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НАРОДНА СКУПШТИНА
5891

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

У К А З

о проглашењу Закона о иновационој делатности

Проглашава се Закон о иновационој делатности, који је доне-
ла Народна скупштина Републике Србије на Четрнаестој седници 
Другог редовног заседања у 2021. години, 23. децембра 2021. го-
дине.

ПР број171
У Београду, 28. децембра 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

З А К О Н

о иновационој делатности

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1.
Овим законом уређују се циљеви и организација примене на-

учних сазнања, техничких и технолошких знања и проналазаштва 
у функцији унапређења производа, процеса и услуга као покрета-
ча развоја Републике Србије, а посебно:

1) субјекти националног иновационог система;
2) организација и надлежности Фонда за иновациону делат-

ност;
3) финансирање иновационе делатности и економске подсти-

цајне мере;
4) регистар субјеката националног иновационог система.

Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће 

значење:
1) национални иновациони систем јесте скуп организација, 

институција, субјеката националног иновационог система и њихо-
вих веза у функцији развоја иновационе делатности у Републици 
Србији;

2) иновациона делатност подразумева развојне активности 
које се предузимају ради стварања нових производа, технологија, 
процеса и услуга или значајне измене постојећих, а у складу са 
потребама тржишта;

3) иновација јесте примена новог или значајно побољшаног 
производа, процеса или услуге са циљем стварања нове додате 
вредности, и као таква може бити иновација производа, иновација 
процеса, иновација организације или маркетиншка иновација;

4) иновација производа означава примену новог или значајно 
побољшаног производа, који је нов за односно правно или физич-
ко лице (не мора бити нов за тржиште), а није промена естетске 
природе или искључиво продаја иновираних производа које је 
произвело и развило друго правно    лице;

5) иновација процеса означава примену новог или значајно 
побољшаног начина производње или испоруке (укључујући зна-
чајне промене у техници, опреми или софтверу, али не искључиво 
организационе и менаџерске промене) који је нов или унапређен 
за посматрано правно или физичко лице, без обзира ко је развио;

6) иновација организације означава примену нових или знат-
них промена у структури или методама управљања, с намером да 
се у односном субјекту побољша коришћење знања, квалитет про-
извода или услуга, или повећа ефикасност пословних токова;

7) маркетиншка иновација означава примену нове маркетин-
шке методе, укључујући значајне промене у дизајну производа, 

паковању, пласману и промоцији производа и наплаћивању про-
извода;

8) иновациони пројекат јесте скуп активности којима се ино-
вација развија, односно пласира на тржиште или у употребу;

9) субјекат националног иновационог система јесте инова-
тивни субјекат, субјекат иновационе инфраструктуре, као и инве-
ститор у иновациону делатност;

10) иновативни субјекaт је привредно друштво, друго правно 
лице, део правног лица, предузетник, физичко лице или скуп фи-
зичких лица („стартап тим”) који развија иновације, односно пла-
сира своје или туђе иновације на тржиште или у употребу;

11) субјекти иновационе инфраструктуре су правна лица која 
иновативним субјектима пружају стручну, административну, логи-
стичку и другу подршку да своју иновацију развију, ставе у упо-
требу и пласирају на тржиште, а чија је кључна улога стварање 
окружења за сарадњу науке и привреде;

12) инвеститор у иновациону делатност је правно или физич-
ко лице које улаже финансијска средства у иновативне субјекте и/
или у субјекте иновационе инфраструктуре;

13) пословни анђео је инвеститор у иновациону делатност 
који у стартап улаже финансијска средства.

Иновационе политике

Члан 3.
Иновационе политике обухватају постављање циљева и обез-

беђење системских услова за стварање, развој и примену инова-
ција.

Иновационе политике су садржане у документима јавне по-
литике које утврђује Влада у складу са законом који уређује план-
ски систем Републике Србије.

Документе јавне политике из става 2. овог члана Влади пре-
длаже Министарство надлежно за научноистраживачку делатност, 
технолошки развој и иновациони систем (у даљем тексту: Мини-
старство).

Члан 4.
Иновационе политике спроводе се путем програма подр-

шке и подстицајних мера намењених иновативним субјектима и 
субјектима иновационе инфраструктуре, као и на друге начине у 
складу са овим законом.

У складу са приоритетима дефинисаним у иновационим по-
литикама, надлежно Министарство обезбеђује услове и прати ре-
ализацију истих, а по потреби предлаже Влади мере за отклањање 
уочених проблема.

Члан 5.
У обављању иновационе делатности, као и коришћењу про-

грама подршке и подстицајних мера, приватни и јавни сектор су 
равноправни.

II. МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, ТЕХНОЛОШКИ 

РАЗВОЈ И ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ

Члан 6.
Министарство је одговорно за утврђивање и реализацију 

иновационих политика, подстицање развоја иновационе делатно-
сти, трансфера знања и технологија у привреду, као и за развој и 
унапређење националног иновационог система у Републици Ср-
бији.

Члан 7.
Министарство:
1) сарађује са другим органима државне управе с циљем под-

стицања развоја укупних иновационих капацитета у Републици 
Србији;

2) предлаже Влади документе јавне политике у области ино-
вационе делатности и програме подршке иновативним субјектима 
и субјектима иновационе инфраструктуре;
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3) прати реализацију постојећих активности у националном 
иновационом систему и предлаже програме у складу са развојним 
потенцијалом Републике Србије;

4) доноси акт о начину реализације и финансирања циљаних 
програма подршке, акт о условима конкурисања, критеријумима 
за избор реализатора и условима под којима се циљани програми 
подршке реализују и финансирају, врши расподелу средстава бу-
џета Републике Србије за њихово финансирање и контролише њи-
хово наменско трошење, реализује јавне позиве за финансирање 
иновативних субјеката и субјеката иновационе инфраструктуре, у 
складу са законом;

5) остварује међународну сарадњу и стара се о укључивању 
субјеката националног иновационог система у европски и међуна-
родни иновациони простор, у складу са законом;

6) подноси Влади најмање једном годишње извештај о стању 
и резултатима иновационе делатности у Републици Србији;

7) доставља податке Националном савету за науку и техноло-
шки развој за израду годишњег извештаја о стању у науци и тех-
нолошком развоју;

8) даје сагласност на годишњи програм рада Фонда за ино-
вациону делатност и научно-технолошких паркова као корисника 
субвенција и координише усклађеност програма рада са предвиђе-
ним документима јавних политика из надлежности Министарства.

Члан 8.
Министар надлежан за научноистраживачку делатност, тех-

нолошки развој и иновациони систем (у даљем тексту: министар) 
може образовати посебна тела за праћење и подстицање инова-
ционе делатности у посебним областима и привредним гранама, 
ради координације рада, остваривања заједничких интереса, као и 
набавке и коришћења неопходне опреме и простора.

Министар образује Мрежу научно-технолошких паркова као 
саветодавно тело које има за циљ да прати и координише рад на-
учно-технолошких паркова и да врши процену потреба за оснива-
њем нових научно-технолошких паркова, поштујући начело рав-
номерног регионалног развоја.

III. ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ

Члан 9.
Фонд за иновациону делатност обавља послове подстицања 

и финансирања развоја иновационе делатности.
Фонд за иновациону делатност има својство правног лица и 

уписан је у регистар привредних субјеката.
Седиште Фонда за иновациону делатност је у Београду.
Послове из става 1. овог члана Фонд за иновациону делат-

ност не обавља са циљем стицања добити, већ развоја иновационе 
делатности.

Послови Фонда за иновациону делатност

Члан 10.
Фонд за иновациону делатност обавља стручне и развојне 

послове у области спровођења иновационих политика, а нарочито:
1) обезбеђивање и управљање финансијским средствима из 

националних, међународних и других извора у циљу спровођења 
иновационих политика;

2) утврђивање и спровођење програма подршке ради подсти-
цања иновационе делатности у приватном и јавном сектору;

3) подстицање, успостављање и остваривање сарадње са ме-
ђународним и домаћим финансијским институцијама и другим 
правним и физичким лицима, у складу са иновационим политика-
ма и другим стратешким документима, као и закљученим међуна-
родним уговорима за намене утврђене овим законом;

4) подстицање развоја капацитета субјеката националног 
иновационог система;

5) подстицање јавно-приватних улагања у сврху спровођења 
иновационих политика;

6) вођење регистра субјеката националног иновационог си-
стема;

7) друге послове у складу са овим законом и општим актима 
Фонда за иновациону делатност.

Фонд за иновациону делатност у обављању својих послова 
примењује принципе објективности и одговорности, међународно 

признате стандарде добре праксе и јавности у раду и доношењу 
одлука.

Приликом обављања послова из става 1. овог члана Фонд за 
иновациону делатност може од субјеката националног иновацио-
ног система захтевати достављање одговарајућих података и ин-
формација.

Члан 11.
За реализацију послова Фонд за иновациону делатност доно-

си годишњи програм рада и финансијски план за његово спрово-
ђење, које усваја Управни одбор.

Министарство даје сагласност на годишњи програм рада из 
става 1. овог члана.

Фонд за иновациону делатност доставља Министарству из-
вештај о остваривању програма рада за протеклу годину, најкасни-
је до 31. марта текуће године.

Приходи Фонда за иновациону делатност

Члан 12.
Приходи Фонда за иновациону делатност остварују се из:
1) средстава буџета Републике Србије;
2) донација, прилога, поклона и помоћи;
3) средстава остварених по основу реализације иновације 

чији је развој финансирао Фонд за иновациону делатност;
4) средстава остварених по основу продаје свог удела у вла-

сништву привредног друштва, алтернативног инвестиционог фон-
да и других организација стечених улагањем Фонда за иновацио-
ну делатност у развој иновација;

5) прихода остварених на основу међународне билатералне 
и мултилатералне сарадње на програмима, пројектима и другим 
активностима у области иновационе делатности;

6) прихода које оствари обављањем послова из своје надле-
жности;

7) других извора, у складу са законом.

