагласно потреби да се омогући веза аутопута Е-763 Београд–Пожега и „брзе
магистралне саобраћајнице” Мали Пожаревац–Младеновац–Топола–Рудник–
Таково предвиђен је денивелисани укрштај (петља) на приближној стационажи
99+627 km.”

У ставу 4. тач. 1) и 2) мењају се и гласе:
„1) Остружница, у функцији повезивања обилазнице око Београда Е-70/Е-75 са планираним аутопутем Е-763 са пуним програмом веза;
2) Јаково–Сурчин у функцији повезивања обилазнице око
Београда Е-70/Е-75 са планираним аутопутем Е-763 са пуним програмом веза;”.
Тач. 8) и 13) бришу се.
У тачки 6.3.2. Алтернативни путни правци, ст. 2–8. мењају
се и гласе:
„Алтернативни путни правац од Сурчина преко Јакова до Обреновца планиран је као нови паралелни пут поред аутопута, пошто
аутопут својим трупом поклапа локални пут који Јаково повезује са
реком Савом, а простире се између заштићених подручја водозахвата. Државни пут IБ реда број 26 одговара као алтернативни правац
до иза петље „Обреновацˮ, 16+129 km, где се враћа на десну страну
планираног аутопута, након чега је потребно прећи државни пут IIA
реда број 144. У зони петље „Обреновацˮ је и веза државним путем
IIA реда број 148, који омогућава везу ка Степојевцу.
Државни пут IIA реда број 144, паралелно са трасом будућег пута води кориснике до Уба. У зони села Стублине, одваја се
државни пут IIA реда број 145, омогућавајући везу ка Великим
Црљенима. Државни пут IIA реда број 146 ствара могућност за
попречну везу државног пут IIA реда број 145 са Убом при чему
је укрштај путева у зони села Каленић. Након Уба, крећући се и
даље државним путем IIA реда број 144, корисник је у могућности
да стигне до државног пута IБ реда број 27, у зони села Словац,
чиме је омогућена веза ка Ваљеву на запад и Лајковцу на исток.
Државни пут IБ реда број 27 се у месту Лајковац укршта са планираном трасом аутопута, пролази на леву страну

новопројектованог правца и након тога у Ћелијама спаја са државним путем IБ реда број 22 где је омогућена веза ка Лазаревцу (на
север) и ка Љигу (на југ).
Корисници из зоне Београда до места Ћелије могу да користе
и до сада главну путну везу Београда ка Чачку, правац пута државног пута IБ реда број 22. Од Ћелија до Љига корисницима је на
располагању државни пут IБ реда број 22 (са леве стране будућег
аутопута Е-763) или државни пут IIБ реда број 361. При томе, попречне везе државним путевима IIА реда број 175 и IIБ реда број
362, омогућавају везу између наведених алтернативних праваца.
У Љигу се сустижу путеви: IБ реда број 22 (који прелази на
десну страну планиране трасе пута), IIА реда број 150 и IIБ реда
број 361. Алтернативно, од Љига постоји могућност кретања ка
Горњем Милановцу, а потом и Чачку, користећи се трасом државног пута IБ реда број 22.
У зони села Дољи Бањани се са правца пута IБ реда број 22
одваја државни пут IIБ реда број 360 који на блиском растојању
са трасом будућег пута, претежно са леве стране, води кориснике
ка Такову и Горњем Милановцу (Таково и Горњи Милановац су
повезани државним путем IIА реда број 177 у који се улива пут IIБ
реда број 360). На изласку из Љига, са државног пута IБ реда број
22 одваја се путни правац IIБ реда број 357 који са десне стране
планираног пута омогућава везу Љига и Такова.
Раскрсница државних путева IIА реда број 177 и IIБ реда
број 356 у зони села Брезна омогућава наставак везе ка Трбушанима и даље ка Чачку, при чему је потребно користити државни пут
IIБ реда број 356.”
После става 8, додаје се став 9, који гласи:
„Тренутна веза Чачка и Пожеге је државни пут IБ реда број
23. Алтернативе будућем путу на поменутом потезу могу бити и
везе путем коришћења IБ реда број 23, IIБ реда број 408 поред Лучана и поново IБ реда број 23 до Пожеге.”
У одељку 7. Намена површина посебне намене са билансима
планираних намена, пододељак 7.1. Планирана намена са билансима површина, став 2. мења се и гласи: „Површина зоне изградње аутопута (у табели број 15. ИП/70 m, односно 35 m лево и 35 m
десно од осе пута) заузимаће 11,70 km2 укупне планиране површине подручја града Београда.”
У ставу 3. речи: „0,66 km2 на подручју општине Чукарица,”
бришу се.

Табела бр. 15. Однос постојећих и планираних биланса површина*, мења се и гласи:
„Табела бр. 15. Однос постојећих и планираних биланса површина*
општина/град
Сурчин
Обреновац
Лазаревац

пост.
план.
пост.
план.
план.

Лајковац
Љиг
Горњи Милановац
Чачак
Лучани
Пожега

*

план.

пост.

Уб

∑

П /кm2
пост.

пост.
план.
пост.
план.
пост.
план.
пост.
план.
пост.
план.
пост.
план.
пост.
план.

94,60
88,42
37,54
86,29
73,93
75,75
120,11
99,05
34,34
31,16
772,92

грађ. зем.

%

пољ. зем.

%

шум. зем.

%

остало

%

14,26

15,00

62,37

66,00

13,37

14,00

5,12

5,00

10,80

12,00

51,80

55,00

24,00

25,00

8,00

8,00

46,35

52,42

32,79

37,08

6,91

7,81

2,37

2,69

46,12

52,16

31,72

35,87

6,91

7,81

2,06

2,33

3,85

10,26

21,92

58,38

11,34

30,21

0,43

1,15

3,85

10,26

21,62

57,59

11,34

30,21

0,36

0,96

3,83

4,43

70,97

82,24

8,67

10,07

2,82

3,26

3,51

4,07

70,26

81,42

8,49

9,84

2,80

3,24

9,83

13,29

45,12

61,03

16,52

22,34

2,46

3,34

9,52

12,88

44,93

60,77

16,02

21,67

2,44

3,30

5,56

7,34

50,39

66,52

17,28

22,81

2,53

3,34

4,95

6,53

50,09

66,13

17,00

22,44

2,27

3,00

5,26

4,38

65,59

54,60

45,59

37,96

3,68

3,06

5,01

4,17

64,39

53,61

45,48

37,87

3,10

2,58

9,26

9,35

68,33

68,98

16,89

17,05

4,57

4,62

8,81

8,89

67,74

68,39

16,88

17,04

4,33

4,37

2,28

6,64

21,71

63,24

9,06

26,39

1,28

3,73

2,30

6,70

21,34

62,14

8,81

25,66

1,24

3,61

2,74

8,79

19,42

62,32

7,51

24,10

1,49

4,78

2,61

8,38

19,35

62,10

7,51

24,10

1,49

4,78

134,95

17,46

458,61

59,33

153,14

19,81

26,75

3,46

128,55

16,63

443,24

57,35

162,44

21,02

28,09

3,63

ИП/70m

%

1,10

1,16

1,61

1,82

0,37

0,99

1,23

1,43

1,04

1,41

1,44

1,90

2,13

1,77

1,27

1,28

0,65

1,89

0,20

0,64

11,70

1,51

Категорија грађевинског земљишта представља збир категорија Г-ГР-ЗЕМ, ГР-У-ГП и ГР-ВАН-ГП за податке преузете из РГЗ.”

У пододељку 7.2. Правила за утврђивање зона заштите магистралних инфраструктурних система и режим коришћења простора у зонама заштите, у ставу 4. тачка 5) брише се.

У пододељку 7.3. Правила градње, став 4. мења се и гласи:
„Делови градских општина Сурчин и Обреновац, општине
Лучани и града Чачка обухваћени су Просторним или генералним
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плановима. На територији градске општине Сурчин важи Просторни план градске општине Сурчин. За делове градске општине
Обреновац, општине Лучани и града Чачка, које обухватају градско грађевинско земљиште, а налазе се у планском подручју, важе
ревидирани генерални планови.”
У ставу 7. реч: „Чукарица” и запета бришу се.
После Табеле бр. 16. – Правила за уређење простора и изградњу објеката ван грађевинског рејона*, додаје се тачка 7.3.1,
која гласи:
„7.3.1. Правила градње за базе за одржавање путева
7.3.1.1. База „Уб”, у петљи „Убˮ, код km 42+537, лево. База је у
функцији одржавања аутопута IА реда број 2 (Е-763)
База „Уб” планирана је у непосредној близини денивелисане
петље „Уб”. Планирано је да се база прикључи на општински пут
Стубленица–Паљуви (на приближно km 0+233) и преко њега на
државни пут IIА реда бр.146 Уб–Липњак и аутопут.
Услови за формирање грађевинске парцеле
На основу правила уређења и грађења и услова датих у Просторном плану, као и ситуационих елемената, формираће се грађевинске парцеле планиране јавне намене за базу за одржавање. У
овом случају се база налази у оквиру петље „Убˮ и већ је у земљишту које је експроприсано за потребе изградње аутопута.
Обухват, односно граница парцела за изградњу база дефинисана је аналитичко- геодетским тачкама приказаним на графичком
прилогу 5.1. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ОПШТИНА УБ, База за
одржавање аутопута Е-763, у размери 1:2.500 на катастарско топографским подлогама са приказом катастарских парцела које су
делом или у целини обухваћене границом детаљне разраде.
Грађевинску парцелу базе за одржавање пута чине КП
2279/13, 2279/21, 2279/30, 2279/27, КО Стубленица, општина Уб.
Површина парцеле базе за одржавање је 0,93 ha.
Грађевинска парцела је дефинисана следећим координатама:
Х

Y

1

7430769,40

4924016,25

2

7430777,92

4924033,52

3

7430826,86

4924062,20

4

7430876,42

4924091,24

5

7430878,13

4924074,34

6

7430879,48

4924058,94

7

7430881,29

4924038,44

8

7430882,41

4924025,67

9

7430885,40

4923990,68

10

7430872,63

4923982,21

11

7430856,07

4923968,33

12

7430835,32

4923950,95

13

7430800,85

4923982,29

14

7430769,53

4924016,03

Саобраћајне површине које чине комплекс базе су плато и саобраћајни прикључак на општински пут. Потребно је ове површине изградити од флексибилне коловозне конструкције планиране
за тешко теретно оптерећење. На платоу је планирано шест паркинг места, за запослене на бази.
Планирани садржаји у бази:
– управна зграда – површине око 125 m2;
– гаража за возила – шест места за камионе са опремом, површине око 410 m2;
– магацин соли – капацитета око 210 m2;
– паркинг простор за возила (возила запослених и посетиоци) – шест паркинг места;
– противпожарни резервоар;
– надземни резервоар ТНГа – капацитета 2 m3;
– дизел електрични агрегат;
– резервоар за отпадну воду;
– сепаратор зауљене воде;
– бунар;
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– црпна станица;
– утоварна рампа.
Интерне спољне инсталације санитарно-техничке водоводне и
хидрантске мреже
Према подацима КЈП „Ђунис” Уб, у близини ове локације
нема изграђене градске водоводне мреже.
Снабдевање санитарно-техничком, односно хидрантском водом комплекса планира се изградњом два резервоара који ће се периодично пунити аутоцистерном. Резервоар за противпожарну воду
је корисне запремине 72 m3. Овом запремином обезбеђена је противпожарна резерва воде за гашење пожара у трајању од два сата за
истовремени рад два унутрашња и једног спољног хидранта.
Поред резервоара за противпожарну воду планиран је армирано бетонски шахт у који се смешта хидромашинска опрема тј.
компактно пумпно постројење за повећање притиска. Из укопаног
резервоара за противпожарну воду врши се потискивање воде у
хидрантску мрежу тако да се на меродавном унутрашњем хидранту обезбеђује притисак од 2,5 бара.
Водоводна мрежа се води у зеленом појасу и делом у саобраћајним површинама. Планирана је прстенаста интерна спољна
хидрантска мрежа. На хидрантској мрежи предвиђено је постављање надземних противпожарних хидраната са затварачем са
уградбеном гарнитуром. Поред надземних хидраната ДН80 mm,
постављају се једнокрилни надземни хидрантски ормани. Орман
је опремљен цревом Ø52 mm дужине 15 m, млазницом Ø52 mm и
кључем за хидрант.
Снабдевање водом за пиће обезбедиће се из посебних апарата за воду.
Интерна спољна атмосферска и фекална канализациона мрежа
Према подацима КЈП „Ђунис” Уб, у близини локације нема
изграђене градске канализационе мреже. Интерном канализационом мрежом се прикупљају санитарне отпадне воде са комплекса
и одводе у септичку јаму.
За одвођење атмосферске воде са дела саобраћајних површина (паркинга и дела саобраћајница), које се евентуално могу
загадити уљима, мастима и нафтним дериватима, планирана је интерна атмосферска канализација којом се кишне воде преко сепаратора уља, масти и бензина уводе у путни канал.
Прикупљање незагађених атмосферских вода са кровних површина и околног уређеног простора планира се преко система бетонских ригола и каналета, путем којих се те воде одводе у околне
зелене површине.
На планираној бази зауљена вода са платоа води се подужним и попречним падовима, а затим се прикупља и одводи системом атмосферске канализације до сепаратора за пречишћавање.
Вода са платоа и прикључка мора се покупити пре прикључења на
општински пут.
Електроенергетика
Напајање електроенергетских инсталација објеката у оквиру комплекса пункта за одржавање путева „Уб” планирати из
постојеће трансформаторске станице ТС 10/0,4 kV „Стубленица 8 Петља”, која је лоцирана уз објекте за наплату путарине на
денивелисаној раскрсници Уб КП 2230/2 КО Стубленица. Начин
прикључења и мерење утрошене електричне енергије дефинисати према Техничким условима Електродистрибуције Србије д.о.о.
Београд – огранак Електродистрибуција Ваљево.
Процењена инсталисана снага потребна за снабдевање нових
објеката планираних у оквиру комплекса пункта за одржавање путева „Уб” износи P=95 kW.
Напајање планирати подземним кабловским водом, одговарајућег типа и пресека, до главног разводног ормана, смештеног у
објекту управне зграде. Кабловски вод се полаже слободно у земљу, а на укрштањима са саобраћајницама кроз кабловску канализацију. Из главног разводног ормана се предвиђа напајање помоћних разводних ормана, распоређених по објектима, као и спољно
осветљење комплекса.
У оквиру комплекса пункта „Уб” планирати изградњу кабловске канализације за потребе полагања електроенергетских
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каблова нисконапонског развода мрежног и агрегатског напајања, каблова за напајање спољашњег осветљења, као и за развод
командно-сигналних каблова. У склопу кабловске канализације
предвидети и одговарајући број шахтова за потребе манипулације
кабловима.
За потрошаче за које је неопходно да раде и у случају нестанка примарног напајања електричном енергијом из дистрибутивног
система електричне енергије планирати резервни извор напајања
– дизел електрични агрегат.
Инфраструктура за прикључење на јавну електронску
комуникациону мрежу
Прикључење базе за одржавање на јавну електронску комуникациону мрежу треба спровести у складу са релевантним условима за прикључење, издатим од стране имаоца јавних овлашћења
за електронске комуникације. Уколико је тачка прикључења удаљена од границе базе, планирана је изградња недостајуће телекомуникационе инфраструктуре закључно са приводним/ревизионим окном на ивици парцеле.
Алтернативно, база за одржавање се може прикључити на
јавну електронску комуникациону мрежу и преко путног оптичког
кабла, уколико је управљач аутопута предвидео да телекомуникациони прикључак дистрибуира са централне локације на све остале коришћењем путне комуникационе оптичке мреже.
Интерна телекомуникациона кабловска канализација (ТКК)
Ради полагања приводног кабла кроз комплекс базе од приводног окна до техничке просторије у управној згради, планирана
је интерна приводна телекомуникациона кабловска канализација.
Та канализација треба да се састоји од заштитних ПВЦ или ПЕ
цеви Ø110 mm положених у земљани ров на дубини од 0,6–0,8 m и
потребног броја окана адекватних димензија. Ова кабловска канализација може бити интегрални део заједничке интерне ТК кабловске канализације за телекомуникационо повезивање објеката базе.
7.3.1.2. База „Љиг 1” у петљи „Љигˮ, на оквирној стационажи km
75+390, десно. База је у функцији одржавања аутопута IА реда
број 2 (Е-763).
За ову базу је урађен пројекат препарцелације, али је решење
модификовано због саобраћајног повезивања и јединственог прикључка на јавни пут.
С обзиром на позиције база „Љиг 1” и „Љиг 2” у односу на
наплатно место („Љиг” са изведеним прикључком који је од наплате ка аутопуту, „Љиг 2” са предлогом прикључка на прилазу
наплатном платоу, из смера државног пута) планира се заједнички прикључак изван зоне наплате. На тај начин би се избегла два
прикључења на кратком растојању, испред и иза наплатног места
и са становишта безбедности створили би се повољнији услови у
саобраћајном функционисању.
Површина парцеле базе за одржавање је 1,65 ha.
Услови за формирање грађевинске парцеле
На основу правила уређења и грађења и услова датих у Просторном плану, као и ситуационих елемената, формираће се грађевинске парцеле планиране јавне намене за базу за одржавање.
У овом случају се база налази у оквиру петље „Љигˮ и већ је у
земљишту које је експроприсано за потребе изградње аутопута.
Обухват, односно граница парцела база дефинисана је аналитичко-геодетским тачкама приказаним на графичком прилогу 5.2.
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ОПШТИНА ЉИГ, База за одржавање
аутопута Е-763 База за одржавање осталих ДП I и II реда, у размери 1:2.500 на катастарско-топографским подлогама са приказом
катастарских парцела које су делом или у целини обухваћене границом детаљне разраде.
Грађевинску парцелу базе за одржавање пута чине КП у КО
Љиг: 31718/3, 31719/1, 31720/1, 31723/1, 31723/3, 31723/5, 31808/2,
31808/3, 31809/5, 31810/1, 31810/2, 31811/1, 31811/2, 31811/3,
31811/4, 31832/1.
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Грађевинска парцела базе „Љиг 1” је дефинисана следећим
координатама:
35

Х

Y

42

7440368,48

4898707,59

7440517,09

4898838,43

43

7440348,83

4898726,25

36

7440529,73

4898834,90

44

7440359,00

4898728,49

37

7440541,62

4898831,53

45

7440373,71

4898753,10

38

7440466,28

4898797,31

46

7440384,29

4898765,64

39

7440434,43

4898781,92

47

7440400,80

4898780,36

48

7440425,54

4898794,13

40

7440395,26

4898753,48

41

7440371,92

4898716,69

Планираним саобраћајним решењем омогућује се једноставнији приступ лицима која ће радити на базама и која долазе из
околних насеља. Геометрија прикључка се планира тако да задовољи безбедно мимоилажење два камиона са комплетном опремом
за зимско одржавање, без било каквог застоја.
Грађевинска парцела везног пута је дефинисана следећим координатама:
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19

7440716,80

4898896,03

7440575,83

4898821,70

20

7440708,48

4898927,44

2

7440593,81

4898822,49

21

7440699,82

4898927,24

3

7440608,80

4898823,51

22

7440678,61

4898924,88

4

7440612,97

4898805,85

23

7440660,87

4898921,59

5

7440631,53

4898808,85

24

7440642,89

4898917,42

6

7440627,53

4898824,78

25

7440621,72

4898911,49

7

7440631,48

4898825,05

26

7440605,12

4898906,37

8

7440646,16

4898826,81

27

7440589,13

4898900,53

9

7440659,52

4898828,71

28

7440574,89

4898895,84

10

7440662,98

4898828,86

29

7440562,23

4898894,17

11

7440674,51

4898829,38

30

7440548,12

4898886,99

12

7440690,80

4898839,61

31

7440531,94

4898878,09

13

7440693,73

4898841,45

32

7440516,82

4898869,17

14

7440714,62

4898841,30

33

7440496,00

4898855,19

15

7440723,55

4898843,55

34

7440502,87

4898842,33

16

7440733,16

4898841,72

35

7440517,09

4898838,43

17

7440730,39

4898848,37

36

7440529,73

4898834,90

18

7440725,08

4898864,03

37

7440541,62

4898831,53

У бази „Љиг 1” се од саобраћајних површина налазе плато
и саобраћајни прикључак. На платоу је планирано шест паркинг
места, за запослене на бази.
Планирани садржаји у бази:
1) управна зграда – површине 135 m2;
2) гаража за возила – шест места за камионе са опремом површине око 410 m2;
3) магацин соли – капацитета око 210 m2;
4) паркинг простор за возила (возила запослених и посетиоци) – седам паркинг места;
5) противпожарни резервоар;
6) надземни резервоар ТНГа – капацитета 2 m3;
7) дизел електрични агрегат;
8) резервоар за отпадну воду;
9) сепаратор зауљене воде;
10) бунар;
11) црпна станица;
12) утоварна рампа;
13) надстрешница – простор за одлагање саобраћајне сигнализације хидротехничке инсталације.
За комплекс базе планиране су водоводна санитарно-техничка и хидрантска мрежа, канализациона мрежа за отпадну санитарну воду и атмосферска канализациона мрежа.
Интерне спољне инсталације санитарно-техничке водоводне и
хидрантске мреже
Снабдевање санитарно-техничком, односно хидрантском водом
базе планира се изградњом интерног бушеног бунара на предметној
локацији. Водом из бунара обезбедиле би се санитарно-техничке и
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хидрантске потребе, а снабдевање водом за пиће обезбедиће се из
посебних апарата за воду.
Водоводном мрежом се вода из бунара доводи до управног
објекта путне базе и до резервоара за противпожарну воду, корисне запремине 72 m3. Овом запремином обезбеђена је противпожарна резерва воде за гашење пожара у трајању од два сата за истовремени рад два унутрашња и једног спољашњег хидранта.
Поред резервоара за противпожарну воду планиран је армирано-бетонски шахт у који се смешта хидромашинска опрема тј.
компактно пумпно постројење за повећање притиска. Из укопаног
резервоара за противпожарну воду врши се потискивање воде у
хидрантску мрежу тако да се на меродавном унутрашњем хидранту обезбеђује притисак од 2,5 бара.
Водоводна мрежа се води у зеленом појасу и делом у саобраћајним површинама. Планирана је прстенаста интерна спољна
хидрантска мрежа. На хидрантској мрежи предвиђено је постављање надземних противпожарних хидраната са затварачем са
уградбеном гарнитуром. Поред надземних хидраната ДН80mm,
постављају се једнокрилни надземни хидрантски ормани. Орман
је опремљен: цревом Ø52 mm дужине 15 m, млазницом Ø52 mm и
кључем за хидрант.
Интерна спољна атмосферска и фекална канализациона мрежа
Интерном канализационом мрежом се прикупљају санитарне
отпадне воде са комплекса и одводе до градске фекалне канализације, у складу са условима ЈКП „Комуналац”.
За одвођење атмосферске воде са дела саобраћајних површина (паркинга и дела саобраћајница), које се евентуално могу
загадити уљима, мастима и нафтним дериватима, планирана је
интерна атмосферска канализација којом се кишне воде преко сепаратора уља, масти и бензина уводе у градску атмосферску канализацију према условима ЈКП „Комуналац”.
Прикупљање незагађених атмосферских вода са кровних површина и околног уређеног простора планира се преко система
бетонских ригола и каналета, путем којих се исте одводе у околне
зелене површине.
На планираним базама зауљена вода са платоа води се подужним и попречним падовима, а затим се прикупља и одводи системом атмосферске канализације до сепаратора за пречишћавање.
Вода са платоа и прикључка мора се покупити пре прикључења
на државни пут.
Електроенергетика
Напајање електроенергетских инсталација објеката у оквиру
комплекса за одржавање путева „Љиг 1” планирати из постојеће
трансформаторске станице ТС 10/0,4 kV лоциране уз објекте за
наплату путарине на денивелисаној раскрсници Љиг, КП 31702/2
КО Љиг. Начин прикључења и мерење утрошене електричне енергије дефинисати према Техничким условима Електродистрибуције
Србије д.о.о. Београд – огранак Електродистрибуција Лазаревац.
Процењена инсталисана снага потребна за снабдевање нових
објеката планираних у оквиру комплекса пункта за одржавање путева Љиг износи – Пункт „Љиг 1” P= 95 kW.
Напајање планирати подземним кабловским водом, одговарајућег типа и пресека, до главних разводних ормана, смештених у
управним објектима пункта „Љиг 1”. Кабловски водови се полажу
слободно у земљу, а на укрштањима са саобраћајницама кроз кабловску канализацију. Из главних разводних ормана се предвиђа
напајање помоћних разводних ормана, распоређених по објектима
у оквиру сваког пункта, као и спољно осветљење комплекса.
У оквиру комплекса пункта „Љиг 1” планирати изградњу
кабловске канализације за потребе полагања електроенергетских
каблова нисконапонског развода мрежног и агрегатског напајања, каблова за напајање спољашњег осветљења, као и за развод
командно сигналних каблова. У склопу кабловске канализације
предвидети и одговарајући број шахтова за потребе манипулације
кабловима.
За потрошаче у оквиру пункта „Љиг 1” за које је неопходно да раде и у случају нестанка примарног напајања електричном
енергијом из дистрибутивног система електричне енергије, планирати да се као резервни извор напајања користе дизел електрични
агрегати.
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Прикључак на јавну електронску комуникациону мрежу
Инфраструктура за прикључење на јавну електронску
комуникациону мрежу
Прикључење базе за одржавање на јавну електронску комуникациону мрежу треба спровести у складу са релевантним условима за прикључење, издатим од стране имаоца јавних овлашћења
за електронске комуникације. Уколико је тачка прикључења удаљена од границе базе, планирана је изградња недостајуће телекомуникационе инфраструктуре закључно са приводним/ревизионим окном на ивици парцеле.
Алтернативно, база за одржавање се може прикључити на
јавну електронску комуникациону мрежу и преко путног оптичког
кабла, уколико је управљач аутопута предвидео да телекомуникациони прикључак дистрибуира са централне локације на све остале коришћењем путне комуникационе оптичке мреже.
Интерна телекомуникациона кабловска канализација (ТКК)
Ради полагања приводног кабла кроз комплекс базе тј. од приводног окна до техничке просторије у управној згради, планирана
је интерна приводна телекомуникациона кабловска канализација.
Та канализација треба да се састоји од заштитних ПВЦ или ПЕ
цеви Ø110 mm положених у земљани ров на дубини од 0,6-0,8 m и
потребног броја окана адекватних димензија. Ова кабловска канализација може бити интегрални део заједничке интерне ТК кабловске канализације за телекомуникационо повезивање објеката базе.
Унутар објекта управне зграде, приводни кабл се води посебном и заштићеном трасом до техничке просторије где се терминира у складу са захтевима из релевантних услова.
7.3.1.3. База „Љиг 2”, у петљи „Љигˮ, на оквирној стационажи km
75+390, десно. База је у функцији одржавања државних путева IБ
и II реда.
База „Љиг 2” планирана је за одржавање државних путева I и
II реда са планираним прикључком на прилазу наплатном платоу, из
смера државног пута као заједнички прикључак изван зоне наплате.
Услови за формирање грађевинске парцеле
На основу правила уређења и грађења и услова датих у Просторном плану, као и ситуационих елемената, формираће се грађевинске парцеле планиране јавне намене за базу за одржавање.
У овом случају се база налази у оквиру петље „Љигˮ и већ је у
земљишту које је експроприсано за потребе изградње аутопута.
Обухват, односно граница парцеле базе дефинисана је аналитичко – геодетским тачкама приказаним на графичком прилогу
5.2. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ОПШТИНА ЉИГ, База за одржавање аутопута Е-763 База за одржавање осталих ДП I и II реда, у
размери 1:2.500 на катастарско топографским подлогама са приказом катастарских парцела које су делом или у целини обухваћене
границом детаљне разраде.
Грађевинску парцелу базе за одржавање пута чине КП у
КО Љиг: 2624/1, 2624/8, 2624/10, 21754/11, 21760/8, 21760/15,
21760/16, 31832/4, 31846/2, 51254/1, 51254/2, 51255/3, 51256/2,
51269/2, 51270/2, 51315/7.
Грађевинска парцела базе „Љиг 2” је дефинисана следећим
координатама:
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База „Љиг 2” планирана је на парцели површине од приближно 0,86 ha, на којој се од саобраћајних површина налазе плато
и саобраћајни прикључак. На платоу су планирана шест паркинг
места, за запослене на бази.
Планирани садржаји у бази:
1) управна зграда – површине око 125 m2;
2) гаража за возила – шест места за камионе са опремом, површине око 410 m2;
3) магацин соли – капацитета око 210 m2;
4) паркинг простор за возила (возила запослених и посетиоци) – шест паркинг места;
5) противпожарни резервоар;
6) надземни резервоар ТНГа – капацитета око 2 m3;
7) дизел електрични агрегат;
8) резервоар за отпадну воду;
9) сепаратор зауљене воде;
10) бунар;
11) црпна станица;
12) утоварна рампа;
13) надстрешница – простор за одлагање саобраћајне сигнализације.
Интерне спољне инсталације санитарно-техничке водоводне и
хидрантске мреже
За предметни комплекс планиране су водоводна санитарно-техничка и хидрантска мрежа, канализациона мрежа за отпадну санитарну воду и атмосферска канализациона мрежа.
Снабдевање санитарно-техничком односно хидрантском водом комплекса планира се изградњом интерног бушеног бунара
на предметној локацији. Водом из бунара обезбедиле би се санитарно-техничке и хидрантске потребе, а снабдевање водом за пиће
обезбедиће се из посебних апарата за воду. Водоводном мрежом
се вода из бунара доводи до управног објекта путне базе и до резервоара за противпожарну воду, корисне запремине 72 m3. Овом
запремином обезбеђена је противпожарна резерва воде за гашење
пожара у трајању од два сата за истовремени рад два унутрашња и
једног спољашњег хидранта.
Поред резервоара за противпожарну воду планиран је армирано-бетонски шахт у који се смешта хидромашинска опрема тј.
компактно пумпно постројење за повећање притиска. Из укопаног
резервоара за противпожарну воду врши се потискивање воде у
хидрантску мрежу тако да се на меродавном унутрашњем хидранту обезбеђује притисак од 2,5 бара.
Водоводна мрежа се води у зеленом појасу и делом у саобраћајним површинама. Планирана је прстенаста интерна спољна
хидрантска мрежа. На хидрантској мрежи предвиђено је постављање надземних противпожарних хидраната са затварачем са
уградбеном гарнитуром. Поред надземних хидраната ДН80 mm,
постављају се једнокрилни надземни хидрантски ормани. Орман
је опремљен: цревом Ø52 mm дужине 15 m, млазницом Ø52 mm и
кључем за хидрант.
Интерна спољна атмосферска и фекална канализациона мрежа
Интерном канализационом мрежом се прикупљају санитарне
отпадне воде са комплекса и пошто у близини нема изграђене канализационе мреже, одводе у септичку јаму.
За одвођење атмосферске воде са дела саобраћајних површина (паркинга и дела саобраћајница), које се евентуално могу
загадити уљима, мастима и нафтним дериватима, планирана је
интерна атмосферска канализација којом се кишне воде преко сепаратора уља, масти и бензина уводе у локалне депресије или инфилтрациона поља.
Прикупљање незагађених атмосферских вода са кровних површина и околног уређеног простора планира се преко система бетонских ригола и каналета, путем којих се те воде одводе у околне
зелене површине.
На планираним базама зауљена вода са платоа води се подужним и попречним падовима, а затим се прикупља и одводи системом атмосферске канализације до сепаратора за пречишћавање.
Вода са платоа и прикључка мора се покупити пре прикључења
на државни пут.