Средства Фонда за иновациону делатност

Члан 13.
Средства Фонда за иновациону делатност користе се за:
1) пружање подршке и подстицаја субјектима националног 

иновационог система;
2) пружање подршке и подстицаја за реализацију заједнич-

ких иновационих пројеката од стране привредних друштава и на-
учноистраживачких организација;

3) улагање у привредна друштва, алтернативне инвестиционе 
фондове и друге организације, у циљу развоја иновација;

4) остваривање циљева Фонда за иновациону делатност.
Фонд за иновациону делатност може учествовати и у суфи-

нансирању програма, пројеката и других активности за намене из 
става 1. овог члана, ако их организују и финансирају међународне 
организације, финансијске институције и тела или друга страна и 
домаћа правна и физичка лица.

Органи Фонда за иновациону делатност

Члан 14.
Органи Фонда за иновациону делатност су: Управни одбор, 

Директор и Надзорни одбор.
Чланове Управног и Надзорног одбора именује и разрешава 

Влада.
Управни одбор има пет чланова, од којих су три члана пред-

ставници Владе, а два члана се именују на предлог Фонда за 
иновациону делатност, и то један из реда запослених у Фонду за 
иновациону делатност, а други представник Фонда за иновациону 
делатност је из реда стручњака из области иновационе делатности.

Председника Управног одбора именује Влада, на предлог ми-
нистра, из реда чланова Управног одбора. 

Заменика председника Управног одбора именује Влада из 
реда чланова Управног одбора предложених од стране Фонда за 
иновациону делатност.

Надзорни одбор има три члана, од којих су два члана пред-
ставници Владе, а један члан се именује на предлог Фонда за ино-
вациону делатност.

Председника Надзорног одбора именује Влада из реда члано-
ва, на предлог министра.
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Директора Фонда за иновациону делатност, на предлог мини-

стра, а по прибављеном мишљењу Управног одбора, именује Влада.
Чланови Управног и Надзорног одбора, као и Директор Фон-

да за иновациону делатност, именују се на период од четири годи-
не, са могућношћу поновног именовања.

Чланови Управног одбора, Надзорног одбора и Директор 
Фонда за иновациону делатност, као и са њима повезана лица не 
могу се пријављивати нити учествовати у пројектима које финан-
сира Фонд за иновациону делатност.

Појам повезаних лица из става 10. овог члана одређује се у 
складу са Законом о привредним друштвима.

Општи акти Фонда за иновациону делатност

Члан 15.
Фонд за иновациону делатност има статут и друге опште 

акте у складу са законом и статутом.
Статут доноси Управни одбор Фонда за иновациону делат-

ност уз сагласност Владе.
Статутом Фонда за иновациону делатност уређује се: органи-

зација и начин пословања Фонда за иновациону делатност, начин 
предлагања представника запослених у органе Фонда за иноваци-
ону делатност, надлежност Управног одбора, Надзорног одбора и 
Директора Фонда за иновациону делатност, заступање и предста-
вљање Фонда за иновациону делатност, права, обавезе и одговор-
ности запослених у Фонду за иновациону делатност, начин орга-
низовања послова и друга питања од значаја за рад и пословање 
Фонда за иновациону делатност.

IV. ИНОВАТИВНИ СУБЈЕКТИ

Врсте иновативних субјеката

Члан 16.
Иновативни субјекти могу бити:
1) центри носиоци иновационе делатности;
2) стартапи;
3) спинофови;
4) други иновативни субјекти.

Центри носиоци иновационе делатности

Члан 17.
Центри носиоци иновационе делатности су:
1) развојно-производни центар;
2) истраживачко-развојни центар;
3) иновациони центар;
4) центар за трансфер технологија.

Члан 18.
Развојно-производни центар је иновативни субјекат који 

ствара иновације, примењује нове технологије, врши пласман про-
извода, услуга и технологија, заснованих на сопственом иноватор-
ском раду и развоју.

Члан 19.
Истраживачко-развојни центар је иновативни субјекат у ком 

се обављају примењена и развојна истраживања, стварају инова-
ције и врши пласирање нових знања и технологија, у сопствену 
производњу и услуге или у производњу и услуге других привред-
них субјеката.

Члан 20.
Иновациони центар је иновативни субјекат у ком се на ори-

гинални и систематски начин примењују сопствени и туђи научни 
резултати и савремени технолошки процеси ради стварања ино-
вација, развоја прототипа, нових производа, процеса и услуга или 
побољшања постојећих у одређеној области и истовремено врши 
трансфер знања и технологија у производњу и услуге других при-
вредних субјеката.

Члан 21.
Центар за трансфер технологија је иновативни субјекат осно-

ван ради обављања послова трансфера знања и технологија из на-
учно-истраживачког сектора у привреду.

Трансфер знања и технологија обухвата трагање за идејама и 
партнерима за процену и комерцијализацију иновација, подршку у 
вези са управљањем интелектуалном својином, као и подршку при 
пласману иновација на тржиште.

Стартапи

Члан 22.
Стартап (енгл. start-up) је новоосновано привредно друштво 

или предузетник који развија иновативни производ или услугу и 
који има потенцијал брзог и великог раста.

Спинофови

Члан 23.
Спиноф (енгл. spin-off) је стартап који је основало постојеће 

правно лице са циљем развоја и комерцијализације иновација.
Спиноф научноистраживачке организације јесте стартап 

основан са циљем развоја и комерцијализације иновација происте-
клих из научноистраживачког рада.

Други иновативни субјекти

Члан 24.
Други иновативни субјекти могу бити правна и физичка лица 

која се баве иновационом делатношћу и који су уписани у реги-
стар субјеката националног иновационог система.

V. СУБЈЕКТИ ИНОВАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Члан 25.
Субјекти иновационе инфраструктуре могу бити организова-

ни као:
1) организација подршке стартапима;
2) научно-технолошки парк;
3) други субјекти иновационе инфраструктуре.

Организација подршке стартапима

Члан 26.
Организација подршке стартапима је привредно друштво 

чија је претежна делатност спровођење програма подршке старта-
пима, као и стављање на располагање пословног простора, струч-
них, административних, техничких и других услуга стартапима, 
са циљем развоја иновационе делатности.

Права и обавезе корисника услуга и организација подршке 
стартапима уређују се међусобним уговором.

Сви субјекти који користе услуге организације подршке стар-
тапима стичу статус корисника организације подршке стартапима.

Научно-технолошки парк

Члан 27.
Научно-технолошки парк је привредно друштво чији је циљ 

подстицање економског развоја кроз промоцију и развој иноваци-
оне делатности путем стимулације и управљања токовима знања 
и технологија између универзитета, научноистраживачких орга-
низација, привредних субјеката и тржишта, као и путем пружања 
подршке креирању и расту иновативних привредних субјеката. 

Иновативни субјекти који користе услуге научно-техноло-
шког парка стичу статус чланице научно-технолошког парка, којој 
научно-технолошки парк на једној или више локација обезбеђује 
просторне и инфраструктурне услове за рад и истовремено пружа 
друге услуге ради подизања нивоа високошколског, научноистра-
живачког, развојног, иновационог или производног рада.

Међусобна права и обавезе чланице и научно-технолошког 
парка уређују се уговором.

Члан 28.
Научно-технолошки парк пружа следеће услуге:
1) коришћења пословног простора, лабораторија и телекому-

никационе инфраструктуре;
2) административне и књиговодствене услуге; 
3) обука и тренинга;
4) подршке развоју иновативних производа и услуга, припре-

ма и повезивање са потенцијалним инвеститорима, умрежавање и 
промовисање;
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5) пословног и финансијског саветовања;
6) повезане с правима интелектуалне својине;
7) друге услуге са циљем пружања подршке развоју иноваци-

оне делатности.

Други субјекти иновационе инфраструктуре

Члан 29.
Други субјекти иновационе инфраструктуре су организације 

или правна лица која обезбеђују подршку за реализацију иноваци-
оне делатности и која су као таква уписана у регистар субјеката 
националног иновационог система. 

Члан 30.
Република Србија, аутономна покрајина, јединице локалне 

самоуправе, привредна друштва, научноистраживачке и образовне 
организације, друга правна и физичка лица, у складу са законом, 
могу бити оснивачи или суоснивачи субјеката иновационе инфра-
структуре.

VI. ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ НАСТАЛА 
КАО РЕЗУЛТАТ ИСТРАЖИВАЊА У АКРЕДИТОВАНОЈ 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Члан 31.
На права интелектуалне својине која су настала као резултат 

истраживања у акредитованој научноистраживачкој организацији 
финансираној средствима из буџета Републике Србије примењује 
се закон који уређује систем науке и истраживања.

VII. ФИНАНСИРАЊЕ ИНОВАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 
ЕКОНОМСКЕ ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ

Финансирање иновационе делатности

Члан 32.
Ради остваривања циљева иновационих политика могу се ко-

ристити средства буџета Републике Србије, аутономне покрајине 
и јединица локалне самоуправе.

Члан 33.
Ради остваривања циљева иновационих политика, могу се 

користити средства међународних финансијских организација.

Економске подстицајне мере

Члан 34.
Надлежни органи Републике Србије, аутономне покрајине 

или јединице локалне самоуправе, као и свако правно лице које 
управља и/или располаже јавним средствима, може, ради оства-
ривања циљева иновационих политика, установити подстицајне 
мере за субјекте националног иновационог система.

Стимулативне процедуре и поступци

Члан 35.
Надлежни органи Републике Србије, аутономне покрајине 

или јединице локалне самоуправе, као и сваки ималац јавног овла-
шћења може, у циљу развоја иновационе делатности, установити 
стимулативне процедуре и поступке који би се примењивали на 
субјекте националног иновационог система, у циљу олакшаног 
обављања иновационе делатности.

Програми подршке иновационој делатности

Члан 36.
Ради подршке развоју и промоције иновационе делатности 

Влада, на предлог органа државне управе, усваја програме подр-
шке за наредну буџетску годину.

Циљани програми подршке

Члан 37.
Ради подршке субјектима иновационе инфраструктуре и/или 

иновативним субјектима у развоју иновативних производа и услу-
га, подстицаја примене и комерцијализације научноистраживачких 

резултата, подршке коришћењу савремених технологија и изград-
њи инфраструктуре иновативних субјеката, Влада, на предлог 
министра, усваја циљане програме подршке за наредну буџетску 
годину.

Начин реализације појединог програма иновационе делатно-
сти прописује министар.

Пројекти у оквиру циљаних програма

Члан 38.
Реализација програма из члана 37. овог закона врши се путем 

пројеката.
У случају када један пројекат реализује више организација, 

међусобним уговором одређују носиоца реализације пројекта.

Члан 39.
Министарство води јавно доступну евиденцију пројеката у 

оквиру циљаних програма.
По завршетку периода предвиђеног за реализацију пројеката у 

оквиру циљаних програма, у року од 30 дана, учесници на пројекту 
достављају Министарству извештај о постигнутим резултатима.

Члан 40.
Услове конкурисања и услове финансирања на пројектима у 

оквиру циљаних програма, као и поступак евиденције и презен-
тацију садржаја и постигнутих резултата на пројектима у оквиру 
циљаних програма, прописује министар.

Члан 41.
Контролу наменског трошења средстава буџета Републике 

Србије и реализације пројеката у оквиру циљаних програма, Ми-
нистарство врши у складу са уговором којим се одобрава суфи-
нансирање иновационе делатности буџетским средствима, у скла-
ду са овим законом и законом којим се уређује буџетски систем.

VIII. РЕГИСТАР СУБЈЕКАТА НАЦИОНАЛНОГ 
ИНОВАЦИОНОГ СИСТЕМА

Члан 42.
Фонд за иновациону делатност води регистар субјеката на-

ционалног иновационог система, уз подршку службе Владе која је 
надлежна за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање 
система електронске управе.

Сврха вођења регистра из става 1. овог члана је вођење број-
чане евиденције субјеката националног иновационог система, као 
и олакшан приступ финансирању иновационе делатности, економ-
ским подстицајним мерама и стимулативним процедурама и по-
ступцима.

У регистар из става 1. овог члана уписују се подаци о ино-
вативним субјектима, субјектима иновационе инфраструктуре и 
пословним анђелима.

У регистру из става 1. овог члана наводи се врста сваког упи-
саног субјекта националног иновационог система.

Фонд за иновациону делатност, уз претходну сагласност Ми-
нистарства, прописује ближе услове, доступност, врсту, обим и на-
чин објављивања, начин брисања и рокове чувања података, као и 
садржину обрасца за упис и брисање сваке врсте субјеката наци-
оналног иновационог система у регистар из става 1. овог члана. 

Субјекти националног иновационог система нису обавезни 
да се упишу у регистар из става 1. овог члана, осим субјеката из 
чл. 24. и 29. овог закона.

Приликом обављања послова вођења регистра, Фонд за ино-
вациону делатност прикупља и обрађује податке о личности, у 
мери неопходној за вршење наведеног посла у складу са Законом 
о заштити података о личности.

IX. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИНОВАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 43.
Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе подно-

се Министарству годишњи извештај о резултатима и стању инова-
ционе делатности на својој територији, као и утрошку сопствених 
буџетских средстава за ту намену.

Садржај и рок за достављање годишњих извештаја из става 
1. овог члана прописује министар.
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X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44.
Фонд за иновациону делатност, основан Законом о инова-

ционој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 18/20 и 
55/13), наставља да ради у складу са овим законом.

Фонд за иновациону делатност ће ускладити организацију, 
начин рада, статут као и друге опште акте у року од шест месеци 
од дана ступања на снагу овог закона.

Сви уговори које је Фонд за иновациону делатност потписао 
до дана ступања на снагу овог закона остају на снази до истека 
рока на који су закључени.

Именовани чланови Управног одбора, Надзорног одбора и 
Директор настављају да обављају функцију до истека мандата.

Члан 45.
Фонд за иновациону делатност ће сва лица која су уписана 

у Регистар иновационе делатности уписати у Регистар субјеката 
националног иновационог система.

Приликом вршења уписа из става 1. овог члана послов-
но-технолошки инкубатори ће бити уписани као организације по-
дршке стартапима.

Члан 46.
Министарство и Фонд за иновациону делатност усвојиће од-

говарајуће прописе најкасније до 31. децембра 2022. године. 

Члан 47.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон 

о иновационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 
18/20 и 55/13), осим чл. 11. и 12, чија примена престаје даном ус-
постављања регистра субјеката националног иновационог систе-
ма, а најкасније до 31. децембра 2022. године.

Даном престанка примене чл. 11. и 12. Законa о иновацио-
ној делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 18/20 и 55/13) 
бришу се подаци из Регистра иновационе делатности. 

Члан 48.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, осим члана 42. чија се 
примена одлаже до обезбеђивања услова за успостављање реги-
стра субјеката националног иновационог система, а најкасније до 
31. децембра 2022. године.

5892
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, 

доносим

У К А З

о проглашењу Закона о изменама и допунама  
Закона о просветној инспекцији

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о про-
светној инспекцији, који је донела Народна скупштина Републике 
Србије на Четрнаестој седници Другог редовног заседања у 2021. 
години, 23. децембра 2021. године.

ПР број 172
У Београду, 28. децембра 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

З А К О Н

о изменама и допунама Закона о просветној инспекцији

Члан 1.
У Закону о просветној инспекцији („Службени гласник РС”, 

број 27/18), у члану 2. став 1. после речи: „уџбеника” везник „и” 
замењује се запетом, а после речи: „ученичког и студентског 

стандарда” додају се запета и речи: „науке и истраживања и Наци-
оналног оквира квалификација”.

После става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Просветна инспекција обавља инспекцијски надзор и у дру-

гим областима у којима је посебним законом утврђена њена на-
длежност.”

Члан 2.
У члану 5. став 1) мења се и гласи: 
„Послове просветне инспекције обавља просветни инспек-

тор: у министарству надлежном за послове образовања и васпи-
тања  – републички просветни инспектор, у органу покрајинске 
управе надлежне за послове образовања и васпитања  – покрајин-
ски просветни инспектор и градском и општинском органу надле-
жном за послове образовања и васпитања  – градски односно оп-
штински просветни инспектор.”

Став 2. брише се.

Члан 3.
Изнад члана 7. додаје се наслов који гласи: 
„Послови инспекцијског надзора над радом установа пред-

школског васпитања и образовања и основног и средњег образо-
вања и васпитања”.

У члану 7. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 
„2) oствaривaња прaвa и обавеза детета, учeникa, његовог 

рoдитeљa oднoснo другог законског заступника и запосленог утвр-
ђених прoписима у oблaсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa;”.

После тачке 6) додаје се тачка 6а) која гласи: 
„6а) издавања јавних исправа;”.
Став 2. мења се и гласи:
„У пoступку вeрификaциje установе, новог образовног про-

фила, остваривања нових програма наставе и учења, проширене 
делатности установе, статусне промене и промене седишта уста-
нове, просветна инспекција испитуje испуњeнoст услoвa и пoсту-
пa у oквиру свojих oвлaшћeњa. Када утврђује испуњеност услова у 
поступку верификације установе, за основну и проширену делат-
ност, просветни инспектор записником констатује да ли установа 
испуњава услове, у складу са законом којим се уређују основе си-
стема образовања и васпитања и прописа донетих на основу тог 
закона, и о томе обавештава орган надлежан за доношење решења 
у поступку верификације установе.” 

Члан 4.
Члан 8. брише се.

Члан 5.
У члану 9. тачка 3) мења се и гласи:
„3) предлога за одузимање одобрења за статус јавно призна-

тог организатора активности.”

Члан 6.
У члану 10. тачка 2) после речи: „уписа студената” додају се 

запета и речи: „статуса студената и заштите права студената”. 
У тачки 3) после речи: „пословођења” додају се запета и 

речи: „других органа установе”. 
У тачки 5) речи: „прописане евиденције” замењују се речи-

ма: „прописаних евиденција и издавања јавних исправа”. 

Члан 7.
У члану 11. тачка 2) после речи: „њихових родитеља” запета 

и реч: „старатеља” бришу се.
У тачки 4) речи: „прописане евиденције” замењују се речи-

ма: „прописаних евиденција”. 

Члан 8.
У члану 15. став 1. тачка 3) после речи: „пoсeбнoм зaкoну” 

везник „и” замењује се запетом, а после речи: „општем акту” дода-
ју се речи: „и другим прописима из области образовања”.

Тачка 4) брише се.
Тачка 5) мења се и гласи: 
„5) пoднoси приjaву нaдлeжнoм oргaну због постојања сум-

ње да је учињeнo кривичнo дeлo, привредни преступ, зaхтeв зa 
пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa, oднoснo пoврeду зaбрaнe дис-
криминације, забране насиља, злостављања и занемаривања, за-
бране понашања која вређа углед, част или достојанство и забране 
страначког организовања и деловања;”. 
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У тачки 8) речи: „идентификују овлашћена лица” замењују 
се речима: „идентификује овлашћено лице”.