23. децембар 2021.
Електроенергетика
Напајање електроенергетских инсталација објеката у оквиру
комплекса за одржавање путева „Љиг 2” планирати из постојеће
трансформаторске станице ТС 10/0,4 kV лоциране уз објекте за
наплату путарине на денивелисаној раскрсници Љиг, КП 31702/2
КО Љиг. Начин прикључења и мерење утрошене електричне енергије дефинисати према Техничким условима Електродистрибуције
Србије д.о.о. Београд – огранак Електродистрибуција Лазаревац.
Процењена инсталисана снага потребна за снабдевање нових
објеката планираних у оквиру комплекса пункта за одржавање путева Љиг износи – Пункт „Љиг 2” P= 95 kW.
Напајање планирати подземним кабловским водом, одговарајућег типа и пресека, до главних разводних ормана, смештених у
управним објектима пункта „Љиг 2”. Кабловски водови се полажу
слободно у земљу, а на укрштањима са саобраћајницама кроз кабловску канализацију. Из главних разводних ормана се предвиђа
напајање помоћних разводних ормана, распоређених по објектима
у оквиру сваког пункта, као и спољно осветљење комплекса.
У оквиру комплекса пункта „Љиг 2” планирати изградњу
кабловске канализације за потребе полагања електроенергетских
каблова нисконапонског развода мрежног и агрегатског напајања, каблова за напајање спољашњег осветљења, као и за развод
командно-сигналних каблова. У склопу кабловске канализације
предвидети и одговарајући број шахтова за потребе манипулације
кабловима.
За потрошаче у оквиру пункта „Љиг 2” за које је неопходно да раде и у случају нестанка примарног напајања електричном
енергијом из дистрибутивног система електричне енергије, планирати да се као резервни извор напајања користе дизел електрични
агрегати.
Прикључак на јавну електронску комуникациону мрежу
Инфраструктура за прикључење на јавну електронску
комуникациону мрежу
Прикључење базе за одржавање на јавну електронску комуникациону мрежу треба спровести у складу са релевантним условима за прикључење, издатим од стране имаоца јавних овлашћења
за електронске комуникације. Уколико је тачка прикључења удаљена од границе базе, планирана је изградња недостајуће телекомуникационе инфраструктуре закључно са приводним/ревизионим окном на ивици парцеле.
Интерна телекомуникациона кабловска канализација (ТКК)
Ради полагања приводног кабла кроз комплекс базе тј. од приводног окна до техничке просторије у управној згради, планирана
је интерна приводна телекомуникациона кабловска канализација.
Та канализација треба да се састоји од заштитних ПВЦ или ПЕ
цеви Ø110 mm положених у земљани ров на дубини од 0,6–0,8 m и
потребног броја окана адекватних димензија. Ова кабловска канализација може бити интегрални део заједничке интерне ТК кабловске канализације за телекомуникационо повезивање објеката базе.
Унутар објекта управне зграде, приводни кабл се води посебном и заштићеном трасом до техничке просторије где се терминира у складу са захтевима из релевантних услова.
Поред наведених база, планирана је израда база у близини
петље „Паковраће” и две базе у близини петље „Пожега” која се
налази на другом аутопутском правцу (Е-761 Пожега–Котроман).
База „Паковраће” биће разрађена урбанистичким пројектом. Базе
у зони петље „Пожега” су предмет посебног просторног плана.”
У одељку 8. Заштита животне средине, пододељак 8.2. Смернице за заштиту животне средине, у наслову „Смернице за заштиту земљишта, подземних и површинских водаˮ, став 4. брише се.
У ставу 9. алинеја трећа брише се.
У наслову „Смернице за заштиту од буке и вибрацијаˮ, у ставу 1. речи: „Остружница, Умка,” бришу се.
У глави IV. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, одељак 1. Критеријуми за избор приоритета и приоритети у
имплементацији Просторног плана, пододељак 1.2. Приоритети
у имплементацији Просторног плана, у ставу 2. алинеја четврта
брише се.

23. децембар 2021.
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У одељку 2. Начин и облик финансирања реализације планских решења и учесници у имплементацији Плана, пододељак 2.1.
Начин и облик финансирања реализације планских решења, у ставу 1. алинеја пета мења се и гласи:
„– јавно-приватно партнерство;”.
У пододељку 2.2. Учесници у имплементацији Просторног
плана и њихове обавезе, у ставу 13. реч: „Чукарица” замењује се
речју: „Сурчин”.
У одељку 3. Трошкови изградње, фазе реализације Просторног плана и етапе изградње, пододељак 3.2. Фазе реализације плана – етапе изградње, у ставу 2. тачка 1) мења се и гласи:
„1) Обилазница око Београда – деоница Јаково (петља
„Сурчинˮ) – Обреновац, у дужини од 17,23 km;”.
У одељку 4. Приоритетне активности, мере и инструменти за
имплементацију Просторног плана, пододељак 4.2. Разрада Просторног плана урбанистичким плановима мења се и гласи:
„4.2. Смернице за спровођење плана
Просторни план представља основ за директно спровођење
издавањем информације о локацији, локацијских услова, израду
техничке документације, формирање грађевинских парцела јавних намена, прибављање дозвола, односно стварање услова за изградњу база за одржавање пута, у складу са Законом о планирању
и изградњи.
Све врсте планираних интервенција дефинисаних Просторним планом извести у складу са правилима уређења и грађења
утврђеним Просторним планом, уз обавезну сарадњу са имаоцима
јавних овлашћења.
Просторни план ће се за посебну намену база за одржавање
аутопута спроводити локацијским условима које издаје надлежно
министарство, на основу правила уређења и грађења и детаљних
карата у размери 1:2.500 утврђених Просторним планом (графички прилози 5.1. и 5.2.).
За потребе инфраструктурних коридора и објеката и других
јавних радова, у случајевима у којима се на основу техничке документације покаже потреба да се изађе из дефинисаног коридора
аутопута, могућа је израда урбанистичког пројекта, у складу са чл.
60. и 61. Закона о планирању и изградњи.
Инфраструктурни коридор Остружница–Обреновац ће се
разрађивати посебном техничком и планском документацијом.
Просторни план се разрађује:
– кроз израду одговарајућег документа урбанистичког планирања (план детаљне регулације или урбанистички пројекат) за
пратеће садржаје и проширење садржаја паркиралишта изградњом ССГ, и одговарајућу техничку документацију, у складу са Законом о планирању и изградњи и прописима донетим на основу
тог закона, уз услове и сагласност управљача пута;
– кроз разраду пројеката везаних за остале планиране магистралне инфраструктурне системе, по обезбеђивању техничке
документације на нивоу идејних пројеката, од стране надлежних
органа и организација и надлежних јавних предузећа.”
У пододељку 4.5. Активности на измени и допуни Просторног плана, речи: „генералног пројекта” замењују се речима: „идејног пројекта”.
Члан 7.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-11712/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21 – др. закон) и члана 43. став 2. 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

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21
и 100/21), у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Глава
16.1 – Управа царина, Програм 2303 – Управљање царинским системом и царинском администрацијом, функција 110 – Извршни
и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Пројекат 4002 – Инвестиционо улагање у зграде и
објекте у саставу Управе царина, апропријација економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, средства у укупном
износу од 7.100.000 динара преносе се у текућу буџетску резерву,
утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност
0001 – Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 – Средства резерве, и распоређују се Министарству
просвете, науке и технолошког развоја – Ученичком стандарду,
ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за накнаду
материјалних трошкова и других зависних трошкова исхране, смештаја и васпитног рада у установама ученичког стандарда.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру Раздела 26 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Глава 26.3 – Ученички стандард, Програм 2007 – Подршка у образовању ученика и студената, функција
960 – Помоћне услуге у образовању, Програмска активност 0001
– Систем установа ученичког стандарда, апропријација економска
класификација 426 – Материјал.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-11971/2021
У Београду, 20. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5664

На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21 – др. закон) и члана 43. став 2. 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

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21
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и 100/21), у оквиру Раздела 26 – Министарство просвете, науке
и технолошког развоја, Програм 2001 – Уређење, надзор и развој
свих нивоа образовног система, функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту, Програмска активност 0013 – Подршка интеграцији у европски образовни простор, апропријација
економска класификација 462 – Дотације међународним организацијама, средства у укупном износу од 25.500.000 динара преносе
се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства,
функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Програмска активност 0001 – Текућа буџетска резерва,
апропријација економска класификација 499 – Средства резерве,
и распоређују се Министарству просвете, науке и технолошког развоја – Вишем и универзитетском образовању, ради обезбеђивања
недостајућих средстава потребних за исплату последње рате средстава Програму Уједињених нација за развој (УНДП) за спровођење Пројекта „Подршка стратешким инвестицијама у образовању”.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру Раздела 26 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Глава 26.4 – Више и универзитетско
образовање, Програм 2005 – Високо образовање, функција 940 –
Високо образовање, Програмска активност 0014 – Развој високог
образовања, апропријација економска класификација 462 – Дотације међународним организацијама.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-11972/2021
У Београду, 20. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5665

На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21 – др. закон) и члана 43. став 2. 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

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21
и 100/21), у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Глава
16.1 – Управа царина, Програм 2303 – Управљање царинским системом и царинском администрацијом, функција 110 – Извршни и
законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови, и то:
– Програмска активност 0001 – Обезбеђење функционисања
утврђивања, контроле и наплате јавних прихода из надлежности
царинске службе, у укупном износу од 63.000.000 динара, апропријација економска класификација, и то:
425 – Текуће поправке и одржавање, у износу од 10.000.000
динара;
426 – Материјал, у износу од 25.000.000 динара;
512 – Машине и опрема, у износу од 28.000.000 динара,

– Програмска активност 0002 – Подршка информационом систему царинске службе, апропријација економска класификација
423 – Услуге по уговору, у износу од 1.000.000 динара,
средства у укупном износу од 64.000.000 динара преносе се у
текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства,
функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Програмска активност 0001 – Текућа буџетска резерва,
апропријација економска класификација 499 – Средства резерве,
и распоређују се Министарству просвете, науке и технолошког развоја – Студентском стандарду, ради обезбеђивања недостајућих
средстава потребних за накнаду материјалних трошкова установама студентског стандарда.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру Раздела 26 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Глава 26.5 – Студентски стандард, Програм 2007 – Подршка у образовању ученика и студената, функција
960 – Помоћне услуге образовању, Програмска активност 0004 –
Систем установа студентског стандарда, апропријација економска
класификација 426 – Материјал.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-11975/2021
У Београду, 20. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5666

На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21 – др. закон) и члана 43. став 2. 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

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о употреби средстава тeкуће буџетске
резерве
1. У Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве
05 број 401-11935/2021 од 16. децембра 2021. године („Службени
гласник РС”, број 125/21), у тачки 2. речи: „Програмска активност
0001 – Функционисање МО и ВС” замењују се речима: „Програмска активност 0003 – Администрација и управљање”.
2. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-11974/2021
У Београду, 20. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

23. децембар 2021.

Број 126

29

М И Н И С ТА Р С Т ВА
5667

На основу члана 39. став 3, члана 40. став 6. и члана 42. став
2. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09,
88/10, 92/11, 93/12 и 25/15),
Министар заштите животне средине доноси

П РА В И Л Н И К
о измени Правилника о Регистру хемикалија
Члан 1.
У Правилнику о Регистру хемикалија („Службени гласник
РС”, бр. 16/16, 6/17, 117/17, 44/18 – др. закон, 7/19, 93/19 и 6/21), у
Прилогу 1. Списак царинских тарифних ознака хемикалија које се
уписују у Регистар хемикалија, врши се следећа измена:
тарифна ознака:
„2804 70 00 00

- Фосфор”

замењује се тар. ознакама:
„2804 70 10 00

-- црвени фосфор

2804 70 90 00

-- остали”

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-00116/2021-03
У Београду, 14. децембра 2021. године
Министар,
Ирена Вујовић, с.р.

5668

На основу члана 33. став 5. Закона о заштити земљишта
(„Службени гласник РС”, број 112/15),
Министар заштите животне средине доноси

П РА В И Л Н И К
о садржини и форми извештаја о мониторингу
земљишта
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују садржина и форма
извештаја о мониторингу земљишта.
Члан 2.
Извештај о мониторингу земљишта на нивоу државне мреже
садржи:
1) број и положај мерних места приказан у Трансверзалном
Меркаторовом координатном систему (у даљем тексту: UTM координатни систем);
2) приказ општих података о локалитету на ком се обавља
мониторинг земљишта са подацима о овлашћеном правном лицу
које врши мониторинг земљишта;
3) детаљан опис локалитета са подацима о промени намене и
начину коришћења земљишта;
4) опис спољашње и унутрашње морфологије земљишта (педолошког профила), са фото документацијом локалитета на ком се
обавља мониторинг;
5) листу анализираних параметара, коришћенe методe и стандардe/референтнa докумената и резултатe извршених испитивања;
6) процену степена угрожености земљишта (стања земљишта) на основу анализираних параметара и индикатора који су
прописани у уредби којом се уређује систематско праћење стања и
квалитета земљишта.

Подаци из става 1. овог члана уносе се у одговарајуће обрасце дате у Прилогу 1 – Обрасци за приказ података добијених
мониторингом земљишта у државној мрежи, који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 3.
Извештај о мониторингу земљишта на нивоу локалне мреже
садржи:
1) број и положај мерних места приказан у UTM координатном систему;
2) приказ општих података о локалитету на ком се обавља
мониторинг земљишта са подацима о овлашћеном правном лицу
које врши мониторинг земљишта;
3) детаљан опис локалитета са подацима о промени намене и
начину коришћења земљишта;
4) опис узетих узорака земљишта на ком се обавља мониторинг;
5) опис спољашње и унутрашње морфологије земљишта (педолошког профила), уколико се врши каратектеризација земљишта према типу;
6) фото документацију локалитета на ком се обавља мониторинг;
7) листу анализираних параметара, коришћенe методe и стандардe/референтнa докумената и резултатe извршених испитивања;
8) стручну оцену стања и квалитета земљишта.
Подаци из става 1. овог члана уносе се у одговарајуће обрасце дате у Прилогу 2 – Обрасци за приказ података добијених
мониторингом земљишта у локалној мрежи, који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 4.
Извештај о мониторингу земљишта на локацијама на којима
се обављају активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта (у даљем тексту: активности са Листе) које су
утврђене прописом којим се ближе прописује листа активности
које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, поступак, садржина података, рокови и други захтеви за мониторинг земљишта, садржи:
1) број и положај мерних места приказан у UTM координатном систему;
2) приказ општих података о локалитету на ком се обавља
мониторинг земљишта са подацима о овлашћеном правном лицу
које врши мониторинг земљишта;
3) детаљан опис локалитета са подацима о промени намене и
начину коришћења земљишта;
4) опис узетих узорака земљишта на ком се обавља мониторинг;
5) фото документацију локалитета на ком се обавља мониторинг;
6) листу анализираних параметара, коришћенe методe и стандардe/референтнa докумената и резултатe извршених испитивања;
7) списак делова локалитета који су изузети из мониторинга
са образложењем;
8) стручну оцену стања и квалитета земљишта.
Подаци из става 1. овог члана уносе се у одговарајуће обрасце дате у Прилогу 3 – Обрасци за приказ података добијених мониторингом земљишта на локацијама на којима с обављају активности са Листе, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-84/2021-04
У Београду, 23. новембра 2021. године
Министар,
Ирена Вујовић, с.р.
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На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник
РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија – Управа за дуван доноси

На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник
РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија – Управа за дуван доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Дувански производ марке „Dunhill Essence Blue”, произвођача British American Tobacco (Romania) Investment S.R.L,
Bucharest Business Park Corp B Sos. Bucuresti – Ploiesti, 1A
Bucharest, 013681, Romania, разврстава се у цигарете и уписује у
Регистар о маркама дуванских производа у Одељак I – цигарете,
под редним бројем 710.
2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

1. Дувански производ марке „Dunhill Essence Bronze”, произвођача British American Tobacco (Romania) Investment S.R.L,
Bucharest Business Park Corp B Sos. Bucuresti – Ploiesti, 1A
Bucharest, 013681, Romania, разврстава се у цигарете и уписује у
Регистар о маркама дуванских производа у Одељак I – цигарете,
под редним бројем 711.
2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

02-33 број 715-2/21
У Београду, 17. децембра 2021. године
Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

02-33 број 715-3/21
У Београду, 17. децембра 2021. године
Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

П РА В О С У Ђ Е
5671

На основу члана 89. и члана 97. ст. 3. и 5. Закона о јавном
тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10,
78/11 – др. закон 101/11, 38/12 – одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14
– одлука УС, 117/14, 106/15 и 63/16 – одлука УС) и члана 13. став
1. алинеја пета Закона о Државном већу тужилаца („Службени
гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15),
Државно веће тужилаца, на седници одржаној 21. децембра
2021. године, донело је

ОД Л У КУ
I
Слободану Динићу, заменику јавног тужиоца у Основном
јавном тужилаштву у Петровцу на Млави, 3. јануара 2022. године,
престаје функција по сили закона.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
А број 879/21
У Београду, 21. децембра 2021. године
Председник Државног већа тужилаца,
Загорка Доловац, с.р.

5672

На основу члана 89. и члана 97. ст. 3. и 5. Закона о јавном
тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10,
78/11 – др. закон 101/11, 38/12 – одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14
– одлука УС, 117/14, 106/15 и 63/16 – одлука УС) и члана 13. став
1. aлинеја пета Закона о Државном већу тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15),
Државно веће тужилаца, на седници одржаној 21. децембра
2021. године, донело је

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
А број 879/21
У Београду, 21. децембра 2021. године
Председник Државног већа тужилаца,
Загорка Доловац, с.р.

5673

На основу члана 13. став 1. алинеја 25. Закона о Државном
већу тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11
и 106/15) а у вези са чланом 78. Закона о јавном тужилаштву
(„Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14 – одлука УС,
117/14 – одлука УС, 106/15 и 63/16 – одлука УС),
Државно веће тужилаца, на седници одржаној 21. децембра
2021. године, донело је

ОД Л У КУ
Поништава се оглас за избор јавног тужиоца у Апелационом
јавном тужилаштву у Новом Саду, који је објављен у „Службеном
гласнику РС”, број 75 од 15. маја 2020. године.
Поништава се оглас за избор јавног тужиоца у Вишем јавном
тужилаштву у Зрењанину, Вишем јавном тужилаштву у Сремској
Митровици, Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу, Вишем јавном тужилаштву у Јагодини, Вишем јавном тужилаштву у Чачку,
Вишем јавном тужилаштву у Лесковцу, Вишем јавном тужилаштву
у Неготину, Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу, Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, Основном јавном тужилаштву
у Лазаревцу, Основном јавном тужилаштву у Убу, Основном јавном тужилаштву у Смедереву, Основном јавном тужилаштву у Кикинди, Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу, Основном
јавном тужилаштву у Јагодини, Основном јавном тужилаштву у
Новом Пазару, Основном јавном тужилаштву у Лебану, који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 77 од 30. јула 2021. године.

ОД Л У КУ

О б р а з л ож е њ е

I
Катарини Бобић, заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Кикинди, 1. јануара 2022. године, престаје
функција по сили закона.

Државно веће тужилаца, огласило је избор јавних тужилаца
у јавним тужилаштвима у Републици Србији, који су објављени
у „Службеном гласнику РС”, број 75 од 15. маја 2020. године и
„Службеном гласнику РС”, број 77 од 30. јула 2021. године.

23. децембар 2021.
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Поводом наведених огласа, Влади Републике Србије, 18. новембра 2021. године, достављене су утврђене листе кандидата за
избор на функцију јавног тужиоца. Државно веће тужилаца није
доставило Влади листу кандидата за избор на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу, Вишем јавном
тужилаштву у Јагодини, Вишем јавном тужилаштву у Чачку, Вишем јавном тужилаштву у Лесковцу, Вишем јавном тужилаштву
у Неготину, Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу, Основном
јавном тужилаштву у Убу, Основном јавном тужилаштву у Смедереву, Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу и Основном
јавном тужилаштву у Новом Пазару.
Влада Републике Србије, дописом 24 број 119-10767/2021-2
од 13. децембра 2021. године, обавестила је Веће да није предложила Народној скупштини кандидате које је предложило Државно
веће тужилаца за избор јавних тужилаца у Апелационом јавном
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тужилаштву у Новом Саду, Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину, Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици, Трећем
основном јавном тужилаштву у Београду, Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу, Основном јавном тужилаштву у Кикинди,
Основном јавном тужилаштву у Јагодини и Основном јавном тужилаштву у Лебану.
Имајући у виду напред наведено, донета је одлука да се пониште огласи за избор јавних тужилаца у наведеним јавним тужилаштвима.
А број 879/21
У Београду, 21. децембра 2021. године
Председник Државног већа тужилаца,
Загорка Доловац, с.р.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
5674

На основу чл. 82. и 85. Закона о платним услугама („Службени
гласник РС”, бр. 139/14 и 44/18) и члана 15. став 3. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05
– др. закон, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15, 40/15 – одлука УС и 44/18),
у поступку за допуну дозволе за пружање платних услуга по захтеву платне институције „PAYSPOT DOO NOVI SAD”, са седиштем у
Новом Саду, Бранимира Ћосића 2, коју заступа директор Дубравка
Бјекић, из Новог Сада, Др Светислава Касапиновића 042/5/29,
Народна банка Србије, Краља Петра 12, Београд ‒ Извршни
одбор Народне банке Србије, на седници одржаној 9. децембра
2021. године, под бројем ИО НБС број 89, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Усваја се захтев платне институције „PAYSPOT DOO NOVI
SAD”, са седиштем у Новом Саду, Бранимира Ћосића 2, матични
број: 21157074, ПИБ: 109296534 (у даљем тексту: PAYSPOT DOO)
за допуну дозволе за пружање платних услуга дате Решењем ИО
НБС број 54 од 17. маја 2016. године.
2. „PAYSPOT DOO”, поред платних услуга за чије је пружање добио дозволу решењем из тачке 1. диспозитива овог решења,

може пружати и услуге извршавања платних трансакција код којих су новчана средства обезбеђена кредитом одобреним кориснику платних услуга, и то трансфером одобрења, директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење, и коришћењем
платне картице или сличног средства.
3. „PAYSPOT DOO”, дужан је да Агенцији за привредне регистре поднесе регистрациону пријаву о свим променама које су
настале давањем допуне дозволе Народне банке Србије за пружање платних услуга и да доказе о томе достави Народној банци Србије у року од пет дана од дана пријема акта ове агенције о упису
тих промена, као и пречишћен текст оснивачког акта.
4. Ово решење je коначно и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на Интернет презентацији Народне
банке Србије.
ИО НБС број 89
У Београду, 9. децембра 2021. године
Председавајућа
Извршног одбора Народне банке Србије
гувернер
Народне банке Србије,
др Јоргованка Табаковић, с.р.