У тачки 9) реч: „узима” замењује се речју: „прибавља”, а реч: 
„овлашћених” замењује се речју: „овлашћеног”.

У тачки 10) речи: „опште и појединачне акте” замењују се 
речима: „општи и појединачни акт”.

Додаје се нови став 3. који гласи: 
„Просветни инспектор у вршењу послова инспекцијског 

надзора поступа у складу са овим законом, законом који уређује 
инспекцијски надзор и законом који уређује заштиту података о 
личности”.

Члан 9.
У члану 16. став 1. после речи: „стручно-педагошког над-

зора” додају се речи: „и спољашњег вредновања”, а после речи: 
„запослених” додају се запета и речи: „који реализују просветни 
саветници у вршењу теренског надзора”.

Члан 10.
У члану 17. став 1. речи: „Просветни инспектор” замењују 

се речима: „Републички просветни инспектор”, а речи: „министар-
ства надлежног за послове образовања и васпитања” бришу се.

У ставу 2. после речи: „послова,” додаје се реч: „републич-
ки”, а речи: „министарства надлежног за послове образовања и 
васпитања” бришу се.

Став 4. мења се и гласи:
„Уколико просветни инспектор не отклони утврђене непра-

вилности у датом року, републички просветни инспектор је овла-
шћен да, у складу са законом, предложи покретање дисциплинског 
поступка против тог инспектора, као и против његовог непосред-
ног руководиоца. Републички просветни инспектор овлашћен је и 
да, у складу са законом, предложи удаљење с рада службених лица 
против којих се покрене дисциплински поступак.”

После става 4. додају се ст. 5. и 6. који гласе:
„Надзор над радом просветне инспекције у обављању пове-

рених послова врши министарство надлежно за послове образо-
вања и васпитања, односно орган покрајинске управе надлежан за 
послове образовања и васпитања, у складу са овим законом. 

Републичка просветна инспекција и после поверавања по-
слова задржава одговорност и може, у складу са законом, вршити 
непосредан инспекцијски надзор на целој територији Републике 
Србије.” 

Члан 11.
У члану 18. у ставу 3. после речи: „Министарствo” додају се 

речи: „надлежно за послове образовања и васпитања”.

Члан 12.
У члану 20. реч: „законoм” замењује се речју: „законима”. 

Члан 13.
После члана 20. додају се називи глава, називи чланова и чл. 

20а и 20б који гласе: 

„IVа ИЗВЕШТАВАЊЕ

Годишњи извештај о раду

Члан 20а
Годишњи извештај о раду доноси се за претходну школску 

односно радну годину чије је трајање утврђено законима из обла-
сти образовања и васпитања.

IVб СЛУЖБЕНА ОДЕЋА И ОБУЋА

Службено одело и обућа просветног инспектора

Члан 20б
У вршењу инспекцијског надзора просветни инспектор може 

користити службену одећу и обућу. 
Изглед, делове и начин коришћења службеног одела и обуће 

просветног инспектора, прописује руководилац органа надлежног 
за послове образовања и васпитања.”

Ступање на снагу

Члан 14.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

5893
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, 

доносим

У К А З

о проглашењу Закона о изменама и допунама  
Закона о oсновном образовању и васпитању

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о oснов-
ном образовању и васпитању, који је донела Народна скупштина 
Републике Србије на Четрнаестој седници Другог редовног засе-
дања у 2021. години, 23. децембра 2021. године.

ПР број 173
У Београду, 28. децембра 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

З А К О Н

о изменама и допунама Закона о oсновном образовању 
и васпитању

Члан 1.
У Закону о основном образовању и васпитању („Службени 

гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18  – др. закон и 10/19) у називу 
члана 11. после речи: „изузетним”, додаје се запета и речи: „одно-
сно посебним”.

У ст. 1, 2. и 3. после речи: „изузетним”, додаје се запета и 
речи: „односно посебним”.

Члан 2.
У члану 23. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
„Изузетно, основна музичка школа може да остварује и про-

грам средњег музичког образовања и васпитања, у складу са За-
коном”.

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 3.
У члану 26а став 2. тачка 10) после речи: „изузетним”, додаје 

се запета и речи: „односно посебним”.

Члан 4.
У члану 30. став 4. реч: „две”, замењује се речју: „четири”.

Члан 5.
У члану 31. после става 6. додаје се нови став 7. који гласи: 
„Образовно-васпитни рад од петог до осмог разреда може да 

се организује и у комбинованом одељењу”.
Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 8. и 9.
У ставу 9. који постаје став 10. после речи: „програма”, дода-

ју се речи: „и слободних наставних активности”.
У ставу 10. који постаје став 11. број: „9”, замењује се бро-

јем: „10”.
После става 10. који постаје став 11. додаје се нови став 12. 

који гласи: 
„Изузетно, група из става 10. овог члана може да се формира 

на нивоу циклуса. Група састављена од ученика два разреда може 
да има до 15 ученика, а група од три или четири разреда до десет 
ученика”. 

Досадашњи ст. 10, 11. и 12. постају ст. 11, 12. и 13.

Члан 6.
Члан 33. брише се.
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Члан 7.

У члану 55. став 16. после речи: „наставе,” додају се речи: 
„односно предметне наставе”, а реч: „детета”, замењује се речју: 
„ученика”.

Члан 8.
У члану 57. став 3. после речи: „изузетне”, додаје се запета и 

речи: „односно посебне”.

Члан 9.
У члану 58. став 4. после речи: „наставу” брише се запета, а 

реч: „односно” замењују се речју: „или”.

Члан 10.
У члану 60. став 6. после речи: „изузетним”, додаје се запета 

и речи: „односно посебним”.

Члан 11.
У члану 74. после става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе: 
„Завршни испит ученик осмог разреда полаже на језику на 

којем је остваривао образовно-васпитни рад. 
Изузетно, завршни испит ученик осмог разреда, на захтев 

родитеља, може да полаже на другом језику ако је то у најбољем 
интересу ученика”.

Досадашњи ст. 2, 3, 4, 5, 6. и 7. постају ст. 4, 5, 6, 7, 8. и 9.

Члан 12.
У члану 81. став 1. после речи: „(лични подаци)” и запете до-

дају се речи: „јединствен образовни број (у даљем тексту: ЈОБ),”.
После става 4. додају се нови ст. 5. и 6. који гласе: 
„ЈОБ представља индивидуалну и непоновљиву ознаку која 

се састоји од 16 карактера и додељује се ученику, у складу са За-
коном.

Податак о ЈОБ-у уноси се у евиденцију коју установа води 
у штампаном и/или електронском облику, као и обрасце јавних 
исправа које издаје у складу са Законом и овим законом”.

Досадашњи ст. 5, 6, 7. и 8. постају ст. 7, 8, 9. и 10.

Члан 13.
После члана 95. додаје се назив члана и члан 95а, који гласи: 

„Признавање страних школских исправа

Члан 95а
Страни држављанин и лице без држављанства има право да 

захтева признавање стране школске исправе, ако за то има правни 
интерес.

Страну школску исправу признаје ENIC/NARIC центар, у 
складу са Законом којим се уређује национални оквир квалифика-
ција Републике Србије”.

Ступање на снагу

Члан 14.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

5894
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, 

доносим

У К А З
о проглашењу Закона о изменама и допунама  

Закона о основама система образовања и васпитања

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, који је донела Народна 
скупштина Републике Србије на Четрнаестој седници Другог ре-
довног заседања у 2021. години, 23. децембра 2021. године.

ПР број 174
У Београду, 28. децембра 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

З А К О Н

о изменама и допунама Закона о основама система 
образовања и васпитања

Члан 1.
У Закону о основама система образовања и васпитања („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18  – др. закон, 10/19 и 6/20), у 
члану 4. став 2. на крају реченице после тачке додаје се реченица 
која гласи:

„Посебним законом може се утврдити друга старосна граница 
за упис у средњу школу и за стицање својства редовног ученика.”.

Члан 2. 
У члану 7. став 1. тачка 2) после речи: „квалитет” додаје се 

реч: „образовних”.
У ставу 2. тачка 3), после речи: „изузетним” додаје се запета 

и речи: „односно посебним”.

Члан 3.
Члан 10. мења се и гласи: 

„Члан 10.
Стандарди образовања и васпитања представљају скуп нор-

ми на основу којих се врши процена квалитета у систему образо-
вања и васпитања, и то:

1) стандарди образовних постигнућа ученика;
2) стандарди квалитета рада установе;
3) стандарди квалитета уџбеника;
4) стандарди компетенција наставника, васпитача и стручних 

сарадника;
5) стандарди компетенција директора;
6) стандарди компетенција секретара установе;
7) стандарди квалификација.
Стандарде из става 1. овог члана прописује министар.”.

Члан 4.
У члану 14. став 7, члану 36. став 1. тачка 3) подтачка (1), 

члану 43. став 1, члану 46. став 1. тачка 3), члану 126. став 4. тачка 
2), члану 128. став 7. тачка 3), члану 131. став 1, члану 137. ст. 1. 
и 3, члану 149. став 2. тачка 1) и члану 170. став 2. тачка 4) речи: 
„стандарди постигнућа” у одређеном падежу, замењују се речима: 
„стандарди образовних постигнућа” у одговарајућем падежу.

Члан 5.

Члан 18. став 7. мења се и гласи:
„Претходну проверу знања обавља тим састављен од настав-

ника разредне наставе, односно предметне наставе, педагога и 
психолога школе уважавајући стандарде образовних постигнућа и 
ценећи најбољи интерес ученика.”.

Члан 6.
У члану 19. став 2. после речи: „изузетним” додаје се запета 

и речи: „односно посебним”.

Члан 7.
У члану 22. став 6. после речи: „похађа наставу”, запета се 

брише и додају се речи: „или не обавести школу о разлозима изо-
стајања ученика,”.

Члан 8.
У члану 24. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Изузетно од става 2. овог члана, припремни предшколски 

програм може да остварује наставник разредне наставе, када због 
малог броја деце није могуће формирати васпитну групу, већ се 
деца прикључују ученицима комбинованог одељења.”.

Члан 9.
У члану 28. став 1. мења се и гласи:
„Образовно-васпитни рад остварује се у току школске годи-

не, која почиње 1. септембра, извођењем химне Републике Србије, 
а завршава се 31. августа наредне године.”.

Члан 10.
У члану 31. став 2. тачка 1) реч: „обавља” замењује се речи-

ма: „планира и спроводи”.
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Члан 11.
У члану 34. став 1. тачка 4) после речи: „стандардима” додаје 

се реч: „образовних”.
У тачки 5) после подтачке (2) додаје се подтачка (2а) која гласи:
„(2а) стандардима компетенција секретара;”.

Члан 12.
У члану 41. став 1. тачка 2) после речи: „завршног испита и” 

додају се речи: „стручног дела испита у оквиру”. 
Тач. 10) и 13) бришу се.

Члан 13.
У члану 42. став 1. тачка 1) после речи: „наставника” додаје 

се запета и реч: „секретара”.
После тачке 6) додаје се тачка 6а) која гласи:
„6а) припрему програма испита за секретара установе;”.

Члан 14.
Члан 45. мења се и гласи:

„Члан 45.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у 

оквиру Центра за испите обавља следеће послове:
1) припрема предлог програма завршног испита на крају 

основног образовања и васпитања; 
2) учествује у припреми предлога садржаја завршног испита 

у средњем образовању и васпитању и општој, стручној и уметнич-
кој матури;

3) организује и спроводи завршни испит на крају основног 
образовања и васпитања;

4) организује и спроводи пријемне испите за упис у средње 
школе за ученике са посебним способностима (уметничка школа 
 – музичка, балетска и уметничка школа ликовне области, односно 
образовни профил из области уметности, школа или одељење за 
ученике са посебним способностима, школа у којој се део наставе 
остварује на страном језику и школа за талентоване ученике);

5) организује и спроводи општу, уметничку и стручну матуру 
и завршни испит на крају средњег образовања и васпитања;

6) припрема тестове и упутство за оцењивање тестова за за-
вршни испит на крају основног образовања и васпитања, општу и 
стручну матуру, припрема испит за уметничку матуру, припрема 
стандардизоване радне задатке за практични рад са упутством за 
оцењивање за стручну матуру и завршни испит на крају средњег 
образовања и васпитања;

7) припрема тестове и упутство за оцењивање тестова за 
средње школе за ученике са посебним способностима (уметнич-
ка школа  – музичка, балетска и уметничка школа ликовне обла-
сти, односно образовни профил из области уметности, школа или 
одељење за ученике са посебним способностима, школа у којој се 
део наставе остварује на страном језику и школа за талентоване 
ученике);

8) образује и координира рад радних група за израду, рецен-
зирање, прегледање и оцењивање испитног материјала за испите 
из тач. 5) и 6) овог става; 

9) анализира и интерпретира резултате и израђује годишњи 
извештај о спроведеном завршном испиту на крају основног обра-
зовања и васпитања, општој, уметничкој и стручној матури и завр-
шном испиту на крају средњег образовања и васпитања;

10) израђује и публикује радне материјале и приручнике за 
припремање испита;

11) израђује тестове и упутство за оцењивање из тач. 6) и 7) 
овог става на језицима националних мањина, у сарадњи са нацио-
налним саветима националних мањина;

12) израђује и публикује радне материјале и приручнике за 
припремање испита на језицима националних мањина, у сарадњи 
са националним саветима националних мањина;

13) пружа стручну помоћ у прилагођавању услова за полага-
ње испита и прилагођава испитне материјале ученицима са смет-
њама у развоју; 

14) учествује у организацији и спровођењу свих врста наци-
оналних испитивања;

15) развија програме обука за квалитетну припрему и спро-
вођење свих фаза испита;

16) израђује и одржава банке задатака за националне испите;

17) управља информационим системом из члана 181а овог 
закона. 

За обављање послова израде, рецензирања, прегледања и 
оцењивања испитног материјала, Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања образује радне групе по предметима и по-
дручјима рада.”. 

Члан 15.
У члану 49. став 2. после речи: „стандарда” додаје се реч: 

„образовних”. 
У ставу 5. после речи: „стручни сарадници,” додаје се реч: 

„секретар,”.
У ставу 9. после речи: „вредновања” додаје се реч: „образов-

них”. 
У ставу 10. реч: „Органе”, замењује се речима: „Стручне ор-

гане”. 

Члан 16.
После члана 55. додају се назив члана и члан 55а који гласе:

„Образовно-научни центар

Члан 55а
Ради обављања послова, подизања квалитета образовних, 

научних, истраживачких, спортских, омладинских и туристичких 
пројеката и програма и њихове доступности корисницима, Влада 
може да оснује образовно-научни центар, у складу са законом ко-
јим се уређују јавне службе.”.

Члан 17.
У члану 56. став 2. после речи: „изузетним способностима,” 

додају се речи: „програм за ученике са посебним способностима,”.
У ставу 3. после речи: „изузетним способностима,” додају се 

речи: „програм за ученике са посебним способностима,”.
Став 4. мења се и гласи:
„Изузетно, основна школа може да остварује и предшколски 

програм, основна музичка школа и програм средњег музичког 
образовања и васпитања, а средња школа  – предшколски програм, 
програм основног образовања и васпитања и васпитни програм.”.

Члан 18.
У члану 60. став 2. мења се и гласи:
„Програми наставе и учења у основном и средњем образова-

њу и васпитању, садрже:
1) циљеве основног, општег средњег, стручног и уметничког 

образовања и васпитања и циљеве учења предмета, изборних про-
грама и активности по разредима;

2) образовне стандарде за основно образовање и васпитање и 
опште средње образовање и васпитање;

3) кључне појмове садржаја сваког предмета;
4) упутство за дидактичко-методичко остваривање програма;
5) упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика;
6) начин прилагођавања програма музичког и балетског 

образовања и васпитања, образовање и васпитање ученика са из-
узетним, односно посебним способностима, за образовање и ва-
спитање на језику националне мањине и образовање одраслих.”.

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Смернице за прилагођавање програма наставе и учења и 

смернице за пружање индивидуализоване додатне подршке за уче-
нике са сметњама у развоју и инвалидитетом, доноси Завод за уна-
пређивање образовања и васпитања.”.  

Досадашњи ст. 3 –6. постају ст. 4 –7.

Члан 19.
У члану 64. став 3. брише се. 
Досадашњи став 4. постаје став 3.

Члан 20.
У члану 67. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„План и програм наставе и учења верске наставе, на усагла-

шени предлог традиционалних цркава и верских заједница, по 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове односа са 
црквама и верским заједницама, доноси министар.”.

Досадашњи ст. 2 –6. постају ст. 3 –7.
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Члан 21.

После члана 67. додају се назив члана и члан 67а, који гласe:

„Комисија за верску наставу

Члан 67а
Организовање и остваривање верске наставе прати Комисија 

за верску наставу у школи (у даљем тексту: Комисија).
Комисију образује Влада на време од шест година.
У Комисију се именују по један представник традиционал-

них цркава и верских заједница, три представника органа надле-
жног за послове односа са црквама и верским заједницама и три 
представника Министарства.

Члан Комисије може бити разрешен пре истека мандата, и то: 
на лични захтев, на предлог предлагача и ако не испуњава своју 
дужност као члан Комисије, односно својим поступцима повреди 
углед дужности коју обавља. 

У случају разрешења члана Комисије пре истека мандата, 
Влада поставља новог члана по прибављеном предлогу представ-
ника чији је члан разрешен.

Председника и заменика председника Комисије бирају чла-
нови Комисије на првој седници, већином гласова од укупног бро-
ја чланова Комисије.

Комисија обавља послове који се, нарочито, односе на:
1) усаглашавање предлога програма верске наставе; 
2) уџбенике и друга наставна средства, у складу са законом ко-

јим се уређују питања везана за уџбенике и друга наставна средства; 
3) давање мишљења о листама наставника верске наставе; 
4) друга питања везана за праћење организовања и оствари-

вања програма верске наставе.
Председник, заменик председника и чланови Комисије нема-

ју право на накнаду за свој рад.
Начин рада и друга питања од значаја за рад Комисије, уређу-

ју се пословником о раду Комисије.”. 

Члан 22.
У члану 72. став 1. после речи: „стандарда” додаје се реч: 

„образовних”.
Став 6. мења се и гласи:
„Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту у 

основном и три пута у средњем образовању и васпитању, а ако је 
недељни фонд часова обавезног предмета, изборног програма и 
активности један час  – најмање два пута у полугодишту.”.

У ставу 9. после речи: „стандардима” додаје се реч: „обра-
зовних”.

Члан 23.
У члану 76. после става 13. додаје се нови став 14. који гласи:
„Податак да је образовање стечено у складу са ставом 6. тач. 

2) и 3) овог члана уноси се у одговарајући део обрасца јавне ис-
праве.”.