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
5675

На основу члана 10. став 1. тачка 6) и члана 11. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19) и члана 58. став 6. Уредбе о условима и критеријумима усклађености хоризонталне државне помоћи („Службени гласник РС”, број 62/21),
Савет Комисије за контролу државне помоћи на 101. седници, 2. децембра 2021. године, доноси

УПУТСТВО
за оцењивање усклађености државне помоћи за
усавршавање

2. Државна помоћ за усавршавање може бити усклађена са
правилима о додели државне помоћи ако давалац докаже да:
а) постоје тржишни недостаци које је потребно да државна
помоћ превазиђе,
б) је мера државне помоћи примерена,
в) је државна помоћ неопходна и има подстицајни ефекат,
г) је државна помоћ пропорционална (сведена на минимум),
д) позитивни ефекти државне помоћи превазилазе негативне
ефекте на конкуренцију и трговину између Републике Србије и земаља чланица Европске уније.
II. ОЦЕНА УСКЛАЂЕНОСТИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ЗА
УСАВРШАВАЊЕ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

1) Постојање тржишних недостатака

1. Овим упутством ближе се уређује начин за оцењивање
усклађености државне помоћи за усавршавање са правилима о додели државне помоћи.

3. Тржишни недостатак постоји када је присутан низак ниво
улагања у усавршавање (обуку) запослених и то у ситуацији када
учесници на тржишту:
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а) не улажу довољно средстава у усавршавање запослених
због високих трошкова или из разлога што обучени запослени
могу да напусте одређеног учесника на тржишту пре надокнаде
трошкова усавршавања, или
б) улажу само у специфичне обуке које служе само тим учесницима на тржишту, тј. нису примењиве код других учесника на
тржишту.
4. Комисија за контролу државне помоћи приликом анализе
државне помоћи разматра нарочито:
а) природу усавршавања – да ли је усавршавање опште или
посебно, при чему, опште усавршавање има више позитивних
ефеката;
б) преносивост вештина које се стичу усавршавањем, при
чему, више позитивних ефеката има усавршавање које, на пример,
заједнички организује више независних учесника на тржишту или
у њему учествују запослени из различитих учесника на тржишту,
усавршавање које је признао, сертификовао или на други начин
вредновао надлежни орган или институција Републике Србије,
усавршавање које је намењено категоријама запослених са високом стопом флуктуације код одређеног учесника на тржишту и у
одређеном сектору или усавршавање које може имати значај за
запосленог и ван оквира његовог тренутног радног места, на пример, за будуће радно место код другог учесника на тржишту;
в) полазнике обука – укључивање лица из категорија теже запошљивих незапослених и/или особа са инвалидитетом има више
позитивних ефеката.
2) Примереност мере државне помоћи за усавршавање
5. Мера државне помоћи за усавршавање сматра се примереном ако је давалац државне помоћи размотрио друге мере које
не садрже државну помоћ (нпр. стручно оспособљавање и усавршавање преко универзитета и школа које спроводи и финансира
држава) и утврдио предност коришћења мере државне помоћи, а
Комисија за контролу државне помоћи ће посебно узети у обзир
ако је давалац државне помоћи извршио процену утицаја предложене мере државне помоћи.
3) Неопходност и подстицајни ефекат
6. Државна помоћ за усавршавање има подстицајни ефекат
ако подстиче учесника на тржишту да реализује усавршавања већег обима и квалитета од оног који би имао у ситуацији без државне помоћи.
7. Давалац државне помоћи доказује неопходност и подстицајни ефекат државне помоћи за усавршавање, који се утврђује поређењем нивоа планираних обука у случају са и без државне помоћи.
8. Државна помоћ за усавршавање је неопходна и има подстицајни ефекат ако:
а) корисник државне помоћи подноси захтев за државну помоћ даваоцу пре почетка реализације пројекта усавршавања и
б) доприноси повећању обима, квалитета, обухвата и категорија полазника пројекта усавршавања.
9. Показатељи повећања нивоа обука могу бити већи број
курсева, сати обука и полазника, нарочито из категорија теже запошљивих незапослених и/или особа са инвалидитетом, прелазак
са посебног на опште усавршавање и сл.
10. Приликом оцене неопходност и подстицајног ефекта државне помоћи за усавршавање Комисија за контролу државне помоћи ће нарочито разматрати:
а) документа корисника државне помоћи о трошковима усавршавања, буџетима, полазницима, садржају и распореду усавршавања које би корисник имао са и без државне помоћи,
б) да ли постоји законска обавеза послодавца да обезбеди за
запослене одређене врсте обука (нпр. у области безбедности на раду
државна помоћ не би имала подстицајни ефекат за такве обуке),
в) веродостојност пројекта усавршавања, која се утврђује
на основу реализованих обука и утрошених средстава на обуке у
претходним годинама,
г) везу између програма обуке и делатности коју обавља корисник државне помоћи, (државна помоћ неће имати подстицајни
ефекат ако је, на пример, предмет обуке увођење нове технолигије
у одређени сектор, коју би учесник на тржишту и без државне помоћи морао да спроведе).
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4) Пропорционалност
11. Давалац државне помоћи доказује да је износ државне помоћи ограничен на минимум неопходан за постизање циља (повећање нивоа усавршавања).
12. Оправдани трошкови усавршавања и максимални дозвољени интензитети државне помоћи за усавршавање одговарају
оправданим трошковима и интензитетима у складу са уредбом
којом се уређују услови и критеријуми усклађености државне помоћи за усавршавање.
5) Негативни ефекти на конкуренцију и трговину са
Европском унијом
13. Ако је државна помоћ за усавршавање сведена на минимум неопходан за постизање вишег нивоа усавршавања, анализа
негативних ефеката државне помоћи за усавршавање на конкуренцију и трговину са Европском унијом није неопходна, а то је случај када су додатни трошкови усавршавања већи од користи учесника на тржишту од вештина које његови запослени стичу кроз
усавршавање.
14. Ако додела државне помоћи за усавршавање, чак и ако је
неопходна и пропорционална, мења понашање корисника државне
помоћи на начин да долази до прекомерног нарушавања конкуренције на тржишту, Комисија за контролу државне помоћи спроводи
анализу у којој мери је конкуренција нарушена а у зависности од
карактеристика државне помоћи и тржишта.
15. Карактеристике државне помоћи које могу утицати на
прекомерно нарушавање конкуренције на тржишту су:
а) селективност,
б) износ државне помоћи,
в) обнављање и дужина трајања државне помоћи,
г) ефекат државне помоћи на трошкове учесника на тржишту.
16. Шема државне помоћи чији је циљ да подстакне учеснике
на тржишту да спроводе више обука мање нарушава конкуренцију на тржишту у односу на индивидуалну државну помоћ која се
додељује унапред одређеном кориснику за исте намене, нарочито ако конкуренти тог учесника на тржишту истовремено постају
мање конкурентни.
17. Нарушавање конкуренције је веће ако трошкови рада
учествују у високом проценту у односу на укупне трошкове (радно-интезивне делатности).
18. Приликом оцене карактеристика тржишта, Комисија за
контролу државне помоћи ће нарочито узети у обзир:
а) структуру тржишта, и
б) карактеристике сектора или индустрије.
19. Структура тржишта се оцењује у односу на степен концентрације тржишта, значај диференцијације производа, баријере
уласка или изласка са тржишта и величину учесника на тржишту,
која може да се мери у односу на тржишно учешће или у складу
са прописима о контроли државне помоћи којим се одређује величина учесника на тржишту у зависности од броја запослених и
годишњег промета.
20. Државна помоћ која се додељује учеснику на тржишту за
производњу производа нижег степен диференцијације има већи
ефекат на добит тог учесника на тржишту.
21. Учешће на тржишту и степен концентрације израчунава
се након што се релевантно тржиште дефинише, при чему, по правилу, мањи број учесника на одређеном тржишту значи да су њихова учешћа на тржишту већа и таква тржишта су мање конкурентна.
22. Ако је одређено тржиште концентрисано и има високе
улазне баријере, а корисник државне помоћи има највеће учешће
на том тржишту, већа је вероватноћа да ће конкуренти морати да
промене своје понашање.
23. Комисија за контролу државне помоћи ће размотрити и
карактеристике сектора, у смислу значаја обучене радне снаге, постојања прекомерних капацитета, да ли тржишта у конкретној индустрији расту, сазревају или опадају и финансијских стратегија
конкурената у вези са усавршавањем.
24. Ако је у конкретној индустрији тржиште у опадању, државна помоћ за усавршавање повећава ризик од нарушавања конкуренције због одржавања неефикасног учесника на тржишту.
25. Државна помоћ за усавршавање у одређеним случајевима
доводи до нарушавања конкуренције на тржишту због стварања
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улазних и излазних баријера на тржишту, утицаја на трговинске
токове и смањење улагања у усавршавање.
26. Државна помоћ за усавршавање има негативан ефекат на
улазак и излазак са тржишта ако утиче на смањење трошкова који
чине део уобичајених оперативних трошкова, профитабилност и
на одлуку учесника на тржишту да ли да одређени производ нуди
на тржишту или не, на пример:
а) смањује текуће трошкове производње и на тај начин може
да омогући ученицима на тржишту са иначе лошим комерцијалним изгледима да уђу на тржиште или уведу нове производе на
штету ефикаснијих конкурената,
б) може утицати на одлуку учесника на тржишту да напусти
тржиште на којем већ послује,
в) може да смањи величину губитака и омогући учеснику
на тржишту да дуже остане на тржишту, а са друге стране, други,
ефикаснији учесници на тржишту који не добијају државну помоћ
могу бити приморани да га напусте.
27. Државна помоћ за усавршавање има негативан ефекат на
трговинске токове у случају када утиче на стварање повољнијих
услова производње у одређеном подручју у односу на друга подручја и тиме доводи до померања трговинских токова у корист
подручја у којима се помоћ додељује.
28. Негативан ефекат државне помоћи за усавршавање може
се јавити и у случају када утиче на корисника и његове конкуренте
да смање ниво сопственог улагања у усавршавање, или, напротив,
у случају када државна помоћ подстиче корисника да улаже више,
а његови конкуренти реагују смањењем сопствених издатака на
усавршавање.
6) Оцена негативних ефеката у поређењу са позитивним
ефектима
29. Комисија за контролу државне помоћи ће, од случаја до
случаја, ценити у којој мери позитивни ефекти државне помоћи
за усавршавање надмашују њене негативне ефекте на произвођаче
и потрошаче на релевантним тржиштима, приликом чега ће користити, пре свега, квантитативне информације, а по потреби и квалитативне информације.
30. Већи степен нарушавања конкуренције прихватљивији
је у случају када је државна помоћ неопходна и пропорционална
и подстиче учесника на тржишту да повећа ниво усавршавања, а
користи за друштво су већи од користи које добија сам корисник
државне помоћи.
III. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
31. Изрази употребљени у овом упутству имају значење
одређено законом и подзаконским актима којима се уређује контрола државне помоћи.
Број 110-00-00036/2021-01/2
У Београду, 2. децембра 2021. године
Председник Комисије,
Владимир Антонијевић, с.р.
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На основу члана 45. став 1. Закона о Заштитнику грађана
(„Службени гласник РС”, брoj 105/21),
Заштитник грађана доноси

ОД Л У КУ
о образовању и раду Стручне службе Заштитника
грађана
Члан 1.
Ради обављања стручних и административних послова од
значаја за остваривање надлежности Заштитника грађана образује
се Стручна служба Заштитника грађана (у даљем тексту: Стручна
служба).
Стручна служба се организује и врши задатке и послове из
става 1. овог члана као јединствена служба.
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Члан 2.
Oвом одлуком уређује се и рад Стручне службе, одређују и
разврставају положаји и радна места државних службеника и намештеника и уређују друга питања од значаја за рад Стручне службе.
Члан 3.
Унутрашње уређење и систематизација радних места у
Стручној служби уређују се посебним актом.
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби доноси Заштитник грађана, о чему
обавештава Народну скупштину року од 15 дана од дана његовог
доношења.
Радно време Стручне службе одређује Заштитник грађана (у
даљем тексту: заштитник) посебном одлуком.
Заштитник доноси правилнике, одлуке, упутства, наредбе и
решења о начину рада и извршавању послова Стручне службе, као
и о правима и обавезама запослених.
Члан 4.
Права и дужности послодавца државних службеника и намештеника у Стручној служби врши заштитник, као руководилац органа.
Заштитник је и наредбодавац за материјално-финансијско
пословање Стручне службе.
Заштитник може посебним овлашћењем права и дужности
послодавца и наредбодавца за материјално-финансијске послове
пренети на заменика заштитника, генералног секретара, помоћника генералног секретара или друго лице.
Члан 5.
Стручном службом руководи заштитник.
Заштитнику у руковођењу Стручном службом помаже Генерални секретар Стручне службе.
Генерални секретар организује и обезбеђује јединствен рад
Стручне службе и за свој и рад Стручне службе одговара заштитнику и његовим заменицима.
Генерални секретар има помоћнике који руководе заокруженом облашћу рада за коју се образују сектори, старају се о законитом и благовременом извршавању послова унутар сектора и за
свој и рад запослених у сектору, одговарају заштитнику, заменицима заштитника и генералном секретару Стручне службе.
Kабинетом Заштитника грађана као посебном организационом јединицом руководи шеф Kабинета, који за свој и рад Kабинета одговара заштитнику.
Поред запослених у Стручној служби, уговорно се могу ангажовати и друга лица у циљу пружања експертских, преводилачких, техничких и других услуга, у складу са потребама обављања
послова из надлежности Заштитника грађана.
Члан 6.
Послове Стручне службе обављају државни службеници и
намештеници.
Шеф Kабинета и запослени на радним местима у Kабинету
Заштитника грађана заснивају радни однос на одређено време до
краја мандата заштитника.
Члан 7.
Радна места на којима раде државни службеници деле се на
положаје и извршилачка радна места, зависно од сложености послова, овлашћења и одговорности.
Положаји су радна места која подразумевају овлашћења и одговорности у вези са вођењем и усклађивањем рада у државном
органу.
Државне службенике на положају у Стручној служби, поставља и разрешава заштитник.
Члан 8.
Положаји у Стручној служби су: генерални секретар, помоћници генералног секретара и шеф Kабинета.
Генерални секретар и помоћници генералног секретара постављају се на положај на период од пет година, на основу интерног или јавног конкурса и разврставају се на следећи начин:
– генерални секретар, у прву групу положаја;
– помоћници генералног секретара, у другу групу положаја;
– шеф Kабинета се поставља на положај до краја мандата заштитника, и разврстава се у другу групу положаја.
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Члан 9.
Извршилачка радна места су сва остала радна места, укључујући и радна места руководилаца ужих унутрашњих организационих јединица.
Члан 10.
Извршилачка радна места разврставају се у звања, у зависности од сложености и одговорности послова, потребних знања и
способности и услова за рад у складу са законом којим се уређују
права и дужности државних службеника.
Члан 11.
Радна места намештеника се састоје од пратећих помоћно-техничких послова у Стручној служби и разврставају се по врстама.
Члан 12.
На заснивање радног односа, права и дужности државних
службеника и намештеника у Стручној служби, примењују се прописи који уређују права и дужности државних службеника, као и
прописи о раду.
Члан 13.
O жалбама државних службеника у Стручној служби на
решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима и
о жалбама учесника конкурса, одлучује Жалбена комисија коју
образује Заштитник грађана, из реда запослених државних службеника у Стручној служби, односно запослених државних службеника у другим државним органима или функционера у државним органима.
Жалбена комисија има пет чланова, укључујући председника
комисије, а ради у Већу од три члана.
Чланови Kомисије за свој рад примају накнаду коју одређује
Заштитник у складу са законом.

Председник и чланови Жалбене комисије се именују на период пет година и могу бити поново именовани.
Жалбена комисија доноси пословник о свом раду.
Члан 14.
Средства за плате и рад Стручне службе обезбеђују се у буџету Републике Србије.
Плате, накнаде и друга примања државних службеника и намештеника у Стручној служби одређују се у складу са прописима
којима се уређују плате државних службеника и намештеника.
Плату Заштитника и заменика Заштитника одређује Aдминистративни одбор Народне скупштине, у складу са Законом о Заштитнику грађана и прописима о платама функционера у државним органима.
Члан 15.
Управа за заједничке послове републичких органа врши за потребе Стручне службе Заштитника грађана: послове безбедности
и одржавања реда у згради Заштитника грађана, послове инвестиционог, техничког и текућег одржавања објекта и опреме, послове
превоза, одржавања, сервисирања и гаражирања возила, угоститељске услуге, као и друге заједничке административне и техничке
послове који су неопходни за остваривање надлежности Заштитника грађана и за рад Стручне службе, у складу са прописима којима
је уређено вршење ових послова за све државне органе.
Члан 16.
Oва одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 35026
У Београду, 17. новембра 2021. године
Заштитник грађана,
мр Зоран Пашалић, с.р.
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На основу члана 33. Закона о привредним коморама („Службени гласник РС”, број 112/15) и члана 42. став 1. тачка 2. подтачка 4) Статута Привредне коморе Србије („Службени гласник
РС”, број 39/16),
Скупштина Привредне коморе Србије на другој седници одржаној 21. децембра 2021. године, доноси

ОД Л У КУ
о висини, начину и роковима плаћања јединствeне
чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у
2022. години
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се висина, начин и рокови плаћања
јединствене чланарине (у даљем тексту: чланарина) јединственом
коморском систему и финансирање Привредне коморе Србије (у
даљем тексту: Комора) у 2022. години.
Члан 2.
Средства за рад Коморе обезбеђују се из следећих извора:
чланарине, прихода од обављања послова, накнада за вршење јавних овлашћења и из других извора.
Члан 3.
Чланови Коморе су сви привредни субјекти који обављају регистровану пословну делатност на територији Републике Србије.
Члан 4.
Чланови Коморе – правна лица плаћају чланарину која се
обрачунава према величини правног лица разврстаног на дан

сачињавања редовног годишњег финансијског извештаја за 2020.
годину и пословном приходу оствареном у 2020. години, а у складу са законом којим се уређује рачуноводство, на следећи начин:
1. микро правна лица – у месечном износу од 600,00 РСД +
1/12 износа од 0,004% од пословног прихода;
2. мaла правна лица – у месечном износу од 3.600,00 РСД +
1/12 износа од 0,004% од пословног прихода;
3. средња правна лица – у месечном износу од 43.000,00 РСД
+ 1/12 износа од 0,004% од пословног прихода;
4. велика правна лица – у месечном износу од 160.000,00
РСД + 1/12 износа од 0,004% од пословног прихода.
Месечна чланарина Комори износи највише 185.000,00 РСД,
односно највише у висини 1/12 износа од 0,1% од пословног прихода.
Чланови који имају пословни приход мањи од 20.000.000,00
РСД не плаћају део чланарине по основу пословног прихода.
Члан 5.
Пословни приход, у смислу члана 4. ове одлуке, за банке, даваоце финансијског лизинга, друштва за осигурање и друштва за реосигурање, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима
и друштва за управљање инвестиционим фондовима, представља:
1. за банке – збир прихода од камата (АОП 1001), прихода
од накнада и провизија (АОП 1005) и осталих пословних прихода
(АОП 1025);
2. за даваоце финансијског лизинга – збир прихода од камата
(АОП 1001), прихода од накнада (АОП 1005) и осталих пословних
прихода (АОП 1019);
3. за друштва за осигурање – збир обрачунатих премија животних и неживотних осигурања, саосигурања (АОП 1003, АОП
1004) и осталих пословних прихода (АОП 1015);
4. за друштва за реосигурање – збир обрачунате премије реосигурања и ретроцесија (АОП 1010) и осталих пословних прихода
(АОП 1015);
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5. за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима – збир прихода накнада при уплати пензијских доприноса
(АОП 1001), приходи од накнада за управљање фондовима (АОП
1002), други приходи од управљања фондовима (АОП 1003) и
осталих прихода (АОП 1030);
6. друштва за управљање инвестиционим фондовима – збир
прихода по основу управљања фондовима (АОП 1002), прихода
по основу обављања делатности инвестиционих друштава (АОП
1003) и осталих прихода (АОП 1014).
Члан 6.
Општа удружења предузетника и задружни савези плаћају
чланарину Комори у износу од 1.000,00 РСД месечно.
Члан 7.
Предузетници и задруге, као и чланови који су приступили у
чланство Коморе, плаћају чланарину на начин и у висини утврђеној чланом 4. ове одлуке.
У случају да чланови из става 1. овог члана не приказују
остварен пословни приход у финансијским извештајима, плаћају
чланарину у висини од 3.000,00 РСД месечно.
Огранци страних правних лица плаћају чланарину на начин
и у висини утврђеној чланом 4. ове одлуке.
Члан 8.
Чланарина се уплаћује месечно, за претходни месец, уз исплату зараде запосленима, на текући рачун Коморе број: 205-223867 код Комерцијалне банке АД Београд, са ознаком шифре плаћања број 290 и позивом на број 651-ПИБ уплатиоца-2022.
Члан 9.
Чланови Коморе могу да плате додатну чланарину, у складу
са посебном одлуком коју доноси Комисија за финансијска питања Скупштине Коморе, а у вези члана 2. ове одлуке.
Члан 10.
Чланови Коморе – новоосновани привредни субјекти, не плаћају чланарину годину дана од дана оснивања.
Члан 11.
Чланови Коморе над којима је отворен стечајни поступак,
ослобађају се обавезе плаћања чланарине, почев од дана отварања
стечајног поступка до дана закључења, односно обуставе стечајног поступка.
Чланови Коморе над којима је покренут поступак ликвидације, ослобађају се обавезе плаћања чланарине, почев од дана покретања поступка ликвидације.
Члан 12.
Чланови Коморе могу остварити попуст на чланарину обрачунату у складу са овом одлуком, у висини утврђеној посебном
одлуком Комисије за финансијска питања, и то:
1. у случају елементарне непогоде или техничко-технолошке
несреће које су онемогућиле или отежале пословање члана Коморе, почев од месеца у коме је поднет захтев за одобравање попуста, до краја календарске године;
2. у случају да члан Коморе има регистровано седиште на
територији локалне самоуправе IV групе степена развијености, у
складу са законом којим се уређује регионални развој, на основу
последње објављене јединствене листе развијености региона и
јединица локалне самоуправе, почев од месеца у коме је поднет
захтев за одобравање попуста, до краја календарске године;
3. предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, почев од месеца у коме је поднет
захтев за одобравање попуста, до краја календарске године;
4. у случају повезаних лица – чланова Коморе, почев од месеца у коме је поднет захтев за одобравање попуста, до краја календарске године.
Члан 13.
Одлуку о одобравању попуста на обрачунату чланарину, у
складу са чланом 12. ове одлуке, доноси Комисија за финансијска
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питања Скупштине Коморе, на основу писаног захтева члана за
одобравање попуста и достављених доказа.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од
1. јануара 2022. године.
02.01 број 12/87
У Београду, 21. децембра 2021. године
Привредна комора Србије
Председник Скупштине,
Милош Ненезић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14,
6/15 и 106/15), а у вези са чланом 30. став 3. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14,
93/14, 121/14, 6/15 и 106/15) и члана 25. тачка 13. Статута Јавнобележничке коморе,
Председник Јавнобележничке коморе Србије доноси

РЕШЕЊЕ
I
Јована Ђаковић Кочиш, именована за јавног бележника за
подручје Основног суда у Новом Саду, територија општине Бачки
Петровац, почиње обављање јавнобележничке делатности почев
од 27. децембра 2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Број 4647-1-I-1/2021
У Београду, 20. децембра 2021. године
Председник Јавнобележничке коморе Србије,
Србислав Цвејић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14,
6/15, 106/15), а у вези са чланом 30. став 3. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14,
93/14, 121/14, 6/15 и 106/15) и члана 25. тачка 13. Статута Јавнобележничке коморе,
Председник Јавнобележничке коморе Србије доноси

РЕШЕЊЕ
I
Илијана Маричић, именована за јавног бележника за подручје Основног суда у Новом Саду, територија општине Темерин, почиње обављање јавнобележничке делатности почев од 27. децембра 2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Број 4648-1-I-1/2021
У Београду, 20. децембра 2021. године
Председник Јавнобележничке коморе Србије,
Србислав Цвејић, с.р.

90

Број 126

23. децембар 2021.
5680

У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 90/07) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени
гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон и 61/07),
JULIETA д.о.о. објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које ће се примењивати другог дана по објављивању у „Службеном гласнику Републике Србије”.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ
Ред.
бр.

Увозник

Врста дуванске прерађевине

Марка дуванске прерађевине

Jeдиница
мере

Малопродајна цена (у динарима)

1.

JULIETA ДOO

цигарa

H.UPMANN CONNOISSEUR NO.1

1 ком.

1.800,00

2.

JULIETA ДOO

цигарa

H.UPMANN CONNOSSIEUR NO.2

1 ком.

2.000,00

3.

JULIETA ДOO

цигарa

LA FLOR DE CANO ELEGIDOS

1 ком.

800,00

4.

JULIETA ДOO

цигарa

MONTECRISTO ESPECIALES NO.2

1 ком.

2.400,00

5.

JULIETA ДOO

цигарa

PARTAGAS ARISTOCRATS

1 ком.

750,00

6.

JULIETA ДOO

цигарa

FONSECA COSACOS

1 ком.

1.100,00

7.

JULIETA ДOO

цигарa

VEGUEROS ENTRETIEMPOS

1 ком.

1.200,00

8.

JULIETA ДOO

цигарa

VEGUEROS TAPADOS

1 ком.

1.100,00

по јед. мере

Овe малопродајнe ценe објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Законски заступник,
Наташа Колак Радојевић, с.р.
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На основу члана 9. став 1. Закона о поштанским услугама
(„Службени гласник РС”, број 77/19), члана 3. став 1. Правилника о условима и начину обављања поштанских услуга („Службени гласник РС”, број 115/20) и члана 40. став 1. тачка 22) Статута
Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд („Службени ПТТ-гласник”, бр. 1094/17, 1261/19 и 1432/21), доносим

ОПШТЕ УСЛОВЕ
за обављање универзалне поштанске услуге у Јавном
предузећу „Пошта Србије”, Београд
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Предмет
Члан 1.
Општим условима за обављање универзалне поштанске
услуге у Јавном предузећу „Пошта Србије”, Београд (у даљем тексту: Општи услови) уређује се обављање универзалне поштанске
услуге у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају, у
складу са законом, прописима донетим на основу закона, као и на
основу међународних конвенција, споразума и других међународних акaта потврђених од стране Републике Србије, као и општим
актима Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд (у даљем тексту: Пошта), и то: назив и седиште поштанског оператора, територија на којој Пошта обавља универзалну поштанску услугу, начела
у обављању и коришћењу поштанских услуга, појам поштанске
услуге, универзална поштанска услуга, резервисане поштанске
услуге, нерезервисане поштанске услуге, радно време, доказивање
идентитета корисника поштанских услуга, пуномоћје, права, обавезе и одговорност Поште и корисника, писмоносне услуге, упутничке услуге, пакетске услуге, врсте поштанских пошиљака, руковање поштанским пошиљкама, допунске услуге (услуге по захтеву
корисника) и услуге по службеној дужности, плаћање поштанских
услуга, услови за обављања универзалне поштанске услуге (адресовање, паковање и затварање, предмети чији је пренос забрањен,
отварање и препакивање, појам и уручење поштанских пошиљака,
достава, испорука и уручење пошиљака, уручење преко прегратка,
рокови за уручење и исплату поштанских упутница, рокови чувања поштанских пошиљака, потврђење уручења поштанских пошиљака, одбијање пријема, враћање већ уручених пошиљака, поступање са неиспоручивим пошиљкама и отварање неиспоручивих
пошиљака), рекламације и потраживања пошиљака, поступак за
остваривање накнаде штете и друга потраживања, рокови чувања

документације и застарелост, овера исправа и образаца, као и друга
питања у вези обављања универзалне поштанске услуге.
Овим општим условима уређују сe услови за пријем пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају, a у међународном
поштанском саобраћају oвим условима, као и актима Светског поштанског савеза, другим међународним споразумима и уговорима.
2. Назив и седиште поштанског оператора
Члан 2.
Пошта послује под пословним именом: Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд.
Скраћено пословно име Поште је: ЈП „Пошта Србије”, Београд.
Седиште Поште је у Београду, Таковска број 2, 11120 Београд
(Палилула).
Претежна делатност Поште је 53.10 – Поштанске активности
јавног сервиса, регистрована код Агенције за привредне регистре.
3. Територија на којој Пошта обавља универзалну поштанску
услугу
Члан 3.
Пошта обавља универзалну поштанску услугу у унутрашњем поштанском саобраћају на територији Републике Србије,
као и у међународном поштанском саобраћају у полазу из Републике Србије и у долазу у Републику Србију.
Ажуран списак јединица поштанске мреже (у даљем тексту:
пошта) објављен је на интернет страници Поште www.posta.rs, као
и списак земаља са којима се обављају услуге у међународном поштанском саобраћају.
4. Начела у обављању и коришћењу поштанских услуга
Члан 4.
У обављању поштанских услуга, Пошта се придржава начела
савесности и поштења, као и других начела садржаних у законима
и другим прописима која Пошта примењује у обављању универзалне и других поштанских услуга.
Пошта је дужна да предузима све неопходне организационе и
технолошке мере којима се корисницима услуга обезбеђују и пружају квалитетне и сигурне поштанске услуге, као и да обезбеди
неповредивост поштанских пошиљака и тајност података. Пошта
и запослени у Пошти дужни су да чувају тајност података, а ова
обавеза остаје и у случају престанка радног односа.
Корисници поштанских услуга имају право и обавезу да одаберу ону врсту поштанске услуге која одговара природи, врсти и
значају, односно стварној вредности пошиљке за корисника.
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Члан 5.
Поједини изрази употребљени у овим општим условима имају следеће значење:
1) поштанске услуге су услуге које обухватају пријем, прераду, превоз и уручење поштанских пошиљака/исплату поштанских упутница;
2) поштански оператор, односно давалац поштанских
услуга је привредни субјект који обавља једну или више поштанских услуга;
3) јавни поштански оператор је правно лице са обавезом
обављања универзалне поштанске услуге и правом на обављање
резервисаних поштанских услуга;
4) идентификациони знак је графички симбол, односно лого
који на јединствен начин идентификује поштанског оператора;
5) корисник поштанске услуге је пошиљалац или прималац, односно овлашћено лице пошиљаоца или примаоца;
6) универзална поштанска услуга представља скуп основних поштанских услуга које се у континуитету обављају на територији Републике Србије, под једнаким условима за све кориснике, у оквиру прописаног квалитета и по приступачним ценама;
7) резервисане поштанске услуге су услуге које држава гарантује јавном поштанском оператору, као ексклузивно право у
оквирима одређеног лимита по маси и цени;
8) нерезервисане поштанске услуге обухватају поштанске
услуге из домена универзалне поштанске услуге које превазилазе
утврђене лимите по маси и/или цени за резервисане услуге;
9) ценовник поштанских услуга Поште је приказ цена поштанских услуга према којем Пошта наплаћује своје услуге;
10) поштанске пошиљке су писмоносне пошиљке, пакети,
поштанске упутнице и друге пошиљке, на којима је означена адреса или које су на други начин означене тако да се неспорно може
утврдити прималац;
11) регистроване поштанске пошиљке су пошиљке са регистрованим бројем пријема, о којима Пошта води посебну евиденцију и за које се издаје потврда о пријему, а примаоцу се уручују уз потпис;
12) поштарина је цена коју плаћа корисник услуга Поште за
извршење поштанске услуге;
13) Правилник о условима и начину обављања поштанских услуга је пропис у складу са којим поштански оператори
обављају поштанске услуге и доноси га Регулаторна агенција за
електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту:
Агенција);
14) поштански адресни код (ПАК) је низ карактера који
једнозначно одређује адресу примаоца, јединствен за територију
Републике Србије;
15) поштанска мрежа јавног поштанског оператора је
систем приступних тачака и свих врста средстава међусобно повезаних у јединствену техничко-технолошку целину, коју давалац
универзалне поштанске услуге користи за обављање поштанских
услуга на целокупној територији Републике Србије;
16) приступне тачке поштанске мреже су пријемна места,
укључујући и поштанске сандучиће и аутомате на јавним површинама или у просторијама поштанског оператора, где пошиљалац
може предати поштанску пошиљку на даљу отпрему;
17) јединица поштанске мреже је елемент поштанске мреже Поште у ком се обављају поштанске услуге и мора бити дефинисана називом и поштанским бројем;
18) одредишна пошта је пошта која врши уручење пошиљака на означеној адреси или у просторијама поште;
19) тајност података подразумева заштиту личних података, поверљивост пренетих или меморисаних података и заштиту
приватности.
II. ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
1. Појам поштанске услуге
Члан 6.
Поштанска услуга је услуга која подразумева свако поступање даваоца поштанских услуга са поштанским пошиљкама и обухвата пријем, прераду, превоз и уручење поштанских пошиљака у
унутрашњем и међународном поштанском саобраћају.
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Поштанска услуга не обухвата превоз пошиљака као самосталну услугу.
У зависности од начина обављања, садржине, димензија,
вредности, масе, начина паковања и брзине преноса, поштанске
услуге у смислу ових општих услова обухватају:
1) писмоносне услуге;
2) поштанске упутнице;
3) пакетске услуге;
4) руковања поштанским пошиљкама;
5) услуге групног руковања „Consignment”;
6) допунске услуге: услуге по захтеву пошиљаоца и услуге
по захтеву примаоца;
7) поштанске услуге по службеној дужности.
2. Универзална поштанска услуга
Члан 7.
Универзална поштанска услуга је услуга од општег интереса и представља скуп поштанских услуга које се обављају у континуитету на целокупној територији Републике Србије, у оквиру
прописаног квалитета, по приступачним ценама и под једнаким
условима за све кориснике, без дискриминације.
Услуге из става 1. овог члана, Пошта обавља на основу одговарајуће дозволе за обављање тих услуга.
Универзална поштанска услуга обухвата пријем, прераду,
превоз и уручење:
1) писмоносних пошиљака масе до 2 (два) kg;
2) писмена у судском, управном и прекршајном поступку, без
обзира на лимите;
3) пријем пакета масе до 10 (десет) kg у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају;
4) уручење пакета масе до 20 (двадесет) kg у међународном
поштанском саобраћају;
5) секограма масе до 7 (седам) kg без наплате поштарине у
унутрашњем поштанском саобраћају.
Поред пошиљака из става 3. овог члана, универзална поштанска услуга у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају
обухвата и пријем, пренос и исплату поштанских упутница.
Најмање и највеће димензије пошиљака у међународном
поштанском саобраћају морају бити у складу са важећим актима
Светског поштанског савеза.
3. Резервисане поштанске услуге
Члан 8.
Резервисане поштанске услуге су део универзалне поштанске услуге поверене Пошти и обухватају:
1) пријем и/или прераду и/или превоз и/или уручење писмоносних поштанских пошиљака масе до 50 g;
2) пријем и/или прераду и/или превоз и/или уручење писмена у судском, управном и прекршајном поступку, као препоручених поштанских пошиљака, без обзира на лимите;
3) пријем и/или пренос и/или исплату поштанских упутница.
Поштанске услуге из става 1. тачка 1) овог члана не сматрају
се резервисаним поштанским услугама, ако им је цена једнака или
виша од износа који је два и по пута већи од цене писмоносне пошиљке најбрже категорије према важећем ценовнику овлашћеног
поштанског оператора, даваоца универзалне поштанске услуге.
Пошта је овлашћена да резервисане поштанске услуге из става 1. овог члана обавља како у унутрашњем, тако и у међународном поштанском саобраћају.
4. Нерезервисане поштанске услуге
Члан 9.
Нерезервисане поштанске услуге обухватају поштанске
услуге из домена универзалне поштанске услуге које превазилазе
утврђене лимите по маси и/или цени за резервисане услуге.
Нерезервисане поштанске услуге, у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају, обухватају:
1) пријем и/или прераду и/или превоз и/или уручење писмоносних поштанских пошиљака масе преко 50 g до 2 (два) kg;
2) пријем, превоз, прераду и уручење пакета масе до 10 kg
у унутрашњем поштанском саобраћају и пријем и пренос пакета
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масе до 10 kg у међународном поштанском саобраћају у полазу из
Републике Србије из домена универзалне услуге;
3) превоз, прераду и уручење међународних пакета масе до
20 kg у долазу у Републику Србију из домена универзалне услуге.
III. НАЧИН И УСЛОВИ ОБАВЉАЊА ПОШТАНСКИХ УСЛУГА
1. Радно време
Члан 10.
Пошта, као давалац универзалне поштанске услуге, обавља
универзалну поштанску услугу сваког радног дана, а најмање 5
(пет) дана у недељи, осим у дане државних и верских празника, у
случају више силе и угрожености здравља и сигурности запослених. Пошта може одредити поште које ће радити суботом, недељом и у дане празника.
Изузетно, петодневну радну недељу не морају имати поште:
1) које су отворене ради доступности универзалне поштанске
услуге становницима једног насељеног места, у коме има мање од
1.300 домаћинстава и које није седиште општине;
2) које су отворене ради доступности универзалне поштанске
услуге становницима групе насељених места, у којој укупно има
мање од 1.300 домаћинстава и од којих ниједно насељено место
није седиште општине.
Пошта доставља Агенцији на сагласност „Списак пошта изузетих од петодневне радне недеље”, са образложењем, 15 дана од
дана ступања на снагу ових општих услова.
Минимум радног времена одређује се у складу са потребама
корисника и не може бити краће од четири сата у току једног радног дана поште.
Радно време пошта у којима се обавља универзална поштанска услуга, утврђује се посебним актом Поште, на који сагласност
даје Агенција, а који Пошта доставља Агенцији у року од 15 дана
од дана ступања на снагу ових општих услова.
Затварање поште или измена радног времена поште врши се
после извршене анализе која оправдава такву промену и о томе се
обавештава Агенција најкасније у року од 15 радних дана пре примене новог радног времена, односно затварања поште. Изузетно,
у случају више силе или у ванредним ситуацијама, може се изменити радно време поште најдуже за период до 15 радних дана, без
обавезе претходног обавештавања Агенције о томе.
Обавештење о радном времену поште са корисницима поштанских услуга мора бити видно истакнуто на улазу у просторије поште.
За обављање појединих врста поштанских услуга, радно време у пошти мора бити посебно назначено на одговарајућим радним местима, уколико се разликује од радног времена из става 5.
овог члана.
2. Доказивање идентитета корисника поштанских услуга
Члан 11.
У случајевима постојања обавезе доказивања идентитета, корисник поштанских услуга свој идентитет доказује важећом личном исправом, а то су:
– лична карта;
– пасош;
– избегличка легитимација;
– друге исправе издате од надлежног државног органа о којима се води службена евиденција и садрже фотографију, регистарски број исправе, назив и место издаваоца и личне податке (име и
презиме),
– страна путна исправа, национална лична карта страних држављана, путна исправа за странце и лична карта за странце издата од надлежног органа у Републици, као и друге личне исправе на
основу којих се може утврдити идентитет њеног носиоца – страног држављанина, које садрже фотографију.
Изузетно, као доказ идентитета може послужити и изјава сведока уз потпис поред потписа примаоца, уз обавезу уношења података из личне исправе на основу које је утврђен идентитет сведока.
Подаци из важеће личне исправе из става 1. овог члана (назив исправе, регистарски број исправе, назив и место издаваоца и
сл.) уписују се у поштанске исправе и документа, на за то предвиђеним местима.

Запослени је дужан да одбије извршење поштанске услуге
уколико констатује да исправа којом се доказује идентитет није
исправна, посумња у законитост њеног поседовања или истинитост изјаве сведока. Тада се сматра да запослени није могао да
утврди идентитет корисника поштанске услуге и нема обавезу да
му услугу пружи.
У случајевима када постоји обавеза запосленог у пошти да
утврди идентитет корисника поштанске услуге, а корисника лично познаје, запослени у пошти не мора утврђивати његов идентитет, али је дужан да у поштанску исправу или документ из става
4. овог члана упише речи: „лично познат”, што запослени поште
потврђује својим потписом и оверава отиском поштанског жига на
тој исправи, односно документу.
3. Пуномоћје
Члан 12.
Корисници поштанских услуга Поште могу поштанске услуге да остварују преко пуномоћника, у складу са општим прописима о пуномоћју.
Предаја пошиљака по пуномоћју/овлашћењу (посредна предаја) уређује се општим актима/процедурама Поште.
Пуномоћје се може издати за уручење свих врста поштанских пошиљака, за поједине врсте поштанских пошиљака или за
појединачну поштанску пошиљку.
Давалац пуномоћја може бити физичко или правно лице/предузетник (у даљем тексту: правно лице).
Пуномоћје мора садржати име и презиме даваоца пуномоћја, број важеће личне исправе даваоца пуномоћја, својеручни потпис даваоца пуномоћја, име, презиме и број важеће личне исправе
лица које се опуномоћује (у даљем тексту: пуномоћник), садржај
овлашћења који се односи на обим датог овлашћења и временски
период важења, уколико се не односи на конкретну пошиљку.
Пуномоћје које даје физичко или правно лице оверава надлежни орган и служба, уколико правно лице није пуномоћје поднело
на начин из ст. 10. и 11. овог члана.
Пуномоћје које даје физичко или правно лице може бити дато
на поштанском обрасцу „Пуномоћ” (образац П-71) и важи само за
услуге које пружа Пошта.
Присуство физичког лица као даваоца пуномоћја на обрасцу
из става 7. овог члана је обавезно.
Пуномоћја из ст. 6. и 7. овог члана обавезно се у једном примерку депонују у пошти. За пуномоћја из става 6. овог члана, у пошти је могуће депоновати фотокопију пуномоћја, које на полеђини
садржи потпис и констатацију запосленог поште да је фотокопија
верна оригиналу.
Пуномоћје које издаје правно лице даје се на меморандуму
правног лица или на обрасцу из става 7. овог члана, уз обавезан
својеручни потпис регистрованог законског (статутарног) заступника правног лица, заступника огранка или другог регистрованог
заступника у правном лицу, у складу са пренетим овлашћењем (у
даљем тексту: заступник правног лица) и отисак печата тог правног лица, уколико то правно лице у свом пословању употребљава
печат.
Изузетно, уколико правно лице у свом пословању не употребљава печат, пуномоћје из става 10. овог члана обавезно се предаје
са изводом о основним регистрованим подацима тог правног лица,
штампаним са интернет странице одговарајућег регистра, који садржи датум штампе или копијом оригиналног примерка извода о
регистрацији правног лица или копијом оригиналног примерка
решења о упису/регистрацији заступника правног лица. Извод и
копије садрже податак о регистрованом заступнику правног лица
и не могу бити старији од 5 (пет) дана од дана предаје тог пуномоћја пошти и по потреби одговарајућим документом о преносу
овлашћења.
У случају из става 11. овог члана, запослени у пошти отискује поштански жиг и својеручно се потписује на пуномоћју, чиме
потврђује да је претходно утврдио истоветност податка о заступнику правног лица, као даваоца пуномоћја, увидом у садржај тог
пуномоћја и увидом у један од докумената из става 11. овог члана.
Пуномоћник правног лица је приликом доласка у пошту, у
циљу реализације услуге по пуномоћју, у обавези да докаже свој
идентитет на основу важеће личне исправе, чији је регистарски
број наведен у пуномоћју, а у случају да је пуномоћје правног лица
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дато на меморандуму тог правног лица дужан је и да се својеручно
потпише на одговарајућем обрасцу поште.
Пуномоћје које се издаје на обрасцу из става 7. овог члана,
сачињава се у два или више истоветних примерака, у зависности
од броја пуномоћника. Један примерак тог пуномоћја депонује се
у пошти у којој је пуномоћје издато, а сваки пуномоћник задржава
примерак за себе. Број пуномоћника није ограничен.
Ако је давалац пуномоћја једним пуномоћјем опуномоћио
два или више лица, а жели да промени или опозове неког од тих
лица, дужан је да опозове то пуномоћје у целости и депонује ново
пуномоћје.
Када се пуномоћје издаје у пошти, на обрасцу из става 7.
овог члана, запослени у пошти је у обавези да провери идентитет
даваоца пуномоћја (физичког лица, заступника правног лица), а
податке из личне исправе упише у тај образац, на за то предвиђено
место, сагласно члану 11. став 3. ових општих услова. Приликом
издавања тог пуномоћја, није неопходно присуство пуномоћника.
Давалац пуномоћја ће запосленом у пошти дати неопходне податке пуномоћника (име и презиме, регистарски број идентификационог документа, односно важеће личне исправе пуномоћника), који
ће бити уписани у образац пуномоћја, поред имена и презимена
пуномоћника. Приликом реализације услуге по том пуномоћју и
доказивања идентитета пуномоћника, у складу са ставом 13. овог
члана, један примерак пуномоћја уручује се пуномоћнику.
У случају из става 16. овог члана, заступник правног лица
као овлашћено лице за давање пуномоћја, дужан је да докаже својство заступника правног лица, уколико у свом пословању не употребљава печат, депоновањем документа из става 11. овог члана.
Када пуномоћје издаје правно лице на обрасцу из става 7.
овог члана и попуњава га у просторијама правног лица, заступник
правног лица није у обавези да долази у пошту, у ком случају пуномоћник уз то пуномоћје у пошти депонује и документ из става
11. овог члана, ради утврђивања својства даваоца пуномоћја (да ли
је давалац пуномоћја заступник правног лица), уз доказивање свог
идентитета у смислу става 13. овог члана.
Пуномоћје се не може издати лицу које нема пословну способност, лицу које је неписмено или се не може потписати.
Ако је давалац пуномоћја неписмен или због телесних недостатака или других разлога не може да стави свој потпис на „Пуномоћ”, давање пуномоћи потврдиће својим потписом сведок, а
запослени у пошти ће у том случају на „Пуномоћ” уписати податке из личне исправе даваоца пуномоћја и сведока.
Депонована пуномоћја се евидентирају у „Очевидник пуномоћи”, а пријем и евидентирање се наплаћује по ценовнику.
Када корисник услуга Поште даје пуномоћје лицу за подручје друге одредишне поште, оверена и потписана „Пуномоћ”
од стране даваоца пуномоћја заводи се у „Очевидник пуномоћи”
и отпрема се одредишној пошти ради уручења пуномоћнику, а у
„Очевиднику пуномоћи”, у колони „Напомена” уписује се број
вредносног писма у којем је „Пуномоћ” отпремљена. Поштарину
за ово вредносно писмо плаћа давалац пуномоћја. На овај начин
може се опуномоћити само једно лице.
Уколико корисник поштанског прегратка опуномоћи једно
или више лица за преузимање пошиљака из поштанског прегратка,
пуномоћје се по правилу, издаје за уручење свих врста пошиљака.
Пуномоћје из става 7. овог члана и пуномоћје правног лица
издато на меморандуму правног лица важе до рока који је у њима
назначен, а најдуже до истека календарске године у којој су издата, уколико није наступио неки од других законом прописаник
разлога за отказ пуномоћја пре рока који је у њима назначен, у ком
случају давалац пуномоћја мора депоновати нова пуномоћја, чији
се пријем и евидентирање, такође, наплаћују по ценовнику.
Пуномоћје оверено од надлежних органа и служби, важи за
време које је у њему означено.
Пуномоћје престаје да важи истеком рока на које је издато,
опозивом од стране даваоца пуномоћја, смрћу даваоца пуномоћја
или пуномоћника, постављањем старатеља даваоцу пуномоћја, односно из других разлога прописаних законом.
Ако давалац пуномоћја опозове издато пуномоћје, дужан је
да о томе писаним путем обавести пошту код које је пуномоћје
депоновао. Опозивање пуномоћја евидентира се у „Очевиднику
пуномоћи”.
У случају губитка пуномоћја, пуномоћник је дужан да писаним путем обавести пошту код које је примао пошиљке. На исти
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начин дужан је да поступи и давалац пуномоћја, уколико је о губитку пуномоћја обавештен од пуномоћника. Давалац пуномоћја у
том случају, даје пуномоћнику ново пуномоћје, уколико то и даље
жели.
Приликом остваривања права из пуномоћја, пуномоћник је у
обавези да на захтев запосленог у пошти покаже пуномоћје и докаже свој идентитет.
4. Права, обавезе и одговорност Поште
Члан 13.
Обавеза Поште је да важеће ценовнике поштанских услуга
истакне на видном месту у просторијама у којима пружа универзалну поштанску услугу.
Пошта је у обавези да када има сазнања да је садржај пошиљке забрањен за пренос, одбије пријем такве пошиље, која не
испуњава услове пружања услуге у погледу забрањеног садржаја.
Пошта је у обавези да поштује начела неповредивости тајности садржине поштанских пошиљака у складу са законом којим
се уређују поштанске услуге и законом којим се уређује тајност
података.
У случајевима када запослени у Пошти приликом пријема
пошиљке процени да амбалажа у коју је упакована пошиљка не
одговара природи и садржини пошиљке, односно да не може да
обезбеди неповредивост садржине и тајност података, на начин
прописан законом, дужан је да одбије пријем такве пошиљке.
Уколико поштанска пошиљка не садржи податке из члана 14.
став 6. ових општих услова, Пошта, односно запослени на пријему пошиљака, дужан је да захтева од корисника да отклони уочене
недостатке у адресовању, а уколико корисник не поступи у складу
са захтевом, дужан је да одбије пријем такве пошиљке.
5. Права, обавезе и одговорност корисника
Члан 14.
Право, обавеза и одговорност пошиљаоца je да одабере ону
врсту услуге која одговара природи, садржини, значају, односно
стварној вредности поштанске пошиљке.
Обавеза пошиљаоца je да адекватно упакује поштанске пошиљке, у складу са законом и прописаним условима паковања
поштанских пошиљака Поште за специфичан садржај пошиљке
(ломљив садржај, течности и сл.).
Пошиљалац је одговоран за правилно унутрашње и спољашње паковање којим се штити садржина те пошиљке, друге пошиљке, запослени који рукују пошиљком, као и опрема и средства
која се користе при руковању са пошиљком.
Обавеза пошиљаоца је да поштанску пошиљку упакује тако
да обезбеди неповредивост садржине и тајност података, на начин
прописан законом.
Обавеза и одговорност пошиљаоца је да правилно адресује
пошиљке, у складу са законом и општим актима Поште.
Пошиљалац је дужан да на поштанској пошиљци правилно
и јасно означи назив, односно име и презиме и тачну адресу примаоца и јасно означи назив пошиљаоца и презиме и тачну адресу.
Остваривање права преко пуномоћника односи се на пријем
и/или уручење пошиљака, у складу са општим прописима о пуномоћју, као и уговореним условима.
IV. ПИСМОНОСНЕ УСЛУГЕ
Члан 15.
Писмоносне услуге су услуге које обухватају пријем, прераду, превоз и уручење писмоносних пошиљака.
У писмоносне пошиљке спадају:
– писмо,
– приоритетно писмо,
– дописница,
– тисковина (штампана ствар),
– адресована директна пошта,
– секограм,
– мали пакет.
Услугa од општег интереса је пријем, пренос и уручење обавештења о дану и времену одржавања избора. Писмоносна услуга
од хуманитарног значаја је дописница Црвеног крста – позивница
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добровољним даваоцима крви. Наведене услуге, Пошта обавља
у складу са ценовним ставовима из Ценовника резервисаних поштанских услуга у унутрашњем поштанском саобраћају.
1. Писмо
Члан 16.
Писмо је свако писано саопштење у затвореном омоту (коверту), као и свака друга пошиљка која, у погледу димензија и
масе, одговара условима за писмо, уколико и не садржи писано
саопштење.
Омот или паковање писма мора осигурати неповредивост
садржине пошиљке у свим фазама обављања поштанских услуга.
Писмо може бити масе до 2 kg и мора одговарати следећим
димензијама: збир дужине, ширине и висине може бити највише
до 900 mm, с тим да највећа од те три димензије може бити највише 600 mm. Најмањe димензијe писма су 90x140 mm. Уколико је
писмо у облику ваљка, димензије писма су следеће: збир дужине и
два пречника може бити највише 1040 mm, с тим да највећа од тих
димензија може бити 900 mm. Збир дужине и два пречника може
бити најмање 170 mm, с тим да дужина писма може бити најмање
100 mm. Дозвољена толеранција димензија је 2 mm.
Писма са провидним делом на адресној страни, примају се
под следећим условима:
– провидни део мора бити на страни на којој се не налази
преклоп за затварање;
– провидни део мора бити израђен од таквог материјала и на
такав начин да се адреса кроз њега може лако читати;
– провидни део мора бити правоугаоног облика (највећа димензија мора бити паралелна са дужином омота/коверте, а адреса
примаоца мора бити у истом правцу);
– провидни део може бити на удаљености најмање 40 mm од
горње ивице омота (коверте) толеранције 2 mm, 15 mm од бочне
десне ивице, 15 mm од бочне леве ивице и 15 mm од доње ивице;
– минималне димензије провидног дела су 90 mm (дужина) и
45 mm (ширина);
– провидни део не сме бити оивичен траком или оквиром у боји.
2. Приоритетно писмо
Члан 17.
Приоритетно писмо је нерегистровано писмо у унутрашњем
поштанском саобраћају које се отпрема најбржим путем до одредишта и уручује редовном доставом.
Приоритетно писмо приликом уручења има предност у односу на друге врсте нерегистрованих пошиљака.
Приоритетно писмо је правоугаоног облика, које у левом горњем углу мора имати ознаку „Приоритетно”.
Приоритетно писмо масе до 50 g мора бити димензија које одговарају услову за аутоматизовано сортирање, и то: дужина од 140
до 250 mm, ширина од 90 до 176 mm и дебљина од 0,15 до 6 mm.
3. Дописница
Члан 18.
Дописница је отворена пошиљка, без омота (коверте), са највећом масом до 20 g. Израђена је од тврдог картона или папира
у облику правоугаоника и не сме имати избочене или испупчене
делове.
Најмања димензија дописнице је 90x140 mm, а највеће
120x235 mm.
Најмање десна половина предње стране дописнице намењена је за адресу примаоца, означавање поштарине, службене ознаке
и налепнице, а полеђина и највише лева половина предње стране
намењени су за писано саопштење.
Дописницама се сматрају све разгледнице које одговарају димензијама за дописнице.
Дописнице које не испуњавају услове предвиђене одредбама
овог члана, сматрају се писмом у погледу наплате поштарине.
4. Тисковина (штампана ствар)
Члан 19.
Тисковина или штампана ствар је отворена, писмоносна пошиљка која садржи књиге, новине и часописе и друге штампане