Досадашњи став 14. постаје став 15.

Члан 24.
У члану 78. став 5. мења се и гласи:
„Програм, начин организације и спровођења испита и друга 

питања од значаја за испите из става 1. овог члана, прописује ми-
нистар”.

Члан 25.
После члана 82. додају се назив члана и члан 82а који гласe:

„Приговор на испите којима се завршава ниво образовања

Члан 82а
Ученик основног и средњег образовања и васпитања, његов 

родитељ, односно други законски заступник има право да подне-
се приговор на привремене резултате завршног испита на крају 
основног образовања и васпитања, завршног испита у средњем 
образовању и васпитању, опште, уметничке и стручне матуре.

Приговор из става 1. овог члана подноси се школи у којој је 
ученик полагао испит, у року од 24 сата од објављивања привре-
мених резултата испита.

О приговору на привремени резултат на завршни испит 
на крају основног образовања и васпитања, општу матуру, као и 

општеобразовне предмете на стручној и уметничкој матури, пр-
востепена комисија одлучује у року од 24 часа од истека рока за 
подношење приговора.

Ако није задовољан одлуком комисије из става 3. овог чла-
на, ученик, његов родитељ, односно други законски заступник има 
право да поднесе приговор другостепеној комисији, у року од 24 
часа од пријема одлуке комисије.

Другостепена комисија одлучује о приговору из става 4. овог 
члана у року од 24 часа од истека рока за подношење приговора.

О приговору на привремене резултате стручног испита на 
стручној матури, уметничког наставног предмета на уметничкој 
матури и завршног испита у средњем образовању и васпитању, 
одлучује комисија у року од 48 сати од истека рока за подношење 
приговора.

Ако комисија из ст. 3, 5. и 6. овог члана утврди да је приговор 
основан, може изменити број бодова на тесту.

Одлука комисије из ст. 5. и 6. овог члана је коначна.
Састав, начин образовања и рада комисија из ст. 3, 5. и 6. овог 

члана уређују се у упутству за организацију и спровођење испита 
које доноси министар, у складу са чланом 78. став 5. овог закона.”.

Члан 26.
У члану 94. став 2. после речи: „образовни профил” ставља 

се запета, а речи: „или остварује нови програм образовања и ва-
спитања” замењују се речима: „односно смер или тип гимназије, 
односно када основна школа остварује припремни предшколски 
програм или програм основног образовања одраслих.”.

Члан 27. 
У члану 106. ст. 10. и 11. мењају се и гласе:
„По доношењу решења којим се забрањује рад установе, Ми-

нистарство одређује установу у којој деца, односно ученици имају 
право да наставе започето образовање.

Трошкове наставка програма васпитања и образовања у запо-
четој години у предшколској установи, започетог циклуса основ-
ног образовања и васпитања или започетог програма средњег 
образовања и васпитања, за децу и ученике из става 10. овог члана 
сноси установа којој је забрањен рад.”.

Члан 28.
У члану 111. став 13. брише се.

Члан 29.
У члану 117. став 3. мења се и гласи:
„Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре ис-

тека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или ор-
ган управљања установе, на лични захтев члана, као и у случају да:

1) орган управљања доноси незаконите одлуке или не доноси 
одлуке које је на основу закона и статута дужан да доноси;

2) члан органа управљања неоправданим одсуствовањима 
или несавесним радом онемогућава рад органа управљања;

3) у поступку преиспитивања акта о именовању утврди не-
правилности;

4) скупштина јединице локалне самоуправе покрене иници-
јативу за разрешење члана органа управљања именованог на њен 
предлог;

5) савет родитеља покрене иницијативу за разрешење члана 
органа управљања именованог на његов предлог;

6) васпитно-образовно, односно наставничко и педагошко 
веће покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања 
именованог на његов предлог;

7) наступи услов из члана 116. став 9. овог закона.”.

Члан 30.
У члану 119. став 1. тачка 9) мења се и гласи:
„9) одлучује о правима, обавезама и одговорностима дирек-

тора установе;”.
После тачке 9) додаје се тачка 9а) која гласи:
„9а) образује комисију за вођење дисциплинског поступка 

против директора и доноси одлуку о одговорности директора за 
тежу повреду радне обавезе или повреду забране из члана 110 –
113. овог закона;”.

У тачки 11) после речи: „стандарда” додаје се реч: „образовних”.
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Члан 31.
У члану 120. став 6. тачка 3) мења се и гласи:
„3) учествује у предлагању садржаја ваннаставних активно-

сти и програма на нивоу установе;”.
После тачке 3) додаје се тачка 3а) која гласи:
„3а) учествује у поступку избора уџбеника, у складу са зако-

ном којим се уређују уџбеници;”.

Члан 32.
У члану 123. став 11. брише се.
Досадашњи ст. 12 –22. постају ст. 11 –21.
У досадашњем ставу 18. који постаје став 17. и у досада-

шњем ставу 19. који постаје став 18. речи: „става 17.” замењују се 
речима: „става 16.”.

Члан 33.
У члану 127. став 2. речи: „саветник  – спољни сарадник” за-

мењују се речима: „просветни саветник”.

Члан 34.
У члану 130. став 8. речи: „када изводи наставу у том одеље-

њу” замењују се речима: „када не изводи наставу у том одељењу”.
У ставу 10. на крају текста тачка се замењује запетом и до-

дају се речи: „а наставник из члана 141. став 12. учествује у раду 
стручних органа из ст. 2, 3, 6. и 7. овог члана.”.

Члан 35.
Члан 132. мења се и гласи:

„Члан 132.
Правне послове у установи обавља секретар.
Секретар мора да има образовање из области правних наука у 

складу са чланом 140. став 1. овог закона, савладан програм обуке 
и дозволу за рад секретара (у даљем тексту: лиценца за секретара).

Секретар се уводи у посао и оспособљава за самосталан рад 
савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за 
лиценцу секретара. Секретару  – приправнику директор одређује 
ментора са листе секретара установа коју утврди школска управа. 

Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања 
радног односа положи испит за лиценцу за секретара. 

Трошкове полагања испита из става 4. овог члана сноси уста-
нова. 

Министарство издаје лиценцу за секретара. 
Секретару који не положи испит за лиценцу за секретара у 

року из става 4. овог члана престаје радни однос.
Секретар који има положен стручни испит за секретара, 

правосудни или стручни испит за запослене у органима државне 
управе или државни стручни испит, сматра се да има лиценцу за 
секретара. 

Лиценца за секретара одузима се секретару који је осуђен 
правоснажном пресудом за повреду забране из чл. 110 –113. овог 
закона, за кривично дело или привредни преступ у вршењу ду-
жности. 

Ближе услове за рад секретара, стандарде компетенција и 
програме обука, стално стручно усавршавање, припрема канди-
дата за полагање испита за лиценцу секретара, програм испита 
за лиценцу секретара, начин и програм увођења у посао, начин, 
поступак и рок за пријаву полагања испита, састав и начин рада 
комисије Министарства, односно надлежног органа аутономне по-
крајине пред којом се полаже испит, садржај и образац лиценце за 
секретара, начин вођења регистра издатих лиценци за секретара, 
накнаде за рад чланова комисије и остала и друга питања у вези са 
радом секретара установе, прописује министар.”.

Члан 36.
У члану 141. став 4. после речи: „у струци” ставља се тачка, а 

речи: „стеченим после специјалистичког, односно мајсторског ис-
пита.” бришу се.

У ставу 7. после речи: „стекло” додаје се реч: „основно,”.
После става 11. додаје се став 12. који гласи:
„Изузетно, послове наставника одређених предмета или гру-

па предмета у школи из члана 89. ст. 5. и 7. овог закона може да из-
води наставник или асистент одговарајуће високошколске устано-
ве или запослени у научном институту са одговарајућим звањем.”.

Члан 37. 
У члану 143. ст. 2. и 3. мењају се и гласе:
„Када је образовање стечено у систему војног школства, а 

врста образовања не одговара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140. овог закона, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утвр-
ђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника.

Када је образовање стечено у иностранству, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140. 
овог закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу од-
говарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника.”.

Члан 38. 
У члану 145. став 10. мења се и гласи:
„Уколико надлежни орган не организује полагање испита за 

лиценцу приправнику који је у законом прописаном року прија-
вљен за полагање испита за лиценцу, рок за полагање испита за 
лиценцу се продужава до организовања испита.”.

Члан 39.
У члану 150. после става 8. додају се ст. 9 –13. који гласе:
„Лице из става 7. овог члана савладава програм за увођење у 

посао и полагање испита за лиценцу под непосредним надзором 
наставника, васпитача и стручног сарадника који има лиценцу.

Установа и лице из става 7. овог члана закључују уговор о уво-
ђењу у посао у трајању од најмање годину, а најдуже две године.

Уговором из става 10. овог члана не заснива се радни однос.
Лице из става 7. овог члана има право да учествује у раду 

стручних органа без права одлучивања и нема право да оцењује 
ученике у школи.

Трошкове полагања испита за лиценцу сноси лице из става 7. 
овог члана.”.

Члан 40.
У називу члана 151. после речи: „стручног сарадника” додају 

се речи: „и секретара”.
У ст. 1. и 5. после речи: „стандарда” додаје се реч: „образовних”.
Став 7. мења се и гласи:
„Приоритетне области стручног усавршавања за период од 

три године прописује министар на предлог директора Завода за 
унапређивање образовања и васпитања.”.

После става 7. додаје се став 8. који гласи:
„Облике стручног усавршавања, програме и начин организо-

вања сталног стручног усавршавања, услове, орган који одлучује 
о стицању звања и поступак напредовања, стицање звања у току 
стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадни-
ка и секретара, образац уверења о савладаном програму, садржај 
портфолија и друга питања од значаја за стручно усавршавање, 
прописује министар.”.

Члан 41.
Члан 154. мења се и гласи: 

„Члан 154.
Пријем у радни однос на неодређено време врши се на осно-

ву конкурса који расписује директор.
Директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Кандидати 

попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи.

Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор. Комисија има најмање три члана. Секретар установе пружа 
стручну подршку конкурсној комисији. 

Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139. овог закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава.

Кандидати из става 4. овог члана у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака.

Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
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пријема резултата психолошке процене способности за рад са де-
цом и ученицима.

Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са ли-
сте из става 6. овог члана, сачињава образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 

Директор установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања образложене листе 
из става 7. овог члана.

Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату 
може да поднесе жалбу органу управљања, у року од осам дана од 
дана достављања решења из става 8. овог члана.

Орган управљања о жалби одлучује у року од 15 дана од дана 
подношења жалбе.

Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право 
да, под надзором овлашћеног лица у установи, прегледа сву кон-
курсну документацију, у складу са законом.

Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се 
нови конкурс у року од осам дана.

Решење из става 8. овог члана оглашава се на званичној ин-
тернет страници Министарства, када постане коначно.”.

Члан 42.
У члану 155. став 3. тачка 3) речи: „на неодређено време” 

бришу се. 
У ставу 9. после речи: „посебног интереса” додају се речи: „и 

националног значаја”.

Члан 43.
У члану 160. у ставу 8. после речи: „одређеног предмета,” до-

дају се речи: „посебним решењем”.
После става 8. додаје се нови став 9. који гласи: 
„Накнада за рад наставника из става 8. овог члана исплаћује се 

на основу месечног извештаја наставника о одржаним часовима.”.
Досадашњи став 9. постаје став 10.

Члан 44.
У члану 176. став 2. речи: „става 4.” замењују се речима: 

„става 5.”.
После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Податак о ЈОБ-у уноси се у евиденцију коју установа води 

у штампаном и/или електронском облику, као и обрасце јавних 
исправа које издаје у складу са овим и посебним законом.”.

Досадашњи ст. 4 –13. постају ст. 5 –14.
У досадашњим ст. 5 –7. који постају ст. 6 –8. и досадашњем 

ставу 12. који постаје став 13. речи: „ става 4.” замењују се речи-
ма: „става 5.”.

У досадашњем ставу 9. који постаје став 10. речи: „става 8.” 
замењују се речима „става 9.”.

У досадашњем ставу 11. који постаје став 12, речи: „става 
10.” замењују се речима: „става 11.”.

Члан 45. 
У члану 177. став 1. после тачке 3) додаје се тачка 3а) која 

гласи:
„3а) податке за одређивање телесног и моторичког статуса 

ученика у оквиру образовно-васпитног система, добијених кроз 
систем праћења телесног и моторичког статуса ученика у оквиру 
наставе физичког и здравственог васпитања.”. 

Члан 46.
У члану 181. став 4. тачка 15) на крају текста тачка се заме-

њује тачком и запетом и додају се тач. 16) –18) које гласе:
„16) датум пријаве на евиденцију Националне службе за за-

пошљавање (у даљем тексту: НСЗ);
17) дужина чекања на евиденцији НСЗ;
18) датум и разлог престанка вођења евиденције код НСЗ.”.

Члан 47.
После члана 181. додају се назив члана и члан 181а, који гласe:

„Информациони систем за спровођење испита

Члан 181а
Министарство, у оквиру ЈИСП-а, успоставља информациони 

систем за спровођење испита из члана 78. став 1. овог закона и 

међународних испитивања на чије се спровођење обавезала Репу-
блика Србија.

У информационом систему из става 1. овог члана, уносе се: 
1) подаци за одређивање идентитета ученика: име и презиме 

ученика, тип личног идентификатора ученика (јединствени матич-
ни број грађана, односно евиденциони број за страног државља-
нина, за ученике из Републике Српске јединствени матични број 
грађана), лични идентификатор ученика, пол, датум и место ро-
ђења, име једног родитеља, односно другог законског заступника 
ученика, држава и место становања, ЈОБ (није обавезно за ученике 
који претходни ниво образовања није завршио у Републици Срби-
ји), националну припадност (изјашњавање о националној припад-
ности није обавезно) и евиденциона шифра за полагање матурског 
испита, завршног испита на крају средњег образовања и васпита-
ња и завршног испита на крају основног образовања и васпитања; 

2) подаци о образовном статусу ученика основне школе: 
основна школа у којој је ученик завршио осми разред и управни 
округ коме та школа припада, индивидуални образовни план ако је 
оствариван, основна школа коју похађа ученик који није завршио 
основно образовање и васпитање ако уписује средњу музичку или 
средњу балетску школу и управни округ коме та школа припада, 
оцене ученика из шестог, седмог и осмог разрада (просек оцена, 
појединачне оцене и број бодова за сваки од наведених разреда), 
језик на коме је положио пријемни испит за упис у средњу шко-
ла за ученике са посебним способностима (језик на коме је завр-
шио основно образовање и васпитање или други језик), подаци о 
основном образовању ако је стечено у иностранству;

3) подаци о образовном статусу ученика средње школе: оце-
не ученика за сваки завршени разред средње школе (просек оцена, 
појединачне оцене и број бодова за сваки завршени разред), језик 
на ком је ученик завршио основно, односно средње образовање и 
васпитање, освојене награде на такмичењима (збирно и појединач-
но по сваком такмичењу), укупан број освојених бодова током шко-
ловања, податак да ли је ученик добитник вукове дипломе, подаци 
о основном образовању ако је стечено у иностранству, својству ре-
довног, односно ванредног ученика, трајању образовања и васпита-
ња, претходно завршеном образовању и васпитању, језику на којем 
је завршено образовање и васпитање, матерњем језику, језику на 
којем се изводи образовно-васпитни рад, обавезним предметима и 
изборним програмима, организацији образовно-васпитног рада, ин-
дивидуалном образовном плану, страним језицима, ваннаставним 
активностима за које се определио, допунској, додатној и припрем-
ној настави, учешћу на такмичењима, наградама, изостанцима, из-
реченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама, учешћу у 
раду органа школе и опредељењу за наставак образовања;

4) подаци потребни за организацију испита и упис ученика 
у наредни ниво образовања (језик на којем ће полагати испит, по-
датак о томе да ли је потребно прилагођавање испита у складу са 
индивидуалним образовним планом, податак о времену и месту 
полагања испита, изборни предмети за које се определио); 

5) исказане жеље ученика за упис у средњу школу, односно 
високошколску установу; 

6) подаци о испиту који је ученик полагао; 
7) подаци о лицима која учествују у изради, рецензирању, 

прегледању и оцењивању испита из члана 78. став 1. овог закона, и 
то: име и презиме, јединствени матични број грађана, адреса, ме-
сто, општина и држава становања, контакт телефон, адреса елек-
тронске поште, ниво и врста образовања и податак о познавању 
језика националне мањине;

8) подаци о другим лицима која учествују у реализацији ис-
пита из члана 78. став 1. овог закона: име и презиме, јединствени 
матични број грађана, адреса, место, општина и држава станова-
ња, контакт телефон, адреса електронске поште;

9) подаци о установи и просторијама установе у којима је 
обављен испит.

Податке из става 2. тач. 1) –4) овог члана које је установа до-
ставила Министарству у складу са законом, информациони систем 
из става 1. овог члана преузима из ЈИСП-а, из регистра из члана 
177. овог закона.

Остале податке из става 2. тач. 4) –5) овог члана, изузев пода-
така о времену и месту полагања испита уноси ученик, односно 
у име малолетног ученика родитељ, односно други законски за-
ступник или школа на захтев ученика, родитеља, односно другог 
законског заступника.
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Податке из става 2. тач. 4) о времену и месту полагања испи-
та, као и податке из става 2. тачка 6) овог члана уносе радне групе 
из члана 45. овог закона.

Податке о ученицима из иностранства у информациони си-
стем из става 1. овог члана уноси установа у коју се ученик прија-
вио за полагање испита.

Податке из става 2. тачка 8) о лицима која су запослена у 
установама, информациони систем из става 1. овог члана преузи-
ма из регистра из члана 180. овог закона.

Податке из става 2. тачка 7) овог члана за лица која су изабра-
на у радне групе из члана 45. став 2. овог закона у информациони 
систем из става 1. овог члана уноси Центар из члана 45. овог за-
кона.

Податке из става 2. тачка 9) овог члана у информациони си-
стем из става 1. овог члана уносе основна и средња школа.

Обраду података из става 2. овог члана, врши Завод за вред-
новање квалитета образовања и васпитања  – Центар за испите, у 
сврху припреме и спровођења испита из члана 78. став 1. овог чла-
на и међународних испитивања ученика, уписа ученика у средњу 
школу, уписа ученика на високошколске установе, анализе, интер-
претације и објављивања годишњих извештаја о спроведеним ис-
питима, праћења и проучавања поступка и резултата спроведених 
испита ради учешћа у компаративним и евалуационим студијама и 
ради давања препорука за унапређивања поступка спровођења ис-
пита и јавних политика у области образовања и васпитања и уно-
са потребних података о испитима у регистар из члана 177. овог 
члана. 

Подаци о резултатима испита из става 2. овог члана доста-
вљају се средњим школама, односно високошколским установа-
ма које је ученик основне, односно средње школе навео у списку 
жеља за упис.

Руковаоци подацима из става 2. овог члана су Министарство 
и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања  – Цен-
тар за испите.