садржаје који немају обележја личног дописивања и одштампане
су у више истоветних примерака на папиру, картону или другом
материјалу.
Тисковина може садржати рачун, поруџбеницу, отпремницу,
уплатницу, магнетни медиј, компакт диск и сл. који се односе на
садржину пошиљке и чине њен саставни део. Тисковина може да
садржи посвету.
Књиге су непериодичне публикације. На сваком примерку
књиге морају бити одштампани: наслов књиге, име и презиме аутора, место издања, година издања и издавач. Листови књиге морају бити међусобно увезани (тврди повез, броширано – лепљено,
броширано – шивено, или неки други начин кoји се примењује за
увезивање књига).
Новине су тисковине које издаје издавач свакодневно или у
одређеном раздобљу, а није укоричена, нити увезана.
Часопис је укоричена и увезана тисковина коју издаје издавач
редовно или повремено.
Новине и часописи морају имати сталан назив, место и датум
излажења, име уредника, назив издавача, редни број издања и нумерисане стране.
Тисковине треба да буду опремљене тако да њихова садржина буде довољно заштићена и да се лако и брзо може извршити
провера садржаја без оштећења паковања.
Пошта може уговорити са корисником пријем затворених тисковина у великом броју.
Тисковина може бити димензија које одговарају димензијама
предвиђеним за писмо.
На адресној страни тисковине, у горњем левом углу, пошиљалац је дужан да стави ознаку „Тисковина” или „Штампана
ствар” у унутрашњем поштанском саобраћају или „Imprimé” у међународном поштанском саобраћају.
Тисковине могу бити масе до 2 kg у унутрашњем саобраћају,
а на основу закљученог уговора у унутрашњем поштанском саобраћају могу се примити тисковине и веће масе.
Тисковина примљена на основу закљученог уговора, може
бити упакована и као затворена пошиљка, с тим да поред адресе
примаоца у левом горњем углу стоји видљива ознака „Тисковина”
или „Штампана ствар”.
У међународном поштанском саобраћају тисковине могу
бити масе до 2 kg.
У међународном поштанском саобраћају, тисковине које исти
пошиљалац отпрема у већим количинама истом примаоцу могу се
ставити у једну или више посебних врећа (у даљем тексту: „М”
врећа).
Најмања маса „М” вреће износи 2 kg, а највећа 30 kg. Назив
примаоца мора бити написан на адресници направљеној од картона или одговарајућег материјала димензија 90x140 mm. На сваком
омоту тисковина које су стављене у посебну врећу, означава се
адреса примаоца као на адресници. Пошиљалац је дужан да запосленом у пошти омогући увид у садржај вреће.
Као „М” вреће могу се предати и пакети са тисковинама, када
нису паковани у врећи, с тим да поред адресе примаоца, на таквим
пакетима, треба да стоји видљиво велико слово „М”. Садржина
тих пакета означава се директно на обрасцима прописаним актима
Светског поштанског савеза.
5. Адресована директна пошта
Члан 20.
Адресована директна пошта је писмоносна пошиљка која садржи идентичне рекламне, маркетиншке и огласне поруке које се
шаљу великом броју прималаца и нема карактер личног дописивања.
Адресована директна пошта која се шаље у истој пошиљци,
односно истом омоту са другом врстом пошиљке, не сматра се
директном поштом у смислу закона. Пошиљалац је у обавези да
приликом предаје, достави на увид један примерак пошиљке коју
шаље као адресовану директну пошту.
Изузетно, као пошиљке адресоване директне поште могу се
примати и пошиљке које садрже обавештења од општедруштвеног
и/или хуманитарног значаја, уз писану сагласност Поште.
Пошиљке адресоване директне поште примају се у унутрашњем поштанском саобраћају, на основу уговора.
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Пошиљке адресоване директне поште могу бити масе до 1
kg, димензија предвиђених за писмо и морају бити адресоване на
најмање 100 различитих адреса по једној предаји.
Рачуни, фактуре, финансијска стања, пословна кореспонденција, лична преписка, извештаји банака и друге неидентичне поруке не сматрају се адресованом директном поштом.
У горњем десном углу адресне стране пошиљке мора се налазити уговорена ознака која означава да је поштарина плаћена у
пријемној пошти и назив услуге: „директна пошта”.
6. Секограм
Члан 21.
Свака пошиљка за слепа лица коју шаље или прима нека организација за слепа лица или се шаље од стране слепог лица или
за слепо лице ослобођена је плаћања свих поштанских накнада,
изузев допунске авионске поштарине.
Слепо лице означава особу која је у својој земљи регистрована као слепо или слабовидо лице или лице које испуњава критеријуме дефиниције Светске здравствене организације о слепим или
слабовидим особама.
Организација за слепа лица означава институцију или удружење које помаже слепим лицима или их званично представља.
Секограми или пошиљке за слепа лица подразумевају преписку, литературу у било ком облику, укључујући звучне записе намењене искључиво потребама слепих или слабовидих особа, као и
опрему или материјале сваке врсте направљене или прилагођене у
циљу превазилажења проблема слепила.
Секограм може бити масе до 7 kg и димензија које одговарају димензијама предвиђеним за писмо. Секограми морају бити
упаковани тако да се лако и брзо може извршити провера њихове
садржине.
Пошиљалац је дужан да на адресној страни пошиљке за слепа лица, у десном горњем углу, стави ознаку „Секограм” у унутрашњем или „Cécogramme” у међународном поштанском саобраћају.
Препоручује се, посебно у међународном поштанском саобраћају,
да пошиљалац на пошиљке за слепа лица ставља, поред адресе
примаоца, белу етикету са следећим знаком:

7. Мали пакет
Члан 22.
Мали пакет је писмоносна пошиљка у међународном поштанском саобраћају која садржи робу и друге предмете. У мали
пакет дозвољено је ставити и сваки други документ који има карактер личног дописивања, с тим да је адресован на примаоца малог пакета и да га шаље пошиљалац који је наведен на малом пакету. Под наведеним условима мали пакети могу да садрже тонске,
видео и остале електронске записе и сл.
У мали пакет дозвољено је стављати попис садржине, техничке услове, цену робе и адресу пошиљаоца и примаоца.
У левом горњем углу адресне стране малог пакета пошиљалац је обавезан да испод адресе пошиљаоца стави ознаку „PETIT
PAQUET”.
Најмања димензија малог пакета је 105х148 mm, а највећа
димензија малог пакета, као и димензије малог пакета у облику
ваљка морају одговарати димензијама предвиђеним за писмо и
може бити масе до 2 kg.
Омот или паковање малих пакета морају бити обезбеђени
тако да осигурају неповредивост садржине пошиљке у току преноса и уручења.

Број 126

95

8. Обавештење о дану и времену одржавања избора
Члан 23.
Ова услуга подразумева пријем, превоз, прераду и уручење
обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора и обавља се на основу закљученог уговора којим се уређују услови, начин и поступак обављања ове услуге.
9. Дописница Црвеног крста – позивница добровољним
даваоцима крви
Члан 24.
Дописница Црвеног крста – позивница добровољним даваоцима крви је писмоносна пошиљка чије димензије одговарају димензијама утврђеним чланом 18. ових општих услова.
Услови пријема, изглед дописнице и остале околности којима
се ближе одређује обављање ове услуге урeђују се уговором.
V. ПОШТАНСКА УПУТНИЦА
Члан 25.
Поштанска упутница је регистрована поштанска пошиљка
која се преноси поштанском мрежом или електронским путем, а
служи као основ за исплату новчаног износа примаоцу.
Поштанска упутница може бити:
1) поштанска упутница у унутрашњем поштанском саобраћају,
2) постнет упутница,
3) поштанска упутница у међународном поштанском саобраћају.
Поштанска упутница у унутрашњем поштанском саобраћају
је услуга преноса и исплате новца на означеној адреси примаоца
или у пошти.
Пошиљалац поштанске упутнице у унутрашњем поштанском
саобраћају може бити физичко и правно лице, а прималац само
физичко лице.
Поштанска упутница у унутрашњем поштанском саобраћају
је расположива за исплату пошиљаоцу и примаоцу у року од 30
дана од дана пријема. Наредних 30 дана, поштанска упутница у
унутрашњем поштанском саобраћају расположива је за исплату
само пошиљаоцу. По истеку 60 дана од дана пријема па наредних
5 (пет) година након истека године у којој је примљена, поштанска
упутница у унутрашњем поштанском саобраћају расположива је
за исплату пошиљаоцу и примаоцу.
Пошта може са корисницима уговорити посебан поступак
обављања пријема, преноса и исплате поштанске упутнице у унутрашњем поштанском саобраћају, рокове преноса, начин враћања
неисплаћених упутница и начин плаћања поштарине.
Постнет упутница је услуга брзог преноса и исплате новца,
која омогућава исплату новчаног износа примаоцу, непосредно
након уплате од стране пошиљаоца, у пошти или на означеној
адреси, у складу са радним временом поште која врши исплату и
пружа се у унутрашњем поштанском саобраћају.
Пошиљалац и прималац постнет упутнице може бити само
физичко лице.
Постнет упутница је расположива за исплату пошиљаоцу/
примаоцу у року од 5 (пет) година након истека године у којој је
примљена.
Поштанска упутница у унутрашњем поштанском саобраћају
и постнет упутница којом се дозначава откупни износ за откупну
пошиљку расположива је за исплату само примаоцу у року од 5
(пет) година након истека године у којој је примљена.
Највећи износ који се може дозначити по једној поштанској
упутници у унутрашњем поштанском саобраћају и постнет упутници, утврђује се актом Поште.
Поштанска упутница у међународном поштанском саобраћају је услуга пријема и/или преноса и/или исплате новчаних средстава која се пружа у сарадњи са поштанским операторима или
финансијским институцијама других држава. Рокови за расположивост и лимити по међународним поштанским упутницама уређени су билатералним уговорима са поштанским операторима или
финансијским институцијама и доступни су на сајту Поште и у
поштама. Услови за пружање услуге поштанска упутница у међународном поштанском саобраћају утврђени су актом Поште.
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VI. ПАКЕТСКЕ УСЛУГЕ
1. Пакет
Члан 26.
Пакети су регистроване поштанске пошиљке са и без означене вредности, паковане на прописан начин, које садрже робу и/или
друге предмете.
На пакeту или документу који прати пакет мора се налазити
опис садржине и мора бити уписана маса у kg и/или g.
У пакетима je забрањено слати робу и предмете забрањене
законом, овим општим условима, као и актима Светског поштанског савеза.
Највећа означена вредност на пакетима у унутрашњем поштанском саобраћају утврђује се општим актом Поште, а у међународном поштанском саобраћају актима Светског поштанског
савеза.
У складу са овим општим условима, највећа маса пакета у
унутрашњем и међународном поштанском саобраћају у пријему је
10 kg. Услови за пријем пакета у међународном поштанском саобраћају прописани су актима Светског поштанског савеза, а у унутрашњем – овим општим условима.
Минималне димензије адресне стране пакета су 90х140 mm.
Збир дужине и обима пакета на најширем месту попречно
може бити највише 3000 mm, с тим да највећа димензија може
бити до 1500 mm, изузев ако је у питању гломазни пакет.
Гломазни пакет је сваки пакет чије димензије прелазе димензије из става 7. овог члана, као и онај који се због свог облика или
структуре не може сложити и преносити са осталим пакетима.
Збир дужине и обима пакета на најширем месту попречно може
бити највише 3500 mm, с тим да највећа димензија може бити до
2000 mm, уколико постоје техничке могућности за пријем и пренос гломазног пакета.
Гломазни пакети примају се као издвојени и подлежу наплати поштарине за издвојено руковање. На гломазне пакете и на
предњој страни документа који прати пакет ставља се ознака или
налепница са текстом „ЕNCOMBRANT” („ГЛОМАЗНО”). Уколико
је пакет истовремено ломљив и гломазан, наплата поштарине за
издвојено руковање врши се само једанпут.
Пошта може са корисницима уговорити коришћење пакетских услуга под другачијим условима од услова утврђених овим
општим условима.
Пошта својим општим актима прописује пружање пакетских
услуга у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају,
сходно врсти услуге, у складу са законом и подзаконским актима.
VII. BРСТЕ ПОШТАНСКИХ ПОШИЉАКА
Члан 27.
У оквиру универзалне поштанске услуге, Пошта врши пренос регистрованих и нерегистрованих поштанских пошиљака.
Пренос поштанских пошиљака обухвата технолошке процесе код поштанског оператора од места пријема до места уручења.
Члан 28.
Нерегистрована поштанска пошиљка је поштанска пошиљка
за коју Пошта приликом пријема не издаје потврду о пријему пошиљке и о којој не води евиденцију ни у једној од фаза обављања поштанске услуге. Као нерегистроване поштанске пошиљке, у
смислу ових општих услова, Пошта врши пријем свих врста писмоносних пошиљака у унутрашњем и међународном поштанском
саобраћају из члана 15. ових општих услова, изузев приоритетног
писма, адресоване директне поште, дописнице Црвеног крста и
обавештења о дану и времену одржавања избора које пошиљке се
примају искључиво у унутрашњем поштанском саобраћају и малог пакета који се прима искључиво у међународном поштанском
саобраћају.
Члан 29.
Регистроване поштанске пошиљке су поштанске пошиљке
за које Пошта издаје пошиљаоцу потврду о пријему пошиљке, о
којима води посебну евиденцију и које се примаоцу уручују уз потврђење пријема.

Регистроване поштанске пошиљке, у смислу ових општих
услова, могу бити:
1) препоручена поштанска пошиљка, без означене вредности,
за коју корисник може да добије, на свој захтев, доказ о уручењу;
2) вредносна поштанска пошиљка, која је осигурана за случај
губитка, оштећења или умањења садржина пошиљке, до висине
вредности коју је навео пошиљалац;
3) откупна поштанска пошиљка, која је вредносна поштанска пошиљка при чијем уручењу се од примаоца преузима износ
новца који је на пошиљци навео пошиљалац и који се доставља
пошиљаоцу на текући рачун, назначену адресу или се исплаћује у
просторијама Поште, може се примити искључиво у унутрашњем
поштанском саобраћају;
4) пакет, у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају, са или без означене вредности;
5) поштанска упутница.
VIII. РУКОВАЊЕ ПОШТАНСКИМ ПОШИЉКАМА
Члан 30.
Под руковањем поштанским пошиљкама подразумевају се
услуге у оквиру којих пошиљалац приликом предаје пошиљке захтева посебан поступак са пошиљком у свим или појединим фазама обављања поштанских услуга и може бити руковање следећим
пошиљкама:
1) препорученом поштанском пошиљком,
2) пошиљком са означеном вредношћу,
3) откупном пошиљком,
4) судским писмом,
5) издвојеним (ломљивим и/или гломазним) пакетом,
6) авионска пошиљка – превоз поштанских пошиљака авионом.
Руковање поштанским пошиљкама из става 1. тач. 1)–5) овог
члана јесте руковање пошиљкама са регистрованим бројем пријема.
Авионска писмоносна пошиљка није регистрована пошиљка,
осим ако истовремено приликом предаје пошиљалац није захтевао
руковање пошиљкама из става 1. тач. 1) и 2) овог члана.
Обавештење о дану и времену одржавања избора, дописница Црвеног крста – позивница добровољним даваоцима крви и
приоритетно писмо су нерегистроване пошиљке у унутрашњем
поштанском саобраћају уз које се не могу захтевати руковања у
смислу става 1. овог члана.
У међународном поштанском саобраћају, поједина руковања
из овог члана обављају се само за оне земље са којима је закључен
уговор, односно које примају пошиљке са одређеним руковањем
или се примају уз начело узајамности, а у складу са одговарајућим условима за пријем поштанских пошиљака у међународном
поштанском саобраћају.
1. Препоручена писмоносна пошиљка
Члан 31.
Препоручена пошиљка је регистрована писмоносна пошиљка, без означене вредности, за коју се пошиљаоцу издаје потврда
о пријему пошиљке, а примаоцу се уручује уз потврђење уручења.
Пошта о овим пошиљкама води посебну евиденцију.
Све писмоносне пошиљке, осим приоритетног писма, адресоване директне поште, обавештења и дописнице из члана 30.
став 4. ових општих услова, могу се предати као препоручене пошиљке. У међународном поштанском саобраћају, као препоручена
пошиљка може се предати и „М” врећа за оне земље које прихватају ову услугу.
Приликом предаје препоручене пошиљке, пошиљалац може,
уз руковање, захтевати и следеће допунске услуге: пошиљка са повратницом и пошиљка са личним уручењем примаоцу, у складу са
овим општим условима.
Препоручене пошиљке за иностранство примају се, у складу
са актима Светског поштанског савеза, са руковањем „авионска
пошиљка”. Препоручене писмоносне пошиљке које садрже робу
или друге предмете, примају се као мали пакети.
На препорученим пошиљкама масе преко 20 g, маса мора
бити назначена на пошиљци.
У препорученим пошиљкама није дозвољено слати новац,
хартије од вредности и друге драгоцене предмете.

23. децембар 2021.
Све препоручене пошиљке морају на адресној страни имати
„R” налепницу са пријемним бројем и бар код ознаком. Налепница
се по правилу, лепи у левом горњем углу, испод адресе пошиљаоца, уколико се она ту налази.
2. Пошиљка са означеном вредношћу
Члан 32.
Пошиљка са означеном вредношћу је регистрована пошиљка, осигурана до висине вредности означене од стране пошиљаоца. Означена вредност, по правилу, мора одговарати стварној вредности пошиљке, односно значају пошиљке за пошиљаоца, али је
дозвољено означити и део те вредности.
У унутрашњем поштанском саобраћају као пошиљка са означеном вредношћу може се примити писмо и пакет, до висине означене вредности која се утврђује актом Поште.
У међународном поштанском саобраћају као пошиљка са
означеном вредношћу може се примити писмо и пакет за оне земље које ту услугу прихватају под условима прописаним актима
Светског поштанског савеза, међународним конвенцијама, уговорима, споразумима и другим међународним актима.
Вредност означава пошиљалац бројком и словима, и то:
– на писму, у десном делу адресне стране, у простору између
адресе примаоца и простора за франкирање пошиљке,
– на пакету у унутрашњем поштанском саобраћају – на адресници, а на пакету у међународном поштанском саобраћају – на
пакету и исправи која прати пошиљку.
Износ означене вредности не сме бити уписан графитном
оловком.
У међународном поштанском саобраћају вредност се прерачунава и означава у SDR (DTS).
Пошиљке са означеном вредношћу у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају могу да садрже новац, племените
метале, вредне комаде накита, вредне предмете или документа,
друге хартије од вредности. У међународном поштанском саобраћају наведени предмети и документа могу се слати у вредносним
пошиљкама уколико се, по важећим прописима којима се уређује
царински надзор и девизна контрола, могу износити из земље.
Писма са означеном вредношћу морају на адресној страни
имати „V” налепницу са пријемним бројем и бар код ознаком. Налепница се, по правилу, лепи у левом горњем углу, испод адресе
пошиљаоца, уколико се она ту налази, док пакети носе ознаку ,,C”
са пријемним бројем и бар код ознаком.
Пошиљке са означеном вредношћу морају бити опремљене
тако да не могу бити оробљене без видљивог оштећења паковања.
За додатно обезбеђивање затварања и садржине ових пошиљака користи се сигурносна поштанска залепница, провидна лепљива трака, поштанска заштитна лепљива трака, одговарајућа
пломба, печатни восак са истоветним отиском печатњака и сл., у
складу са чланом 49. ових општих услова.
У унутрашњем поштанском саобраћају, Пошта одређује висину означене вредности изнад које се врши додатно обезбеђивање затварања и садржине пошиљака са означеном вредношћу.
У међународном поштанском саобраћају све пошиљке са
означеном вредношћу морају бити додатно обезбеђене, без обзира
на висину означене вредности.
Када се садржај писма са означеном вредношћу пакује у специјалне високосигурносне коверте (PVC амбалажа) које су снабдевене сигурносним затварањем и тако заштићене од неовлашћеног отварања, додатно обезбеђивање није потребно.
Приликом предаје пошиљке са означеном вредношћу у унутрашњем поштанском саобраћају, пошиљалац може захтевати и
следећа руковања и допунске услуге: руковање откупном пошиљком, руковање издвојеним (ломљивим и/или гломазним) пакетом,
пошиљка са повратницом и пошиљка са личним уручењем примаоцу, у складу са овим општим условима.
У међународном поштанском саобраћају, писма са означеном
вредношћу примају се у складу са актима Светског поштанског
савеза, са руковањем – авионска пошиљка, a пошиљалац може захтевати и допунску услугу – слање регистроване пошиљке са повратницом.
У међународном поштанском саобраћају, приликом предаје
пакета са означеном вредношћу, пошиљалац може захтевати руковање – авионска пошиљка и руковање издвојеним (ломљивими/
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или гломазним) пакетом, као и допунску услугу – пошиљка са повратницом, у складу са овим општим условима.
Димензије и маса пошиљака са означеном вредношћу морају одговарати димензијама и маси пошиљака за коју се ова услуга
захтева.
На омоту пошиљке са означеном вредношћу не сме се ништа
брисати, стругати, исправљати, лепити, прецртавати и подвлачити, нити стављати налепнице или ознаке, осим службених ознака
и налепница. За паковање писма са означеном вредношћу се по
правилу не сме користити коверат са провидним делом.
На писму са означеном вредношћу означава се тачна маса у
грамима.
Пошта може уговорити са корисницима поштанских услуга пријем пошиљака са означеном вредношћу у унутрашњем поштанском саобраћају, које одступају од одредаба ових општих
услова.
Означена вредност на пошиљкама са означеном вредношћу
које се размењују између пошта и одређених финансијских организација, може се посебно уговорити.
3. Откупна пошиљка
Члан 33.
Откупна пошиљка је регистрована поштанска пошиљка са
означеном вредношћу која се уручује примаоцу, уз обавезну претходну наплату откупног износа у корист пошиљаоца те пошиљке.
На откупну пошиљку се, у левом горњем углу адресне стране, ставља ознака или налепница „ОТК” или се на одговарајући
начин врши обележавање на адресници.
Пошиљалац је дужан да износ откупнине бројкама и словима испише на десној адресној страни пошиљке у простору између
адресе примаоца и простора за франкирање пошиљке, односно на
документу који прати пошиљку.
Откупни износ не може бити већи од означене вредности пошиљке, осим у случају када укључује износ поштарине. У случају
да је откупни износ једнак износу означене вредности, на пошиљци се означава само откупни износ.
Откупни износ може се пошиљаоцу дозначити налогом за
уплату и поштанском упутницом. Пошта може са корисником
поштанских услуга уговорити услугу на тај начин да се откупни
износ дозначава пошиљаоцу путем више докумената једне врсте
(нпр. уговорено плаћање на рате, плаћање по истом основу у корист најмање два субјекта и др.).
Када се откупни износ дозначава налогом за уплату, пошиљалац је дужан да на писму са означеном вредношћу испод адресе
пошиљаоца, односно на адресници пакета испише број текућег
рачуна и евентуално модел и позив на број. Када се откупни износ дозначава поштанском упутницом у унутрашњем поштанском
саобраћају, пошиљалац је дужан да на писму са означеном вредношћу испод адресе пошиљаоца, односно на адресници пакета испише ознаку „ПУ”. Када се откупни износ дозначава постнет упутницом, пошиљалац је дужан да на писму са означеном вредношћу
испод адресе пошиљаоца, односно на адресници пакета испише
ознаку „ПНУ”, а број свој мобилног телефона на адресници пакета/полеђини писма са означеном вредношћу.
У случају предаје вредносних писама и пакета по попису, пошиљалац је у обавези да у Пријемној књизи – листу испише број
текућег рачуна и евентуално модел и позив на број.
4. Судско писмо
Члан 34.
Судска писма су писма која садрже судска писмена и писмена
у управном и прекршајном поступку, као што су позиви, решења,
одлуке, закључци и други службени списи које шаљу судови, јавна
тужилаштва, органи за прекршаје, војне установе и други државни
органи, када поступају у наведеним поступцима. Судска писма се
предају, по правилу, као препоручене пошиљке са повратницом.
Судска писма не могу бити адресована на пост рестант, изузев у
случају налога суда.
За опремање судских писама, по правилу, користе се стандардизоване коверте, чији је изглед дат у акту Поште којим се уређују
процедуре и поступци са судским писмима, а који је усаглашен са
процесним законима и Судским пословником.
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У случају да не користе стандардизоване коверте, пошиљаоци судских писама, дужни су да користе коверте које имају све
елементе прописане актом Поште из става 2. овог члана и Судским пословником.
Ова услуга обавља се искључиво на основу закљученог уговора.
Судска писма се у поштанским исправама означавају словом
„S” и ознаком поступка.
Судска писма уручују се у складу са актом Поште из става 2.
овог члана.
5. Издвојен (ломљив и/или гломазан) пакет
Члан 35.
Издвојен (ломљив) пакет је пакет који садржи предмете који
су лако ломљиви и којим се рукује са посебном пажњом.
Као издвојен (ломљив) пакет, ако то пошиљалац захтева,
може се предати сваки пакет у унутрашњем поштанском саобраћају, без обзира на садржину.
Уколико је пакет гломазан, исти се прима као издвојени пакет.
У међународном поштанском саобраћају, издвојен (ломљив
и/или гломазан) пакет прима се само за оне земље које те пакете
прихватају.
Под условом да су испуњени услови опремања и паковања,
пошиљалац или пријемна пошта стављају на издвојен (ломљив)
пакет и на предњој страни документа који прати пакет, ознаку или
налепницу беле боје са отиснутом сликом чаше у црвеној боји,
која упозорава на ломљиву садржину пошиљке, односно ознаку
или налепницу за издвојен (гломазни) пакет.
6. Авионска пошиљка
Члан 36.
Авионска пошиљка је поштанска пошиљка за коју пошиљалац, приликом предаје, захтева да се отпреми авионом.
Као авионске пошиљке у међународном поштанском саобраћају, у складу са актима Светског поштанског савеза увек се предају препоручене пошиљке и писма са означеном вредношћу. Све
остале писмоносне пошиљке и пакети могу се предати као авионске пошиљке и тиме се корисницима поштанских услуга омогућава предност у преносу и уручењу тих пошиљака у одредишној земљи. На авионске пошиљке се, у горњи леви угао адресне стране,
ставља налепница плаве боје или отисак, са текстом „PAR AVION”
(Авионом).
Посебне авионске пошиљке су аерограми, који искључиво садрже писано саопштење на унутрашњој страни типизираног омота
(коверта). Аерограми морају бити правоугаоног облика и израђени
тако да не ометају прераду поште. Пошиљка мора имати ознаку:
„Аеrogrammе”, а може имати исту ознаку и на језику земље порекла. Предња страна намењена је за адресу, франкирање и службене
ознаке или налепнице. Услове за израду и продају одређује Пошта,
сагласно одредбама аката Светског поштанског савеза.
IX. УСЛУГА ГРУПНОГ РУКОВАЊА – „СONSIGNMENT”
Члан 37.
Услуга групног руковања – „Consignment” је услуга у међународном поштанском саобраћају, која нуди могућност групне
отпреме већег броја пошиљака, упућених од истог пошиљаоца за
једног или више прималаца.
Услови за обављање услуге групног руковања, уређују се
билатералним споразумом између Поште и заинтересованих поштанских оператора именованих од стране државе чланице Светског поштанског савеза, а у складу са актима Светског поштанског
савеза. Обележје услуге је јединствени логотип који садржи реч:
„CONSIGNMENT” у плавој боји и три водоравне црте у црвеној,
плавој и зеленој боји.
X. ДОПУНСКЕ УСЛУГЕ (УСЛУГЕ ПО ЗАХТЕВУ
ПОШИЉАОЦА И ПРИМАОЦА) И УСЛУГЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ
ДУЖНОСТИ
Члан 38.
Допунске услуге (Услуге по захтеву пошиљаоца и примаоца)
и услуге по службеној дужности су, у смислу ових општих услова,
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поштанске услуге које Пошта обавља приликом обављања поштанских услуга из области универзалне поштанске услуге.
1. Услуге по захтеву пошиљаоца
а) Слање регистроване пошиљке са повратницом
Члан 39.
Пошиљка са повратницом је поштанска пошиљка за коју
пошиљалац захтева писано потврђење уручења, на обрасцу „ПОВРАТНИЦА”, која се враћа и уручује пошиљаоцу као нерегистрована писмоносна пошиљка. Наведена услуга подлеже наплати поштарине у складу са ценовником.
Као пошиљке са повратницом могу се предати препоручене
пошиљке, пошиљке са означеном вредношћу и пакети у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају, као и поштанске
упутнице у унутрашњем поштанском саобраћају.
Повратницу попуњава пошиљалац и предаје је заједно са
пошиљком. Изузетно, у унутрашњем поштанском саобраћају, код
поштанске упутнице, писма са означеном вредношћу и пакета, повратница се попуњава у исплатној пошти, у фази исплате, односно
уручења.
На пошиљку са повратницом се, у левом горњем углу адресне стране, ставља ознака или налепница „АR”, а такође се на одговарајући начин врши обележавање на aдресници, односно спроводници за пакете у међународном саобраћају.
У међународном поштанском саобраћају, пошиљка са повратницом прима се под условом да поштански оператор одредишне земље прихвата ову услугу.
Са пошиљкaмa са повратницом у долазу у Републику Србију
поступа се у складу са важећим прописима. На повратницама у
међународном поштанском саобраћају, поред потписа примаоца
мора се назначити његово име и презиме, написано великим словима или читко и јасно исписати било каква друга напомена којом
се јасно идентификује потписник.
б) Плаћени одговор
Члан 40.
Плаћени одговор је писмоносна пошиљка (писмо или дописница) за коју пошиљалац не плаћа поштарину. У средишњем делу
адресне стране плаћеног одговора, у простору изнад адресе примаоца, између две паралелне хоризонталне линије, налази се одштампан текст: у унутрашњем поштанском саобраћају „Плаћени
одговор”, а у међународном поштанском саобраћају „Reply paid/
Réponse payée” на енглеском или француском језику. Плаћени одговор намењен је корисницима – правним лицима, који дистрибуирају своје каталоге, брошуре, упитнике, анкете и други рекламни
материјал на велики број различитих адреса, очекујући одговоре.
Поштарину за плаћени одговор који је приспео на поштански
преградак плаћа прималац - правно лице, у складу са закљученим
уговором којим се ближе уређују услови за пријем плаћених одговора. Тим уговором се између осталог регулише обавеза отварања
поштанског прегратка тог правног лица у одређеној испоручној
пошти, ради уручења враћених плаћених одговора.
в) Уручење пошиљке са ознаком „Лично”
Члан 41.
Уручење пошиљке са ознаком „Лично” је услуга која подразумева уручење пошиљке искључиво примаоцу, односно старатељу.
Пошиљалац ову услугу може захтевати у унутрашњем поштанском саобраћају, приликом предаје свих врста регистрованих
поштанских пошиљака, изузев постнет упутница.
Пошиљке за које је захтевано лично уручење, морају имати
уочљивим словима исписану ознаку „Лично” или налепницу са
истом ознаком, у левом горњем углу адресне стране, а такође се
на одговарајући начин врши обележавање на адресници пакета.
На поштанској упутници у унутрашњем поштанском саобраћају
услуга „Лично” обележава се на одговарајућем месту пријемног
обрасца.
У међународном поштанском саобраћају, ове пошиљке носе
ознаку „A remettre en main proper”, а Пошта услугу пружа само у
долазу.
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Члан 42.
Пошиљалац или овлашћено лице може захтевати и следеће
допунске услуге:
1) измена или исправка адресе примаоца,
2) надослање регистроване пошиљке на нову адресу укључујући и „poste – restante”, осим судских писама,
3) враћање пошиљке из пријемне поште, пре отпреме, осим
поштанске упутнице,
4) враћање пошиљке, након отпреме,
5) опозив неисплаћене поштанске упутнице на дан пријема,
6) потраживање регистроване пошиљке,
7) издавање накнадне потврде о пријему вредносне и откупне
пошиљке,
8) издавање на увид уплаћене/исплаћене поштанске упутнице или њене фотокопије,
9) издавање листинга уплаћених/исплаћених поштанских
упутница,
10) издавање потврде или оверене фотокопије поштанске исправе која се односи на уручење регистроване пошиљке (потврда
или оверена фотокопија поштанске исправе коју издаје пошта која
је уручила пошиљку),
11) паковање, адресовање пошиљке, попуњавање образаца,
12) електронска потврда о уручењу пошиљке – СМС порука,
13) издавање и достављање потврђења о извршеном уручењу
пакета,
14) преузимање на адреси пет и више пакета,
15) пријем и/или уручење путем пакетомата,
16) враћање повратне документације.
Услуга из става 1. тачка 2) овог члана не може се захтевати
за поштанске упутнице у унутрашњем поштанском саобраћају и
постнет упутнице.
Услуга из става 1. тачка 4) овог члана може се захтевати за
регистроване поштанске пошиљке.
За извршење услуга из става 1. тач. 1)–10) и 13) овог члана,
пошиљалац подноси захтев у писаној форми, уз плаћање поштарине утврђене ценовником и обавезу да докаже свој идентитет. Ако се
захтев односи на регистровану пошиљку, пошиљалац има обавезу
да преда на увид потврду о пријему пошиљке, односно поштанске
упутнице у унутрашњем поштанском саобраћају и постнет упутнице, изузев за услуге из става 1. тач. 7)–9) овог члана. Захтев за услуге из става 1. тач. 3)–5) и 7) овог члана, пошиљалац подноси пошти
у којој је извршен пријем пошиљке, односно поштанске упутнице
у унутрашњем поштанском саобраћају и постнет упутнице.
Захтев за услугу из става 1. тач. 1), 2), 6), 8)–10) и 13) овог
члана, пошиљалац може поднети у било којој пошти, а захтев за
услуге из става 1. тачке 11) подноси усмено.
За услугу из става 1. тачка 10) овог члана, потврду или оверену фотокопију поштанске исправе која се односи на уручење регистроване пошиљке издаје пошта која је уручила пошиљку, док
за услугу из става 1. тачка 13) овог члана потврђење о извршеном
уручењу пакета издаје надлежни организациони део Поште, у писаној форми, са фотокопијом поштанске исправе која се односи на
уручење пакета, у прилогу тог потврђења.
Ако се захтев за враћање пошиљке из пријемне поште пре отпреме односи на нерегистровану писмоносну пошиљку, пошиљалац је у обавези да поднесе и препис адресе или факсимил коверте
или омота са адресом, који одговара коверту или омоту пошиљке
на коју се захтев односи.
У случају да пошиљалац захтева враћање, измену или
исправку адресе примаоца регистроване поштанске пошиљке после отпреме из пријемне поште у унутрашњем поштанском саобраћају, подноси захтев за надослање пошиљке.
Пошиљалац може захтевати услугу издавање накнадне потврде о пријему пошиљке са означеном вредношћу и откупне пошиљке и то у року од годину дана од дана пријема пошиљке.
Захтев за услуге из става 1. тач. 8) и 9) овог члана може се
поднети у року од 5 (пет) година од дана пријема поштанске упутнице у унутрашњем поштанском саобраћају и постнет упутнице,
а рок за поступање по поднетом захтеву не може бити дужи од 15
(петнаест) дана од дана подношења захтева.
Захтев за услуге из става 1. тач. 10) и 13) овог члана пошиљалац подноси у писаној форми, у року од 18 (осамнаест) месеци
од датума уручења пошиљке, на коју се захтев односи. Услугу која
се односи на потраживање регистрованих пошиљака, пошиљалац
остварује на начин прописан овим општим условима.
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Приликом издавања оверене фотокопије поштанске исправе,
мора се поштовати начело тајности података осталих пошиљака
уколико се налазе на истој поштанској исправи. Овера фотокопије
се врши поштанским жигом.
Захтев за услугу из става 1. тачка 12) овог члана пошиљалац
подноси усмено приликом предаје препоручене пошиљке и писма
са означеном вредношћу, односно означавањем захтеване услуге
на документу који представља потврду о пријему пакета у унутрашњем поштанском саобраћају. Овом услугом омогућено је да
пошиљалац буде обавештен СМС-ом о уручењу пошиљке и/или да
прималац буде обавештен СМС-ом о њеном приспећу.
За извршење услуга из става 1. тач. 14) и 16) овог члана пошиљалац подноси захтев приликом слања пакета и плаћа поштарину утврђену ценовником.
2. Услуге по захтеву примаоца
Члан 43.
Прималац или овлашћено лице може захтевати следеће допунске услуге:
1) чување поштанских пошиљака, осим судских писама, у
пошти, ван прописаних рокова, али не дуже од 30 (тридесет) дана;
2) надослање поштанских пошиљака на нову адресу укључујући и „postе – restante”, осим судских писама;
3) достава „postе – restante” пошиљке на адресу;
4) достављање регистрованих поштанских пошиљака лично;
5) поновна достава поштанских пошиљака;
6) издавање на увид исплаћене поштанске упутнице или
њене фотокопије;
7) издавање листинга исплаћених поштанских упутница;
8) издавање потврде или оверене фотокопије поштанске исправе која се односи на уручење регистроване пошиљке;
9) коришћење поштанског прегратка.
Захтев за услуге из става 1. тач. 1)–8) овог члана прималац
подноси у писаној форми, у било којој пошти и плаћа поштарину утврђену ценовником, уз обавезу да докаже свој идентитет. Рок
поступања према овом захтеву не може бити дужи од 30 (тридесет) дана, ако се захтев односи на услугу из става 1. тачка 1) овог
члана, нити дужи од 90 (деведесет) дана, за услуге из става 1. тач.
2)–4) овог члана.
Поновну доставу поштанске пошиљке у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају, прималац може захтевати за
све врсте поштанских пошиљака, изузев поштанских упутница у
унутрашњем поштанском саобраћају и постнет упутница, како писаним путем, тако и усмено од одредишне поште. За ову услугу
поштарина која је утврђена Ценовником, плаћа се приликом уручења пошиљке.
Коришћење поштанског прегратка је бесплатна услуга и регулише се споразумом између примаоца и поште у којој је прималац захтевао ову услугу.
Захтев примаоца за услугама из овог члана не може се примити или према њему поступати ако је пре уручења пошиљке, на
коју се захтев односи, приспео захтев пошиљаоца за враћање пошиљке или надослање на нову адресу.
Захтев за услуге из става 1. тач. 6) и 7) овог члана може се
поднети у року од 5 (пет) година од дана пријема поштанске упутнице, а рок за поступање по поднетом захтеву не може бити дужи
од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева.
Захтев за услуге из става 1. тачка 8) овог члана подноси се у
писаној форми, у року од 18 (осамнаест) месеци од датума уручења пошиљке, на коју се захтев односи.
Приликом издавања оверене фотокопије поштанске исправе,
мора се поштовати начело тајности података осталих пошиљака
уколико се налазе на истој поштанској исправи. Овера фотокопије
се врши поштанским жигом.
3. Услуге по службеној дужности
Члан 44.
Услуге по службеној дужности које се могу вршити приликом обављања поштанских услуга из области универзалне поштанске услуге су:
– враћање пошиљаоцу неуручене пошиљке,
– пријем и евидентирање пуномоћја,
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– препакивање пошиљке са оштећеном садржином, сачињавање записника о неисправности пошиљке и обавештавање корисника,
– комисијско отварање и преглед садржине пошиљке за коју
се сумња да садржи забрањене предмете, а на основу одлуке надлежног органа,
– чување пошиљке ради испоруке, сагласно роковима утврђеним овим општим условима (лежарина),
– подношење пошиљке на царински преглед у извозу и увозу,
– подношење пошиљке на жиговину или контролу надлежном органу,
– обавештавање примаоца или пошиљаоца пошиљке да поднесе потребна или недостајућа документа на царински преглед,
– пренос нерегистрованог писма или дописнице за које није
плаћена или је недовољно плаћена поштарина,
– повраћај више наплаћене поштарине.
Ако пошиљалац није другачије одредио, поштанске пошиљке
из унутрашњег поштанског саобраћаја, осим неисплаћених откупних поштанских упутница у унутрашњем поштанском саобраћају
и постнет упутница, враћају се на адресу пошиљаоца, која је означена на пошиљци, у следећим случајевима:
– прималац одбио пријем;
– прималац непознат;
– непотпуна адреса;
– нетачна адреса;
– истекао рок чувања;
– прималац пресељен;
– прималац умро (преминуо).
Пошта је у обавези да приликом враћања поштанских пошиљака, сагласно ставу 2. овог члана, на омоту пошиљке назначи разлог враћања пошиљке и исто овери поштанским жигом.
Враћање пошиљака у међународном поштанском саобраћају
уређено је актима Светског поштанског савеза.
Пошиљаоцу се не враћају:
1) нерегистроване писмоносне пошиљке из унутрашњег и
међународног поштанског саобраћаја, на којима нема адресе пошиљаоца,
2) пошиљке за које се накнадно утврди да садрже предмете
чији је пренос забрањен.
Нерегистрована писма и дописнице, примљене путем поштанског сандучића, са неплаћеном или недовољно плаћеном поштарином, пошта отпрема у одредиште, ако те пошиљке задовољавају остале услове прописане овим општим условима, уз услов
наплате поштарине од примаоца. Пре отпреме, на такве пошиљке
се отискује отисак жига „Т”, у средини горњег дела адресне стране, с тим што се на пошиљке у међународном поштанском саобраћају, поред жига „Т”, уписује разломак, чији бројилац представља
износ недостајуће поштарине, а именилац износ поштарине за писмо прве стопе масе у међународном поштанском саобраћају.
У случају да се у поштанском сандучићу пронађе више од
5 (пет) нерегистрованих пошиљака истог пошиљаоца, са неплаћеном или недовољно означеном поштарином, пошиљке се не отпремају у одредиште, већ се враћају пошиљаоцу, под условом да
на поштанске марке није отиснут поштански жиг. Ако на овим пошиљкама није назначена адреса пошиљаоца, са њима се поступа,
сагласно ставу 6. овог члана.
Свака пошиљка из међународног поштанског саобраћаја
приспела без ознаке „Т”, сматра се пошиљком с правилно означеном поштарином.
XI. ПЛАЋАЊЕ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА
1. Плаћање поштарине
Члан 45.
Поштарина за поштанске услуге, по правилу, плаћа се унапред, ако уговором са корисникoм, односно уговором по приступу
није другачије одређено, а према важећим ценовницима поштанских услуга.
Извод из ценовника поштанских услуга Поште мора бити
истакнут у пошти, на видном месту за кориснике услуга Поште,
а на захтев корисника услуга, пошта је у обавези да му омогући
увид у комплетан ценовник.
Доказ да је поштарина плаћена може бити поштанска марка,
отисак машине за франкирање, отисак терминалног или машинског
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жига и ознаке које се уређују уговором између Поште и корисника
поштанске услуге, а које се морају назначити на пошиљци.
За нерегистрована писма или дописнице за које поштарина
није плаћена или је недовољно плаћена, поштарину плаћа прималац приликом уручења, односно пошиљалац приликом враћања
такве пошиљке, у висини износа недостајуће поштарине, увећан
за цену предвиђену Ценовником.
Поштарину за уплату откупног износа у корист пошиљаоца
плаћа прималац приликом уручења откупне пошиљке, осим када
је уговором са пошиљаоцем другачије уређено.
За враћене неуручене регистроване пошиљке из унутрашњег
и међународног поштанског саобраћаја, ако за њихово неуручење
није одговорна Пошта, од пошиљаоца се приликом уручења наплаћује повратна поштарина у складу са ценовником и другим општим актима Поште.
За пошиљке у унутрашњем поштанском саобраћају које се
враћају пошиљаоцу, а за које је назначено да поштарину плаћа
прималац, од пошиљаоца се поред повратне поштарине наплаћује
и поштарина која би била наплаћена приликом пријема.
Пошта уговором са корисником поштанских услуга уређује
начин регулисања повратне поштарине.
У унутрашњем поштанском саобраћају за враћање неуручених поштанских пошиљака наплаћује се поштарина као приликом
пријема, умањена за цену неизвршених услуга/руковања.
У међународном поштанском саобраћају, за враћање неуручене регистроване писмоносне пошиљке наплаћује се поштарина
као приликом пријема, умањена за цену неизвршених услуга/руковања и евентуално увећана за подношење на царински преглед у
увозу. За враћање неурученог пакета у међународном поштанском
саобраћају, наплаћује се поштарина у складу са актима Светског
поштанског савеза, билатералним и мултилатералним уговорима.
Откупни износ којим је пошиљка оптерећена може се уплатити:
– налогом за уплату,
– поштанском упутницом.
Корисник поштанских услуга плаћа поштарину за чување
пошиљке ради испоруке, лежарину, за коју му је остављен извештај о приспећу пошиљке. Лежарина се наплаћује по данима, изузев за дан када је достављен извештај о приспећу пошиљке, дане
када пошта не ради и дан када је пошиљка уручена.
У унутрашњем поштанском саобраћају, лежарина се наплаћује за све пакете и за регистроване писмоносне пошиљке у
складу са ценовницима Поште. У међународном поштанском саобраћају, лежарина се наплаћује за све писмоносне пошиљке масе
преко 500 g и за све пакете.
За пошиљке које су адресоване на пост рестант и које се по
захтеву корисника чувају у пошти, лежарина се наплаћује од дана
приспећа пошиљке, с тим да се не наплаћује за дане када пошта не
ради и дан уручења пошиљке.
Лежарина се не наплаћује за пошиљке које гласе на поштански преградак.
2. Враћање поштарине
Члан 46.
Пошта, на захтев пошиљаоца или овлашћеног лица, враћа
пошиљаоцу наплаћену поштарину, у следећим случајевима:
1) када пошиљалац захтева да му се пошиљка у унутрашњем
поштанском саобраћају врати из пријемне поште пре отпреме – у
износу наплаћене поштарине, а уколико је регистрована пошиљка
у унутрашњем поштанском саобраћају већ отпремљена из пријемне поште, пошиљаоцу се не враћа поштарина, већ пошиљалац
подноси захтев за надослање пошиљке;
2) уколико пошиљалац захтева да му се пошиљка у међународном поштанском саобраћају врати из пријемне поште пре
отпреме, пошиљаоцу се враћа износ наплаћене поштарине, која
укључује и наплаћену поштарину за подношење на царински преглед. Уколико је регистрована пошиљка у међународном поштанском саобраћају већ отпремљена из поште, пошиљаоцу се враћа
поштарина у висини дела поштарине који остане када се износ наплаћене поштарине умањи једноструким износом поштарине која
би се наплатила за исту пошиљку у унутрашњем поштанском саобраћају; за препоручене мале пакете наплаћена поштарина умањује се једноструким износом поштарине за препоручено писмо
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исте стопе масе у унутрашњем поштанском саобраћају. Уколико
пошиљка није поднета на царински преглед, пошиљаоцу се враћа
и наплаћена поштарина за подношење на царински преглед;
3) када се пошиљка у међународном поштанском саобраћају врати пошиљаоцу из поште царињења због тога што не задовољава услове предвиђене царинским или девизним прописима,
пошиљаоцу се враћа поштарина у висини дела поштарине који
остане када се износ наплаћене поштарине умањи једноструким
износом поштарине, која би се наплатила за исту пошиљку у унутрашњем поштанском саобраћају; за препоручене мале пакете наплаћена поштарина умањује се једноструким износом поштарине
за препоручено писмо исте стопе масе у унутрашњем поштанском
саобраћају; за нерегистроване мале пакете наплаћена поштарина
умањује се једноструким износом поштарине за писмо исте стопе
масе у унутрашњем поштанском саобраћају. У овом случају пошиљаоцу се не враћа наплаћена поштарина за подношење на царински преглед. Ако је Пошта одговорна за враћање пошиљака у
међународном поштанском саобраћају из поште царињења, пошиљаоцу се враћа целокупни износ наплаћене поштарине, која укључује и наплаћену поштарину за подношење на царински преглед;
4) код опозива постнет упутнице са захтеваном исплатом на
означеној адреси примаоца, пошиљаоцу се враћа део поштарине
у висини разлике ценовних ставова за пренос постнет упутнице
са исплатом на адреси примаоца и преноса постнет упутнице са
исплатом на шалтеру поште, а за остале поштанске упутнице кориснику се не враћа наплаћена поштарина.
У случају више наплаћене поштаринe, Пошта је у обавези да
врати кориснику поштанских услуга износ дела поштарине који је
више наплаћен.
XII. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ УНИВЕРЗАЛНЕ ПОШТАНСКЕ
УСЛУГЕ
1. Опште одредбе
Члан 47.
Пошта, као давалац универзалне поштанске услуге у обавези
је да организује и одржава поштанску мрежу у складу са Законом
и условима које посебним актом дефинише Агенција.
Пошта је дужна да обезбеди пријем и уручење поштанских
пошиљака из домена универзалне поштанске услуге, у току дана,
сваки радни дан, а не мање од 5 (пет) дана у недељи, осим у случајевима државних и верских празника, више силе и угрожености
здравља и сигурности запослених, изузетака у погледу радних
времена дефинисаним у члану 10. став 2. ових општих услова, као
и изузетака у погледу доставе из ст. 4–9. овог члана.
У погледу територијалне доступности универзалне поштанске услуге, Пошта обезбеђује довољан број пошта (или организационих делова поште) према следећим критеријумима:
1) у насељеним местима у којима има више од 1.300 домаћинстава, у случају да је растојање од (административне границе)
насеља до најближе поште веће од 2 km, обавезно се мора организовати рад једне поште. У случају да група насељених места има
више од 1.300 домаћинстава и да је растојање од (административне) границе посматране групе насељених места до најближе поште веће од 5 km, по правилу се организује рад поште у насељеном месту које је центар гравитације посматране групе насеља;
2) у насељеним местима између 3.000 и 12.000 домаћинстава,
организује се рад поште на сваких 3.500 домаћинстава, с тим да је
растојање од планиране локације нове поште до најближе поште
веће од 2 km;
3) у насељеним местима између 12.000 и 36.000 домаћинстава, организује се рад поште на сваких 4.000 домаћинстава, с тим
да је растојање од планиране локације нове поште до најближе јединице поштанске мреже веће од 1,5 km;
4) у насељеним местима између 36.000 и 100.000 домаћинстава, организује се рад поште на сваких 6.000 домаћинстава, с
тим да је растојање од планиране локације нове поште до најближе поште веће од 1,25 km;
5) у насељеним местима преко 100.000 домаћинстава, организује се рад поште на сваких 7.500 домаћинстава, с тим да је растојање од планиране локације нове поште веће од 1 km.
Поделу доставних подручја на којима се обавља универзална поштанска услуга одређује Пошта, на начин да се обухвате сва
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насељена места у Републици Србији. Подела доставних подручја
извршена је у зависности од броја дана вршења доставе и броја
домаћинстава:
– свакога дана (уже доставно подручје);
– од два до четири пута недељно (шире доставно подручје);
– једном недељно (најшире доставно подручје).
Уже доставно подручје организовано је у насељеним местима са преко 1.000 домаћинстава, на коме се достава пошиљака из
области универзалне поштанске услуге врши сваког радног дана, а
најмање пет дана у недељи, осим у дане државних и верских празника, у случају више силе и угрожености здравља и сигурности
запослених.
Достава пошиљака из области универзалне поштанске услуге
може се вршити мање од пет дана недељно у насељеним местима
са мање од 1.000 домаћинстава, у посебним географским подручјима са отежаним приступом за обављање поштанских услуга, у
руралним подручјима и у подручјима са малим бројем становника
и пошиљака, и то на:
– ширем доставном подручју на коме се универзална поштанска услуга обавља најмање два пута недељно у насељеним
местима од 250 до 500 домаћинстава, односно најмање три пута
недељно у насељеним местима од 500 до 1.000 домаћинстава;
– најширем доставном подручју на коме се универзална поштанска услуга обавља најмање једном недељно у насељеним местима са мање до 250 домаћинстава.
Разлози за изузетак од петодневне доставе пошиљака могу
бити и:
1) удаљеност домаћинстава од јавног пута која је већа од 500
метара;
2) домаћинства до којих не постоји одговарајућа саобраћајница за несметани приступ запосленом Поште;
3) домаћинства која се налазе у брдско-планинским подручјима са изузетно отежаним условима за приступ;
4) домаћинства којима се пријем и уручење нерегистрованих
пошиљака и обавештења о приспећу регистрованих пошиљака
обавља путем збирних сандучића.
Сваки изузетак од петодневне доставе, Пошта планира и посебно анализира водећи рачуна о критеријумима квалитета доставе и исти доставља Агенцији у циљу добијања сагласности.
Изузетно од претходног става, у случају више силе или ванредне ситуације могуће је до 15 радних дана, на одређеном подручју организовати доставу пошиљака мање од пет дана недељно, без обавезе претходног обавештавања Агенције о томе.
2. Адресовање поштанских пошиљака
Члан 48.
Пошиљалац је дужан да поштанску пошиљку адресује у
складу са одредбама ових општих услова.
Поштанска пошиљка може имати само једну адресу пошиљаоца и једну адресу примаоца.
На адресној страни сваке пошиљке мора бити читко и јасно
исписана адреса примаоца, која садржи све податке за брзу и тачну отпрему и уручење.
Најмање десна половина адресне стране пошиљке је намењена за адресу примаоца, поштанске марке, отиске за франкирање
и жигосање или за налепнице које их замењују. Адреса примаоца
мора бити паралелна са дужом страном пошиљке.
Пошиљке са провидним делом на адресној страни морају
бити опремљене тако да се кроз провидни део види само адреса
примаоца, или да она буде одвојена од других, евентуално, кроз
провидни део видљивих ознака. Провидни део мора бити постављен тако да остави довољно простора за франкирање и жигосање
пошиљака.
Пошиљалац је дужан да на поштанској пошиљци правилно
и јасно означи назив, односно своје име и презиме и тачну адресу.
Адреса пошиљаоца је обавезна на свим поштанским пошиљкама, осим на нерегистрованим пошиљкама или уколико је
на омоту означено „за лицитацију”/„за конкурс” и сл. Уписивање
адресе пошиљаоца је обавезно и на нерегистрованим пошиљкама
у случају предаје пошиљака путем уговора, односно пошиљака
ослобођених од плаћања поштарине или дела поштарине.
Адреса пошиљаоца се исписује или означава у левом горњем
делу адресне стране или на полеђини пошиљке.
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Ако је пошиљка у омоту, адреса примаоца се исписује на
страни која нема преклоп за затварање.
Дозвољено је да се у доњем десном делу адресне стране пошиљке, осим за вредносна писма, налепи адреса примаоца исписана на папиру. Ако се за исписивање адресе примаоца користи
адресница, најмања димензија адреснице мора бити 90x140 mm.
Ако је пошиљка упакована у провидну фолију, адреса се
мора исписати на папирној налепници која је залепљена на фолију споља, и која је довољне величине да се на њу могу ставити
(залепити) све службене поштанске ознаке. Минималне димензије
налепнице су 70 х 90 mm.
Пошта са корисником поштанских услуга може уговорити
изглед и димензије адреснице/налепнице другачије од наведених
одредаба.
У унутрашњем поштанском саобраћају, подаци у адреси пошиљке морају бити назначени један испод другога и то следећим
редом:
– титула, име и презиме или назив примаоца,
– улица и број, подброј, број стана или број поштанског прегратка, или број и назив војне поште или ознака „пост рестант”/
„poste restante”,
– назив насељеног места (одредишта),
– поштански број и назив одредишне поште,
– поштански адресни код (ПАК).
За пошиљке које су адресоване на „пост рестант”, поштански преградак или на војну пошту, пошиљалац није у обавези да
наведе назив насељеног места, ни поштански адресни код (ПАК)
одредишне поште.
У унутрашњем поштанском саобраћају, адреса примаоца исписује се на српском језику, ћириличким или латиничким писмом
и арапским бројевима.
Пошиљке које гласе за иностранство, адресују се у складу са
прописима одредишне земље, с тим да се у задњој линији адресе
исписује назив одредишне земље.
У међународном поштанском саобраћају, адреса примаоца
се исписује латиничким писмом и арапским бројевима, с тим да
aдреса може бити исписана и писмом одредишне земље, уз услов
да се назив одредишне земље мора исписати и латиничким писмом.
За пошиљке које гласе на примаоца који је подстанар, приликом адресовања, поред имена и презимена примаоца, исписује
се и име и презиме станодавца (нпр. Петар Петровић код Јована
Јовановића).
Пошиљке адресоване нa пост рестант морају садржати име
и презиме или назив примаоца, ознаку „пост рестант” или „poste
restante”, поштански број и назив поште.
Пошиљке адресоване на поштански преградак морају садржати име и презиме или назив корисника поштанског прегратка,
текст: Поштански преградак (или скраћено – ПП) са бројем, поштански број и назив поште у којој се налази преградак.
Поштанска упутница у унутрашњем поштанском саобраћају
и постнет упутница се адресују попуњавањем пријемног обрасца.
Постнет упутница за исплату на шалтеру не садржи адресу примаоца јер је доступна за исплату у било којој пошти. Поштанска
упутница у унутрашњем поштанском саобраћају, као откупни документ за пошиљку, не може гласити на пост рестант.
Приликом пријема пошиљке са повратницом, адреса пошиљаоца на пошиљци мора бити идентична адреси примаоца на повратници.
Испод адресе примаоца не сме се налазити никакав графички
знак или натпис. Адреса и остали подаци на пошиљци и на исправама не могу се попуњавати графитном оловком.
Пошта није одговорна за последице узроковане непрописним
адресовањем поштанских пошиљака, које је пошиљалац предао
убацивањем у поштански сандучић или на неки други посредан
начин.
3. Паковање и затварање пошиљака
Члан 49.
Под паковањем пошиљке подразумева се стављање садржине
пошиљке у одговарајући омот, ради обезбеђења те садржине. Паковање мора одговарати врсти, природи, садржини, облику, величини, маси и вредности пошиљке.

23. децембар 2021.
Пошиљалац је у обавези да упакује пошиљку тако да обезбеди неповредивост садржине и тајност података, заштити садржину пошиљке, друге пошиљке, запослене и поштанску опрему.
За штету која је проузрокована садржином или неодговарајућим
паковањем поштанске пошиљке, одговоран је пошиљалац.
Уколико запослени приликом пријема процени да амбалажа
у коју је упакована пошиљка не одговара природи и садржини пошиљке, односно да не може да обезбеди неповредивост садржине
и тајност података, на начин прописан законом, дужан је да одбије
пријем такве пошиљке.
Преузимање пошиљке на пренос не значи да је паковање исте
од стране пошиљаоца усклађено са законом и одредбама ових општих услова.
Уколико пошиљалац пакује пошиљку, запослени на пријему,
у пошти или на адреси пошиљаоца, је дужан да упозори корисника на обавезу правилног паковања пошиљке и да обавести корисника о начину на који се пакују предмети и материје из ст. 6–10.
овог члана.
Предмети од стакла и остали ломљиви предмети (предмети
од керамике, електрична и рачунарска опрема и др.) треба да буду
запаковани у тврдој кутији, испуњеној одговарајућим заштитним
материјалом, односно обмотани заштитним материјалом и упаковани у тврде картоне, када облик предмета не дозвољава паковање
у кутију, тако да се спречи свако трење или ударање током транспорта, било између предмета узајамно, било између предмета
и зидова кутије и обезбеди пуна сигурност садржаја пошиљке у
преносу. Пакет који садржи предмете од стакла и остале ломљиве
предмете пошиљалац је дужан да преда као издвојени пакет, чији
садржај захтева посебну пажњу приликом пријема, прераде, превоза и уручења. Приликом пријема издвојеног (ломљивог) пакета наплаћује се поштарина за издвојено руковање, а запослени на
пријему у горњем левом углу адресне стране пакета лепи налепницу „Ломљиво”, која упозорава на садржину пакета.
Течности треба да буду затворене у потпуно непромочиве
посуде. Свака посуда се ставља у специјално тврду кутију у којој
се налази одговарајући заштитни материјал за упијање течности у
случају оштећења посуде. Поклопац кутије се чврсто затвара, тако
да не може да се отвори.
Масне и тешко топиве материје (мазива, текући сапун, креме,
смола и сл.) морају бити затворене у прво паковање (кутија, платнена врећа или пластична врећа), а затим у кутију од дрвета, метала, чврстог пластичног материјала или неког другог материјала
како би се спречило истицање садржаја.
Разне врсте сувих прашкова морају бити упаковане у посуду
(врећу, кутију од метала, дрвета, отпорног пластичног материјала
или од картона).
Све пошиљке морају бити упаковане, осим оних којима због
њихове природе или садржине, паковање није потребно (сандук,
буре, комади дрвета и сл.).
За затварање пошиљке, зависно од њене врсте и вредности,
могу се користити одговарајућа средства: лепак, лепљива трака,
поштанска сигурносна лепљива трака, канап са пломбом, брава,
катанац, пластична сигурносна затворница и сл. За затварање пошиљака не сме се користити спајалица и кламерице.
Поступања која се примењују, ради додатног осигурања затварања и садржине пошиљке, зависно од њене врсте и вредности, су:
– паковање и затварање пошиљака са означеном вредношћу у
наменској високосигурносној амбалажи, при чему није дозвољено
лепити службене налепнице или средства за затварање истих преко рубова (ивица омота пошиљке);
– печаћење пошиљке воском: место затварања пошиљке обезбеђује се наношењем печатног воска и утискивањем печатњака;
– лепљење поштанске сигурносне залепнице: место затварања пошиљке обезбеђује се лепљењем залепнице;
– лепљење поштанске сигурносне лепљиве траке и провидне
лепљиве траке: место затварања пошиљке обезбеђује се лепљењем
траке, а пошиљалац је дужан да стави отисак печата, уколико исти
употребљава у свом пословању, факсимил потписа или на неки
други начин стави своју оверу преко траке, тако да су делови отиска, односно потписа видљиви на траци и омоту;
– канап са пломбом са отиском пломбир клешта, брава, катанац, пластична сигурносна затворница.
Пошта може уговорити са корисником поштанских услуга и
другачији поступак затварања садржине пошиљке са означеном
вредношћу, зависно од њене врсте.
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Пошиљалац је дужан да сваку пошиљку чији облик то дозвољава, односно чија амбалажа не обезбеђује пуну сигурност садржаја пошиљке у фазама обављања поштанских услуга, повеже
унакрсно канапом, чија јачина одговара маси пошиљке.
Услови за паковање и затварање, у зависности од врсте пошиљке, ближе су уређени у главама IV, VI. и VIII. ових општих
услова.
У случају када пошта има организовану услугу паковања пошиљака и када пошиљалац захтева услугу паковања, иста се обавља у складу са одредбама ових општих услова.
4. Предмети чији је пренос забрањен у поштанским
пошиљкама
Члан 50.
Забрањено је слање поштанских пошиљака које садрже:
1) опасне и штетне материје, као и предмете који могу угрозити здравље и живот људи и оштетити друге поштанске пошиљке,
осим материја у вези са којима је поступање уређено посебним законом, међународном конвенцијом и другим међународним актима;
2) наркотике и психотропне супстанце, осим када су пошиљалац и прималац овлашћени за њихов промет односно за њихову
употребу;
3) материјале порнографског или еротског карактера који
приказују сексуалну експлоатацију деце (дечију порнографију),
односно сексуалне радње људи које се односе на животиње и некрофилију;
4) производе или супстанце које могу оштетити друге поштанске пошиљке или поштанску опрему због своје природе или
амбалаже, односно паковања;
5) новац, кованице, новчанице, друге хартије од вредности,
племените метале и вредне комаде накита, осим у вредносним пошиљкама;
6) живе животиње;
7) предмете чији је увоз забрањен у држави у коју се шаље;
8) друге материје, односно предмете чије слање је забрањено
другим прописима.
Ако постоји основана сумња да пошиљка у унутрашњем саобраћају садржи неке предмете чији је пренос забрањен законом
и другим прописима, запослени Поште може од лица која предаје
пошиљку захтевати отварање ради увида у садржину, као и утврђивање идентитета.
Када постоји основана сумња да се у поштанској пошиљци
налазе забрањени предмети из става 1. овог члана, Пошта је дужна
да, без одлагања, о томе обавести надлежни орган и да по његовој
одлуци комисијски отвори и прегледа садржину пошиљке.
Ако се отварањем утврди да пошиљка садржи забрањене
предмете, Пошта је у обавези да пошиљке чији је садржај законом
забрањен преда, уз записник, надлежном органу, који потврђује
пријем пошиљке на другом примерку записника.
5. Отварање и препакивање поштанских пошиљака
Члан 51.
Пошта може комисијски отворити и прегледати садржину пошиљке под условима:
– ако се пошиљка не може уручити примаоцу, нити вратити
пошиљаоцу (неиспоручива пошиљка);
– ако постоји основана сумња да се у пошиљци налазе забрањени предмети;
– ако пошиљка у међународном поштанском саобраћају подлеже царинском надзору и девизној контроли у смислу царинских
и девизних прописа, у присуству надлежних органа;
– ако се по спољном изгледу пошиљке може закључити да
је садржина пошиљке доступна, оштећена или умањена, уз комисијско сачињавање записника и препакивање садржине пошиљке.
Ако прималац или овлашћено лице приликом уручења уложи
приговор због видног оштећења или умањења садржине, Пошта
је у обавези да након уручења пошиљке исту комисијски отвори
у присуству примаоца или овлашћеног лица и о томе сачини записник.
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6. Пријем поштанских пошиљака
Члан 52.
Пријем поштанских пошиљака обавља се у просторијама
Поште, посредством поштанских сандучића, збирних сандучића,
аутомата (пакетомата и др.), посредством овлашћеног лица Поште
на адреси корисника или електронским путем. По основу закљученог уговора са корисником, пријем поштанских пошиљака може
се вршити и на адреси по захтеву корисника. Поступак пријема
поштанских пошиљака путем пакетомата уређује се посебним актом Поште, у складу са законoм и подзаконским актима.
Пријем поштанских упутница врши се у пословним просторијама Поште или електронски.
Путем поштанских и збирних поштанских сандучића примају се само нерегистроване писмоносне пошиљке.
Пошта може да изврши увид у садржину пошиљке на пријему, пре њеног затварања, а пошиљалац је дужан да омогући увид,
осим у пошиљке чија је садржина писано саопштење.
За поштанске пошиљке које садрже предмете за чији пријем
је потребно одобрење надлежног органа, овлашћене установе или
организације, пошиљалац је дужан да такво одобрење приложи заједно са пошиљком.
Пријем пошиљака у међународном поштанском саобраћају,
чија садржина подлеже царинском надзору и девизној контроли,
обавља се у складу са прописима којима се уређује ова област и
актима Светског поштанског савеза. Пошиљке у међународном
поштанском саобраћају пошиљалац предаје отворене да би запослени Поште, у присуству пошиљаоца, извршио контролу садржине пошиљке, у смислу прописа којима се уређује царинска и
девизна контрола поштанских пошиљака, осим у случајевима уређеним посебним уговорима. По извршеној контроли, пошиљалац
затвара пошиљку у присуству запосленог Поште.
Пошиљку којa подлежe царинској контроли, пошиљалац је
дужан да преда са одговарајућим царинским исправaма предвиђеним царинским прописима.
Пошта je дужнa да сваку примљену поштанску пошиљку и
поштанска документа која се на ту пошиљку односе означи датумом пријема и својим идентификационим знаком.
Датумом пријема не морају бити означене пошиљке које су
примљене по уговору којим је, између осталог, уређено да се све
пошиљке предате Пошти не означавају датумом пријема, већ за
њих важи датум отиснут на документу који служи као доказ о предаји пошиљке на даљу отпрему.
Датумом пријема поштанских пошиљака сматра се датум
отиска жига пријемне поште, односно датум отиснут машином за
франкирање, машине за жигосање или на неки други механографски начин.
Ако се датум, отиснут машином за франкирање или механографски и датум предаје пошиљака не слажу, изузетно се може
одобрити пријем таквих пошиљака, ако разлика између датума
утиснутог машином и датума пријема пошиљака није већа од три
дана. У том случају, пријемна (контролна) пошта ставља отисак
поштанског жига са датумом пријема на све такве пошиљке, а
нетачан отисак жига машине се прецртава. Отисак жига пријемна (контролна) пошта ставља на чистој површини адресне стране
пошиљке и не сме се стављати преко механографског отиска или
отиска машине за франкирање.
Поштанске пошиљке, изузев пошиљака дефинисаних у члану 44. став 6. ових општих услова, не отпремају се из поште ако не
испуњавају услове за пренос и уручење, и враћају се пошиљаоцу,
по правилу, нежигосане. Ако на овим пошиљкама не постоји адреса пошиљаоца, пошиљке се сматрају неиспоручивим.
Пошиљалац који предаје пошиљке по уговору, по правилу,
дужан је да Пријемну књигу-лист овери својим печатом, уколико правно лице, као пошиљалац, у свом пословању употребљава печат, а ако то није случај, нити је употреба печата изричито
уговорена, Пријемну књигу-лист оверава штамбиљем или исту
својеручно потписује пуномоћник правног лица, на за то предвиђено место у Пријемној књизи-листу, а свој идентитет и идентитет
даваоца пуномоћја доказује у складу са чланом 11. ових општих
услова.
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Пошта води посебну евиденцију лица опуномоћених за потписивање Пријемне књиге-лист.
Пошиљалац који предаје пошиљке на основу закљученог уговора, пошиљке предаје преко лица опуномоћеног за предају свих
врста пошиљака. Пошта, односно запослени врше увид у личну
исправу са фотографијом пуномоћника за предају пошиљака и
евидентирају регистарски број личне исправе, у циљу утврђивања
идентитета пуномоћника или идентификацију врше на основу депонованог пуномоћја.
Пријем и евидентирање пуномоћја наведених у ст. 14. и 15.
овог члана се не наплаћује.
Пошта са корисницима може уговорити обављање поштанских услуга које се у погледу димензија, масе и рокова преноса
могу разликовати од услова прописаних овим општим условима и
ценовником за универзалну поштанску услугу.
7. Пријем регистрованих поштанских пошиљaкa
Члан 53.
Пошта је дужна да пошиљаоцу изда потврду о пријему пошиљке приликом пријема препоручене пошиљке, судског писма,
пошиљке са означеном вредношћу, пакета и поштанске упутнице.
Пошиљалац приликом предаје регистроване поштанске пошиљке
предаје, по правилу, и образац потврде о пријему пошиљке попуњен према тексту обрасца.
Потврдом о пријему пошиљке сматра се: образац Потврда о
пријему пошиљке, Потврда о пријему пакета, део обрасца пакетске адреснице, Пријемна књига – лист, образац или део обрасца
за уплату поштанске упутнице и списак поштанских упутница и
сваки други документ, укључујући и електронску потврду, којим
се потврђује пријем регистроване пошиљке.
За пријем поштанске упутнице којом се дозначава откупни
износ не издаје се Потврда о пријему.
Приликом пријема регистроване поштанске пошиљке, пошиљаоцу се обавезно издаје потврда о пријему пошиљке оверена поштанским или терминалним жигом, која по правилу мора
да садржи елементе на основу којих се може утврдити идентитет
пошиљке, као што је име и презиме или назив и адреса примаоца, број пошиљке, захтеване допунске услуге и руковања, датум
пријема, маса, вредност, опис садржине, наплаћена поштарина и
други подаци о пошиљци. Потврда о пријему пошиљке може се,
уз сагласност корисника, издати и електронским путем. Када се
пријем пошиљака врши на адреси пошиљаоца, потврда о пријему
пошиљке не садржи отисак поштанског или терминалног жига.
Приликом предаје регистроване поштанске пошиљке, пошиљалац својим потписом на потврди потврђује веродостојност
уписаних података и захтеваних услуга. Све понуђене услуге на
потврди о пријему пошиљке, а које пошиљалац не захтева морају
се прецртати, осим код пошиљака код којих се попуњава, односно
сачињава адресница код пријема пакета.
Уколико пошиљалац жели да пошиљка буде уручена искључиво примаоцу, мора користити услугу Уручење пошиљке са ознаком „лично”.
Запослени у Пошти дужни су да при пријему откупних и вредносних пошиљака изврше увид у личну исправу корисника са фотографијом и евидентирају регистарски број личне исправе у циљу
утврђивања идентитета пошиљаоца и спречавања прања новца и
финансирања тероризма и промета робе нерегистрованих субјеката.
Пошта је дужна да податке из става 7. овог члана чува као
пословну тајну, користи у сврху за коју су прикупљени и да само
по захтеву суда или другог надлежног органа, за потребе поступка
који се води пред тим органом, достави тражене податке.
Податке из става 7. овог члана Пошта је дужна да чува најмање годину дана, на начин прописан законом којим се уређује
тајност података.
Пошиљалац који редовно или повремено предаје пет или више
пошиљака, пошиљке предаје груписане по врстама, уз образац Пријемна књига – лист, који се попуњава у једном или више примерака,
зависно од врсте пошиљака и начина плаћања поштарине. На изричит захтев пошиљаоца, пошиљке из овог става могу се примити и
без обрасца Пријемна књига – лист, уз Потврду о пријему пошиљке.
Образац Пријемну књигу – лист могу штампати и сами корисници под условом да садржи све прописане елементе и уз сагласност Поште.
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8. Уручење поштанских пошиљака
Члан 54.
Под уручењем поштанских пошиљака подразумева се предаја пошиљака примаоцу, пуномоћнику или овлашћеном лицу на
означеној адреси, путем кућног или збирног сандучића (достава),
односно предаја пошиљака примаоцу или овлашћеном лицу у
просторијама поште, као и путем пакетомата (испорука) и сл.
Пошта, по правилу, уручује регистровану поштанску пошиљку лично примаоцу, пуномоћнику или овлашћеном лицу. Регистрована пошиљка може се уручити примаоцу на означеној адреси, у
просторијама поште, као и преко кућних сандучића и пакетомата у
случајевима када је то посебно прописано.
Уручење регистроване поштанске пошиљке врши се уз претходно утврђивање идентитета лица коме се пошиљка уручује, у
складу са чланом 11. ових општих услова.
Изузетно, уколико немају ознаку „лично”, пошиљке без означене вредности, као и пошиљке са означеном вредношћу и поштанске упутнице у унутрашњем поштанском саобраћају до висине утврђене актом Поште, могу се уручити на адреси примаоца
и одраслом члану породичног домаћинства, као и лицу запосленом у домаћинству, односно пословној просторији примаоца, под
условом да се прималац не затекне на означеној адреси и уколико запослени зна или утврди да су та лица у наведеном односу са
примаоцем.
У просторијама поштe, поштанске пошиљке које немају
ознаку „лично”, пошиљке без означене вредности, као и пошиљке
са означеном вредношћу до висине утврђене актом Поште могу се
уручити и одраслом члану породичног домаћинства када то лице
донесе Извештај о приспећу пошиљке и када на увид, запосленом
у пошти, поднесе лична документа са адресом на коју гласи тражена поштанска пошиљка. У просторијама поште, судска писма и
поштанске упутнице могу се уручити искључиво примаоцу, овлашћеном лицу, законском заступнику и старатељу.
Под чланом домаћинства подразумева се: брачни/ванбрачни
друг, родитељ, дете, брат, сестра и сваки други сродник који са
примаоцем живи у заједничком домаћинству.
Ако је прималац правно лице, поштанске пошиљке се уручују лицу којe је овлашћено за пријем или лицу које је прималац
опуномоћио. Ако правно лице престане да постоји, поштанске пошиљке се уручују његовом правном следбенику на основу решења
надлежног органа.
Поштанске пошиљке адресоване на адвоката, могу се уручити и лицу запосленом на адреси адвокатске канцеларије.
Поштанске пошиљке за физичко лице које у адреси имају и
назив правног лица могу се уручити том правном лицу (посредовањем) које се налази на адреси примаоца, осим пошиљака које
су оптерећене откупнином, царинским и другим дажбинама, као
и пошиљака за које је захтевана услуга Уручење пошиљке са ознаком „лично”.
Ако пошиљка гласи на физичко лице које привремено борави
у просторијама правног лица (хотел, одмаралиште, болница, студентски или ђачки дом, војне експедиције и слично), уручење се
врши лицу овлашћеном за пријем пошиљака или на начин који је
Пошта уговорила са надлежном институцијом.
Поштанске пошиљке које су адресоване на лица под старатељством, лица у притвору или лица које се налазе на издржавању
казне затвора, не могу се уручити примаоцу, већ:
– за лица под старатељством – њиховом старатељу,
– за лица у притвору – истражном органу,
– за лица која се налазе на издржавању казне затвора – управнику затвора, казнено- поправног или васпитно-поправног дома у
коме се лице налази или лицу које је од стране управника овлашћено за пријем пошиљака.
Поштанске пошиљке које су адресоване на војна лица и лица
која су на одслужењу војног рока, уручују се на начин који је Пошта уговорила/договорила са надлежном институцијом.
Потврђење уручења поштанских пошиљака врши се сагласно члану 60. ових општих услова.
Откупна и оцарињена пошиљка уручује се примаоцу, пуномоћнику или овлашћеном лицу уз претходну наплату откупног износа или износа којим је пошиљка оптерећена и уз наплату одговарајућег износа поштарине за уплату откупног износа пошиљаоцу,
односно царинском органу, осим када је уговором са корисником
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другачије уређено. На захтев примаоца или овлашћеног лица Пошта је дужна да изда рачун за наплаћени износ поштарине.
Оштећене и препаковане пошиљке уручују се у просторијама
поште, лично примаоцу, законском заступнику или овлашћеном
лицу, заједно са записником о неисправности пошиљке.
9. Достава поштанских пошиљака
Члан 55.
Под доставом поштанских пошиљака подразумева се предаја
пошиљака примаоцу на означеној адреси.
Све поштанске пошиљке достављају се на адресу примаоца, осим оних којe се према овим општим условима уручују у
просторијама Поште и путем пакетомата, у складу са законoм и
подзаконским актима. Покушај доставе се, по правилу, врши само
једанпут, осим ако посебним уговором није другачије одређено.
Нерегистроване писмоносне пошиљке уручују се убацивањем у кућне и збирне поштанске сандучиће, на адреси стана или
пословној просторији корисника.
Уколико поштанска пошиљка није уручена на назначеној
адреси, oбавеза Поште, односно запосленог је да примаоцу остави извештај о приспећу пошиљке који садржи обавештење у ком
року и где прималац може преузети поштанску пошиљку.
Извештај о приспећу пошиљке оставља се и у случају када:
– прималац или овлашћено лице стави приговор на исправност пошиљке или на износ царинских дажбина;
– у одредишну пошту стигне регистрована пошиљка коју
прати записник о неисправности пошиљке;
– у одредишну пошту стигне оштећена регистрована пошиљка
за коју је потребно сачинити записник о неисправности пошиљке;
– поштанска упутница у унутрашњем поштанском саобраћају гласи на већи износ од лимита утврђеног актом Поште за исплату на достави.
10. Испорука поштанских пошиљака
Члан 56.
Испорука поштанских пошиљака подразумева предају пошиљака или исплату поштанских упутница примаоцу или овлашћеном лицу у просторијама поште и то, по правилу, у следећим
случајевима:
– када је примаоцу остављен Извештај о приспећу пошиљке, у складу са одредбама ових општих услова, као и уговореним
условима;
– када су пошиљке адресоване на примаоце – кориснике поштанских преградака, без обзира да ли те пошиљке у адреси имају
ознаку броја прегратка;
– када су пошиљке насловљене на физичка лица, а у адреси
примаоца имају назив корисника поштанског прегратка;
– када су пошиљке адресоване на пост рестант;
– када је постнет упутница примљена за исплату на шалтеру;
– у складу са уговореним условима са корисником;
– на захтев примаоца или овлашћеног лица, након царињења
пошиљке.
11. Уручење поштанских пошиљака преко поштанског
прегратка
Члан 57.
Корисник поштанских услуга може захтевати да му се пошиљке уручују путем поштанског прегратка. Пошта је у обавези
да кориснику омогући коришћење поштанског прегратка, осим ако
то због малог броја пошиљака није оправдано или ако нема довољно просторних могућности за отварање поштанског прегратка.
Пошта може са корисником уговорити да се поједине поштанске пошиљке приспеле на поштански преградак уручују на
адреси.
Корисник поштанских услуга је дужан да све приспеле пошиљке преузме у року прописаном за чување ових пошиљака.
У случају да корисник поштанских услуга не подиже пошиљке у року, Пошта ће отказати употребу поштанског прегратка.
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12. Рокови за уручење поштанских пошиљака и исплату
поштанских упутница
Члан 58.
Под роковима за уручење поштанских пошиљака и исплату
поштанских упутница, подразумева се време од пријема пошиљке/поштанске упутнице до уручења односно исплате поштанске
упутнице примаоцу. Пошта је у обавези да све примљене поштанске пошиљке у унутрашњем поштанском саобраћају уручи у најкраћем року, а најкасније у року од 5 (пет) радних дана не рачунајући дан пријема.
Датум пријема утврђује се на основу:
– отиска жига на потврди о пријему пошиљке или у поштанској исправи;
– отиска жига на пошиљци;
– датума и времена (сат и минут) означеног на обрасцу за
пријем поштанске пошиљке;
– датума отиснутог машином за франкирање или механографски;
– датума на Списку примљених поштанских упутница за пошиљаоце правна лица.
За пошиљке у међународном поштанском саобраћају не постоје гарантовани рокови уручења.
У рокове за уручење поштанских пошиљака из домена универзалне поштанске услуге не рачунају се: дан пријема, дани када
пошта не ради или када не врши доставу односно испоруку пошиљака и дани државних и верских празника који се празнују у
Републици Србији.
Такође, у рокове се не рачуна и време кашњења због непотпуне и нетачне адресе примаоца, због више силе или застоја у саобраћају насталог без кривице Пошта.
Ако је пошиљка примљена после последње отпреме пошиљака из поште, рокови за уручење се продужавају за један радни
дан, о чему се приликом пријема одмах обавештава пошиљалац.
Када је у питању регистрована поштанска пошиљка, неопходно је
на потврди о пријему пошиљке унети забелешку: „примљена после последње отпреме”.
Пошта може са корисницима уговорити другачије рокове за
уручење поштанских пошиљака од рокова утврђених овим чланом.
13. Рокови за чување поштанских пошиљака
Члан 59.
Поштанске пошиљке из ових општих услова, осим судских
писама, чувају се у пошти 20 (двадесет) дана, осим у следећим
случајевима:
1) 5 (пет) радних дана – за поштанске пошиљке за примаоце
који користе поштански преградaк;
2) 30 (тридесет) дана – за поштанске пошиљке адресоване на
пост рестант;
3) 30 (тридесет) дана – за пакете из међународног поштанског саобраћаја за примаоце на подручјима на којима се достава
врши једном недељно;
4) поштанске упутнице се електронски чувају у року у ком су
расположиве за исплату;
Рокови за чување поштанских пошиљака теку од наредног
дана од дана остављања извештаја о приспећу пошиљака, односно
од дана приспећа за пошиљке које гласе на пост рестант и кориснике поштанских преградака.
Рокови утврђени овим чланом примењују се уколико Пошта
са пошиљаоцем није уговорила другачије рокове чувања.
14. Потврђење уручења поштанских пошиљака
Члан 60.
Регистроване поштанске пошиљке, по правилу, уручују се
примаоцу или овлашћеном лицу уз потпис на одговарајућој поштанској исправи. За потврђење уручења не сме се употребљавати
графитна оловка.
Прималац, по правилу, потврђује уручење регистроване пошиљке уз потпис на одговарајућој поштанској исправи или на одговарајућем уређају.
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Ако је прималац пошиљке неписмен, потврђење уручења пошиљке врши се отиском кажипрста на одговарајућој поштанској
исправи. Отисак кажипрста примаоца оверава запослени у Пошти
својим потписом.
Када је прималац неспособан за писање због неког телесног
недостатка, за потврђење уручења може користити факсимил или
уручење пошиљке потврђује сведок чији се идентитет утврђује у
складу са одредбама ових општих услова. У случају употребе факсимила, запослени у Пошти прво приступа идентификацији корисника на основу личне исправе, а затим врши упоређивање отиска
факсимила на поштанској исправи са отиском факсимила на идентификационој исправи. Отисак факсимила на поштанској исправи
мора бити стављен у присуству запосленог у Пошти.
Када у име примаоца пошиљку прима овлашћено лице, члан
домаћинства или лице запослено код примаоца, запослени у Пошти мора на одговарајућој поштанској исправи или на уређају
означити и однос тог лица према примаоцу (лице овлашћено за
пријем поште, супружник, дете, секретар/ица и сл.). Поред потписа или другог облика потврђења преузимања пошиљке, запослени мора назначити име и презиме примаоца, написано великим
штампаним словима или читко и јасно исписати другу напомену
којом се неспорно идентификује потписник.
Када је прималац пошиљке правно лице, потврђење уручења
врши се, по правилу својеручним потписом пуномоћника или отиском штамбиља/печата правног лица и потписом лица које преузима пошиљку, уколико правно лице у свом пословању употребљава штамбиљ/печат. Потврђење уручења пошиљака правном лицу
може се приликом доставе извршити и на основу потписа запосленог код правног лица које прима пошиљку, уз обавезно уписивање
броја и назива личне исправе и његове функције код правног лица.
У просторијама поште, уколико правно лице у свом пословању не употребљава печат, заступник правног лица, као и остали
заступници правног лица уписани у одговарајући регистар могу
лично преузети пошиљку адресовану на правно лице, уз претходно доказивање свог идентитета, на основу важеће личне исправе
и својства заступника/осталог заступника правног лица, достављањем једног од три документа из члана 12. став 11. ових општих
услова, не старијих од 5 (пет) дана од дана преузимања те пошиљке, који остаје у пошти и чува се уз поштанску исправу. Запослени
у пошти, у одговарајућој поштанској исправи уписује регистарски
број личне исправе и напомену „Не употребљава печат”, која се исписује уколико правно лице није у пошти депоновало пуномоћје.
Изузетно, када заступник правног лица, не поседује један од
три документа из члана 12. став 11. ових општих услова, обавеза
запосленог у пошти је да заступника идентификује и да проверу
података о регистрованом заступнику изврши увидом у регистар
Агенције за привредне регистре. Запослени не штампа извод из
АПР, већ у одговарајућој поштанској исправи уписује име и презиме, регистарски број личне исправе и напомену „Заступник – увид
у АПР”.
Поштанске пошиљке са повратницом уручују се уз потврђење уручења на одговарајућој поштанској исправи и на повратници,
уз обавезно потписивање и уписивање датума уручења пошиљке,
што запослени у пошти оверава отиском жига на повратници.
15. Одбијање пријема поштанских пошиљака
Члан 61.
Прималац, односно пошиљалац може да одбије пријем пошиљке.
Ако корисник поштанске услуге одбије пријем пошиљке, запослени у пошти ставља ознаку „НЕ ПРИМА” и то оверава потписом и отиском жига.
16. Враћање већ уручених пошиљака
Члан 62.
Пошта мора да прими натраг погрешно уручене пошиљке. За
те пошиљке, Пошта враћа лицу које је пошиљку примило целокупни износ који је евентуално наплатило од њега приликом уручења.
Погрешно уручене пошиљке, пошта је дужна да прими натраг иако су отворене.
За враћене отворене погрешно уручене пошиљке, пошта сачињава записник о неисправности пошиљке.
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Запослени поште може на терену примити већ уручене пошиљке на адреси примаоца само ако су биле погрешно уручене и
ако се враћају неотворене.
17. Поступање са неиспоручивим пошиљкама и отварање
неиспоручивих пошиљака
Члан 63.
Поштанска пошиљка сматра се неиспоручивом уколико:
1) пошиљку није могуће уручити ни примаоцу ни пошиљаоцу;
2) поштарина није плаћена или је делимично плаћена, а пошиљалац и прималац су одбили да плате неплаћени износ поштарине.
Пошта је у обавези да комисијски прегледа неиспоручиве поштанске пошиљке и комисијски их отвори уколико:
1) је истекао рок чувања и није могуће утврдити адресу пошиљаоца,
2) постоје видљиви докази о оштећењу поштанске пошиљке
чији садржај може оштетити друге поштанске пошиљке или угрозити сигурност и безбедност опреме и запослених,
3) постоји одлука надлежног органа.
Уколико се ни после комисијског прегледа пошиљка не може
уручити примаоцу или вратити пошиљаоцу, Пошта ће:
– нерегистровану пошиљку, која садржи само писано саопштење, комисијски одмах уништити;
– остале пошиљке чувати 6 (шест) месеци, рачунајући од
дана комисијског прегледа.
У случају када прималац и пошиљалац одбију пријем поштанске пошиљке, изузев поштанске упутнице сматра се да су се
одрекли права власништва у корист Поште и немају право на покретање рекламационог поступка, као ни право на накнаду штете.
Такве пошиљке се могу одмах продати или уништити.
Исправе и документа, пронађена у поштанској пошиљци,
достављају се у року од 30 (тридесет) дана од дана комисијског
прегледа, органу који је исправе и друга документа издао или надлежном органу општине на чијој територији је та пошиљка примљена.
Поштанска упутница постаје ванредни приход Поште по истеку расположивости за исплату и тада постаје неисплатива, при
чему се за поштанске упутнице у унутрашњем поштанском саобраћају комисијски утврђује да се нису могле уручити ни примаоцу ни пошиљаоцу, а за постнет упутнице и поштанске упутнице у
међународном поштанском саобраћају комисијски утврђује да су
исправно примљене, али да нису исплаћене ни примаоцу ни пошиљаоцу. Поштанска упутница може се исплатити пошиљаоцу, на
писани захтев, и после истека рока у ком је поштанска упутница
расположива за исплату ако се утврди неправилност у поступању
са поштанском упутницом.
Робу и друге предмете које садржи неиспоручива поштанска
пошиљка, по истеку рока чувања, Пошта излаже јавној продаји.
Ако је садржина неиспоручиве поштанске пошиљке подложна кварењу, Пошта предметну пошиљку уништава или је продаје
непосредном погодбом.
Новчана средства добијена продајом садржине поштанске
пошиљке чувају се годину дана од истека рока за чување поштанске пошиљке.
Средства добијена јавном продајом исплаћују се пошиљаоцу ако у року од годину дана од дана извршене продаје поднесе
захтев за исплату, умањена за трошкове чувања, јавне продаје и
исплате ових средстава. Ако пошиљалац не поднесе захтев за исплату у предвиђеном року, новчана средства од продаје садржине
неиспоручиве пошиљке постају ванредни приход Поште.
Поступак са неиспоручивим пошиљкама уређује се посебним актом Поште.
XIII. РЕКЛАМАЦИЈЕ И ПОТРАЖИВАЊЕ ПОШИЉАКА
1. Подношење рекламације
Члан 64.
Уколико корисник или овлашћено лице сматра да поштанска
пошиљка није уручена примаоцу или да је уручена са закашњењем, да посебно уговорена обавеза није извршена или да није извршена у целини, може изјавити рекламацију Пошти у року од 60
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(шездесет) дана у унутрашњем поштанском саобраћају и у року од
6 (шест) месеци у међународном поштанском саобраћају, рачунајући од наредног дана од дана предаје поштанске пошиљке.
Рекламацију за поштанску упутницу корисник може поднети
у року од 3 (три) године од дана уплатe.
У случајевима оштећења или умањења садржине поштанске
пошиљке прималац или овлашћено лице може изјавити рекламацију Пошти одмах приликом уручења пошиљке или најкасније наредног радног дана, а у даљем року од 60 (шездесет) дана од дана
уручења пошиљке поднети захтев за накнаду штете.
У зависности од врсте услуга корисник може поднети рекламацију писаним путем, електронским путем, телефоном и непосредно у пословним просторијама Поште.
За рекламације које корисници подносе телефонским путем,
а које не могу бити решене у непосредној комуникацији, корисник
се упућује да исте поднесе писаним путем, електронским путем и
непосредно у пословним просторијама Поште.
Рекламација мора да садржи: број поштанске пошиљке, име,
презиме и адресу пошиљаоца и примаоца, као и податке о вредности
пошиљке и откупном износу, уколико је предмет рекламације вредносна или откупна пошиљка. Приликом подношења рекламације, по
правилу, корисник доставља и Потврду о пријему пошиљке.
Све поднете рекламације, евидентирају се у Пошти и за сваку поднету рекламацију кориснику се, сем рекламација поднетих
телефоном, издаје потврда као доказ о преузимању поднете рекламације.
Пошта је у обавези да се изјасни у року од 8 (осам) дана од
дана пријема рекламације у унутрашњем поштанском саобраћају
и у року прописаном актима Светског поштанског савеза у међународном поштанском саобраћају, доношењем одлуке о основаности рекламације.
У случају да корисник не поднесе рекламацију у законском
року губи право на новчану накнаду штете коју би могао да оствари по одредбама закона и овим општим условима.
2. Рекламација због неуручења или прекорачења рока за
уручење поштанске пошиљке
Члан 65.
Корисник или овлашћено лице може да поднесе рекламацију
Пошти ако сматра да поштанска пошиљка није уручена примаоцу
или му није уручена у прописаном року према одредбама ових општих услова.
Ако се рекламација из става 1. овог члана односи на регистроване пошиљке у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају пошиљалац или овлашћено лице покреће потражни поступак
у пошти, прилажући на увид потврду о пријему пошиљке.
За пошиљке од чијег пријема није прошло више од 10 (десет)
дана, не може се покренути потражни поступак, осим за поштанске упутнице.
Потражни поступак се може покренути у било којој пошти,
без обзира да ли је пошиљалац у њој предао потраживану пошиљку.
За нерегистроване пошиљке се не покреће потражни поступак.
За покретање потражног поступка у унутрашњем поштанском саобраћају, пошиљалац или овлашћено лице плаћа поштарину према ценовнику, осим за потраживање пошиљака са повратницом које се врши без наплате поштарине. Потражни поступак
у међународном поштанском саобраћају покреће се без накнаде. .
Пошиљалац или овлашћено лице има право да, по истеку
рока за потраживање, од Поште тражи обавештење о уручењу регистроване пошиљке, најкасније до истека рока у коме се чувају
поштанске исправе, али без права на накнаду штете.
Начин спровођења потражног поступка у унутрашњем и у
међународном поштанском саобраћају уређује се актом којим се
уређује спровођење рекламационог поступка у Пошти.
3. Рекламација због оштећења или умањења садржине
поштанске пошиљке
Члан 66.
Прималац или овлашћено лице може да изјави рекламацију због оштећења или умањења садржаја регистроване пошиљке одмах приликом уручења, а најкасније наредног радног дана.
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Рекламација се подноси пошти која је уручила предметну пошиљку. У том случају, пошта је дужна да изврши комисијски преглед
пошиљке у присуству примаоца или овлашћеног лица и да сачини
записник о неисправности пошиљке.
Ако прималац или овлашћено лице изјави рекламацију после уручења пошиљке дужан је да приложи изјаву да оштећење
или умањење садржаја регистроване пошиљке није настало након
уручења.
Уколико се рекламација из става 1. овог члана изјави ван прописаних рокова, запослени у пошти неће сачињавати записник о
неисправности пошиљке. У том случају прималац или овлашћено
лице, може поднети рекламацију у писаној форми, без права на
накнаду штете.
Ако се рекламира оштећење или умањење садржаја нерегистроване пошиљке, поступа се на начин описан у ставу 3. овог
члана.
Оштећење или умањење садржаја регистроване пошиљке
може да рекламира и лице, које је у складу са одредбама ових општих услова, примило пошиљку.
4. Рекламација због неизвршене или делимично извршене
поштанске услуге и рекламација због више наплаћене
поштарине
Члан 67.
Пошиљалац или овлашћено лице може поднети рекламацију
ако сматра да поштанска услуга није извршена или је делимично
извршена, као и рекламацију због више наплаћене поштарине.
Рекламација из става 1. овог члана подноси се у писаној форми, електронским путем и непосредно у пошти, уз достављање
потврде о пријему пошиљке.
Рекламацију због делимичног извршења поштанске услуге и
више наплаћене поштарине може поднети и прималац или овлашћено лице уколико је платио поштарину за њено извршење. У
том случају прималац рекламацију подноси одредишној пошти
прилажући доказ на основу којег се може утврдити основаност
рекламације.
XIV. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ И
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
Члан 68.
Пошта је дужна да поштанску пошиљку уручи примаоцу у
стању у коме је примљена од пошиљаоца.
Ако корисник поштанских услуга жели да оствари накнаду
штете и друга потраживања, у обавези је да пошти поднесе захтев
којим се опредељује за висину потраживања и приложи доказ на
којем се тај захтев заснива.
Уз захтев за накнаду штете из става 2. овог члана, који се односи на оштећење или умањење садржаја поштанске пошиљке,
прилаже се записник о неисправности пошиљке.
Захтеву који се односи на неуручење пошиљке или прекорачење рока за уручење, подносилац захтева прилаже решење потражнице у којем је констатовано да је пошиљка изгубљена или
уручена са закашњењем или неки други доказ на основу којег се
несумњиво може утврдити основаност рекламације.
За проузроковану штету која је настала у међународном поштанском саобраћају, Пошта одговара у складу са актима Светског поштанског савеза, у границама утврђене одговорности.
За проузроковану штету која је настала у унутрашњем поштанском саобраћају, Пошта је дужна да кориснику исплати накнаду штете, и то:
1) за губитак или потпуно оштећење пошиљке са означеном
вредношћу – износ означен на пошиљци увећан за поштарину наплаћену по вредности и десетоструки износ наплаћене поштарине
за ту пошиљку умањену за поштарину по вредности;
2) за делимично оштећење или умањење садржине пошиљке
са означеном вредношћу – износ у висини утврђеног дела оштећења или умањења садржине, с тим да износ не може бити већи од
износа који би се исплатио на основу тачке 1) овог става;
3) за губитак или потпуно оштећење регистроване поштанске пошиљке – десетоструки износ наплаћене поштарине;
4) за делимично оштећење или умањење садржине регистроване поштанске пошиљке – износ у висини утврђеног дела
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оштећења или умањења садржине, с тим да износ не може бити
већи од износа који би се исплатио на основу тачке 3) овог става;
5) губитак или погрешну исплату поштанске упутнице у
унутрашњем поштанском саобраћају и постнет упутнице – износ
у висини упутничког износа увећан за наплаћену поштарину по
вредности и десетоструки износ плаћене поштарине за пренос поштанске упутнице;
6) за неизвршену, непотпуно или погрешно извршену поштанску услугу регистроване поштанске пошиљке – петоструки
износ наплаћене поштарине увећан за једноструки износ евентуално наплаћене повратне поштарине;
7) за прекорачење рока за уручење регистроване поштанске
пошиљке – троструки износ наплаћене поштарине;
8) за више наплаћену поштарину – износ више наплаћене поштарине.
У случају наведеном у ставу 6. тачка 1) овог члана, ако је у
питању пошиљка за коју је уговорено да прималац плати поштарину – износ накнаде се умањује за поштарину која није наплаћена.
Индиректна штета или измакла добит се не узима у обзир
приликом обрачуна накнаде штете.
Пошта је у обавези да штету из става 6. овог члана накнади
кориснику који је платио поштарину за пренос те пошиљке и који
је поднео захтев за накнаду штете у писаном облику и у прописаном року.
Трошкове потражног поступка пошиљке сноси пошиљалац
или овлашћено лице, а у случајевима када се утврди да је рекламација основана, Пошта је у обавези да пошиљаоцу или овлашћеном
лицу врати трошкове потражног поступка.
Aко корисник оствари право на накнаду штете, Пошта је у
обавези да исплати ту накнаду у року од 30 (тридесет) дана од
дана подношења захтева.
Исплата накнаде штете кориснику може се извршити по
више основа, сагласно ставу 6. овог члана, с тим да укупан износ
не буде већи од износа који би се исплатио у случају губитка, потпуног оштећења пошиљке или погрешне исплате поштанске упутнице.
Пошта се ослобађа одговорности за накнаду штете у случајевима:
1) настанка штете услед више силе;
2) пријема, прераде, превоза и уручења поштанске пошиљке
у складу са законом и другим актима донетим на основу закона;
3) настанка штете услед пропуста пошиљаоца у вези са избором поштанске услуге или обезбеђењем њене садржине;
4) прекорачења рока или неизвршења услуге због непотпуне
или нетачне адресе.
Против одлуке Поште о одбијању рекламације, корисник
може поднети приговор Агенцији у року од 15 (петнаест) дана од
дана пријема одлуке о рекламацији.
Корисник може поднети приговор Агенцији и због недостављања одлуке о поднетој рекламацији.
Приговор Агенцији не искључује право на судску заштиту у
складу са законом.
1. Рокови чувања документације и застарелост
Члан 69.
Рок чувања поштанских исправа које се односе на пријем,
пренос и уручење поштанских пошиљака износи 18 (осамнаест)
месеци.
Рок чувања документације продужава се за документ који се
односи на налог за уплату и износи 5 (пет) година од дана издавања налога за уплату, наплату и потраживања.
Документација о пошиљкама из рекламационих поступака и
о пошиљкама које се односе на судске поступке, чувају се до окончања судског поступка.

23. децембар 2021.
Потраживања корисника за накнаду штете застаревају истеком рока од 3 (три) године.
Застарелост из става 4. овог члана, почиње да тече:
1) за потраживања накнаде штете због мање или више наплаћене поштарине или других трошкова – од дана плаћања;
2) за потраживања која се односе на откупнину – након 15
(петнаест) дана од дана када је истекао рок за уручење поштанске
пошиљке;
3) за потраживање накнаде штете због оштећења или умањења садржине вредносне поштанске пошиљке или због прекорачења рока за уручење регистроване поштанске пошиљке – од дана
уручења поштанске пошиљке, односно од дана истека рока за уручење;
4) за потраживања накнаде штете због губитка поштанске
пошиљке – након 30 (тридесет) дана од истека рока за уручење
поштанске пошиљке;
5) за потраживања накнаде штете по основу исплате поштанске упутнице неовлашћеном лицу од дана исплате поштанске
упутнице.
Застаревање се прекида када се Пошти достави захтев за исплату потраживања у писаној форми или се покрене поступак за
вансудско решавање спора пред Агенцијом у складу са законом.
Застаревање почиње изнова да тече када је кориснику или овлашћеном лицу достављен писани одговор на тај захтев.
Застаревање не може да наступи пре истека рока од 30 (тридесет) дана од дана добијања одговора поштанског оператора у
вези са захтевом за потраживање.
Накнадни захтеви у вези са истим предметом не прекидају
застаревање.
XV. ОВЕРА ИСПРАВА И ОБРАЗАЦА
Члан 70.
У поштанским исправама и обрасцима који су у употреби у
Пошти, а који садрже место отиска печата, без обзира на начин на
који је то означено (нпр. ознака: „МП” или др.), правно лице, као
корисник поштанских услуга, није дужан да те исправе и обрасце
оверава печатом, уколико у свом пословању не употребљава печат,
у ком случају се поштанске исправе и обрасци оверавају својеручним потписом овлашћеног лица у правном лицу.
XVI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 71.
Пошта је у обавези да ове опште услове истакне на видном
месту у поштама, објави на својој интернет страници и на други
начин учини јавно доступним корисницима.
Члан 72.
Ступањем на снагу ових општих услова престају да важе
Општи услови за обављање универзалне поштанске услуге у Јавном предузећу „Пошта Србије”, Београд („Службени гласник РС”,
брoj 20/21).
Члан 73.
Ови општи услови, по добијању сагласности Агенције, ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењују се од 1. јануара 2022. године.
Број 2021-199944/8
У Београду, 13. децембра 2021. године
Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
Вршилац дужности директора,
Зоран Ђорђевић, с.р.