Министарство, уз подршку Службе Владе, успоставља и 
омогућава функционисање информационог система из става 1. 
овог члана, а остале послове у вези са управљањем обавља Завод 
за вредновање квалитета образовања и васпитања  – Центар за ис-
пите. 

Приликом обраде података руковалац је у обавези да поштује 
правила о сразмерности обраде у односу на циљ који се намерава 
остварити, у складу са законом којим се уређује заштита података 
о личности. 

Подаци који су предмет обраде из става 2. овог члана чувају 
се пет година.

Ближе услове и начин одржавања и администрирања инфор-
мационог система из става 1. овог члана, затим обраде, уноса и 
ажурирања података, прописује министар.”.

Члан 48.
У члану 187. став 2. тачка 6) после речи: „пројекте установа,” 

додају се речи: „обележавање јубилеја установа,”. 
У тачки 8) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом 

и додаје се тачка 9) која гласи:
„9) трошкове школе чији је оснивач Република Србија, ауто-

номна покрајина или јединица локалне самоуправе, која је одлу-
ком министра добила ауторизацију за извођење програма међуна-
родне матуре.”.

Члан 49.
У члану 191. став 1. после тачке 3) додаје се тачка 3а) која 

гласи:
„3а) не изведе химну Републике Србије у складу са овим за-

коном (члан 28);”.
У тачки 5) после речи: „стандарда” додаје се реч: „образовних”.

Члан 50.
Завршни испит на крају основног образовања и васпитања 

закључно са школском 2022/2023. годином, обавиће се у складу са 
прописима који су важили до ступања на снагу овог закона.

Завршни испит за ученике који завршавају средње образо-
вање и васпитање у трогодишњем трајању закључно са школском 
2021/2022. годином и матурски испит за ученике који завршава-
ју средње образовање и васпитање у четворогодишњем трајању 

закључно са школском 2022/2023. годином, обавиће се у складу са 
прописима који су важили до ступања на снагу овог закона.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања  – Цен-
тар за испите обављаће све послове на припреми и спровођењу: 

1) завршног испита на крају основног образовања и васпита-
ња почев од школске 2023/2024. године;

2) опште, уметничке и стручне матуре почев од школске 
2023/2024. године;

3) завршног испита у средњем образовању и васпитању по-
чев од школске 2022/2023. године.

Члан 51.
Медицинска сестра са положеним стручним испитом по про-

писима из области здравствене заштите, која је засновала радни 
однос у установи пре ступања на снагу Закона о предшколском ва-
спитању и образовању („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 101/17, 
113/17  – др. закон, 95/18  – др. закон и 10/19), може да обавља ва-
спитно-образовни рад у предшколској установи без лиценце.

Наставници, васпитачи и стручни сарадници који су у складу 
са раније важећим прописима, засновали радни однос у установи 
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом без уверења о 
стручној дефектолошкој оспособљености, могу да обављају обра-
зовнo-васпитни рад, ако су у установи савладали програм увођења 
у посао за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју и ин-
валидитетом. 

Члан 52.
Заводи ће усагласити организацију и рад са овим законом у 

року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 53.
Влада ће именовати Комисију из члана 21. овог закона (члан 

67а Закона) у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Министар ће у року од годину дана од дана ступања на снагу 

овог закона донети подзаконске акте, у складу са овим законом.
Завод за унапређивање образовања и васпитања ће у року од 

годину од дана ступања на снагу овог закона донети смернице за 
прилагођавање програма наставе и учења и смернице за пружање 
индивидуализоване додатне подршке за ученике са сметњама у ра-
звоју и инвалидитетом.

Члан 54.
Даном ступања на снагу овог закона престају да важе:
1) члан 33. Закона о основном образовању и васпитању 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18  – др. закон и 
10/19);

2) чл. 7. и 8. Закона о средњем образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18  – др. закон, 6/20 
и 52/21).

Члан 55.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

5895
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, 

доносим

У К А З

о проглашењу Закона о изменама и допунама  
Закона о предшколском васпитању и образовању

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о пред-
школском васпитању и образовању, који је донела Народна скуп-
штина Републике Србије на Четрнаестој седници Другог редовног 
заседања у 2021. години, 23. децембра 2021. године.

ПР број 175
У Београду, 28. децембра 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.
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З А К О Н

о изменама и допунама Закона о предшколском 
васпитању и образовању

Члан 1.
У Закону о предшколском васпитању и образовању („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 18/10, 101/17, 113/17  – др. закон, 95/18  – 
др. закон и 10/19) у члану 5. бришу се ст. 3. и 4. 

Досадашњи став 5. постаје став 3.

Члан 2.
У члану 7. став 1. после речи: „(лични подаци)” и запете до-

дају се речи: „јединствен образовни број (у даљем тексту: ЈОБ),”.
После става 4. додају се нови ст. 5. и 6. који гласе: 
„ЈОБ представља индивидуалну и непоновљиву ознаку која се 

састоји од 16 карактера и додељује се детету, у складу са Законом.
Податак о ЈОБ-у уноси се у евиденцију коју установа води 

у штампаном и/или електронском облику, као и обрасце јавних 
исправа које издаје у складу са Законом и овим законом”.

Досадашњи ст. 5, 6, 7. и 8. постају ст. 7, 8, 9. и 10.

Члан 3.
У члану 17. брише се став 2.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Ступање на снагу

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

5896
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, 

доносим

У К А З

о проглашењу Закона о изменама и допунама  
Закона о средњем образовању и васпитању

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о сред-
њем образовању и васпитању, који је донела Народна скупштина 
Републике Србије на Четрнаестој седници Другог редовног засе-
дања у 2021. години, 23. децембра 2021. године.

ПР број 176
У Београду, 28. децембра 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

З А К О Н

о изменама и допунама Закона о средњем образовању и 
васпитању

Члан 1.
У Закону о средњем образовању и васпитању („Службени 

гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18  – др. закон, 6/20 и 52/21), 
члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.
Делатност средњег образовања и васпитања обавља се у 

средњој школи (у даљем тексту: школа), и то: 
 – гимназији;
 – стручној школи; 
 – уметничкој школи;
 – мешовитој школи (гимназији и стручној или уметничкој 

школи);
 – школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.

У гимназији се стиче опште образовање и васпитање у че-
творогодишњем трајању којим се обезбеђује припрема за наставак 
образовања у високошколским установама. У специјализованој 
гимназији и одељењима за ученике са посебним способностима 
остварују се посебни планови и програми наставе и учења у че-
творогодишњем трајању за ученике са посебним способностима, 
којима се обезбеђује припрема за наставак образовања у високо-
школским установама.

У стручној школи се стичу одговарајуће опште и стручно 
образовање и васпитање у трогодишњем и четворогодишњем тра-
јању за обављање послова одговарајућег занимања и за наставак 
образовања у високошколским установама.

У стручној школи могу да се стичу специјалистичко и мај-
сторско образовање у трајању од годину дана до две године и дру-
ги облици стручног образовања: образовање за рад у трајању од 
две године, стручно оспособљавање и обука до годину дана.

У уметничкој школи се стиче опште и уметничко образовање 
и васпитање у четворогодишњем трајању за обављање послова од-
говарајућег занимања и за наставак образовања у високошколским 
установама.

Мешовита школа обезбеђује образовање и васпитање које се 
стиче у гимназији и стручној школи, односно у гимназији и умет-
ничкој школи. 

У школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 
остварује се образовање и васпитање за одговарајућа занимања 
ученика који ову школу похађају на основу мишљења интерре-
сорне комисије за процену додатне образовне, здравствене и со-
цијалне подршке ученику уз сагласност родитеља, односно другог 
законског заступника. 

Школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 
дужна је да, у складу са расположивим капацитетима, пружа до-
датну подршку у образовању ученика и одраслих са сметњама у 
развоју и инвалидитетом у другој школи и породици, у складу са 
критеријумима и стандардима које прописује министар.

У школи могу да се спроводе програми обука.
Школа са домом обезбеђује смештај и исхрану ученика у 

складу са законом којим се уређује ученички стандард.
Школа од националног значаја за Републику Србију у смислу 

Закона и овог закона, је школа која остварује изузетне резултате на 
међународном нивоу чиме доприноси унапређивању и промовиса-
њу система образовања и васпитања Републике Србије.

Школе од националног значаја за Републику Србију су Мате-
матичка гимназија у Београду и Гимназија „Јован Јовановић Змај” 
у Новом Саду.

Школа од посебног интереса за Републику Србију у смислу 
Закона и овог закона, је школа која остварује програм образовања 
и васпитања који је од посебног интереса за Републику Србију, од-
носно која је од посебног културног, просветног или историјског 
значаја за Републику Србију.

Уникатна школа у смислу Закона и овог закона, је школа која 
једина у Републици Србији остварује одређени програм образова-
ња и васпитања.

Влада одређује школе од посебног интереса за Републику 
Србију и уникатне школе.”

Члан 2. 
У члану 6. став 1. и члану 10. став 3. реч: „постигнућа” у 

одређеном падежу, замењује се речима: „образовних постигнућа” 
у одговарајућем падежу. 

Члан 3. 
У члану 9. став 2. реч: „постигнућа” замењује се речима: 

„образовних постигнућа”.
У ставу 3. тачка 4) мења се и гласи:
„4) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу 

анализе резултата ученика на испитима којима се завршава сред-
ње образовање;”

Тачка 6) мења се и гласи:
„6) план рада са ученицима са изузетним, односно посебним 

способностима и талентованим ученицима;”
Тачка 10) мења се и гласи:
„10) план припреме за испите којима се завршава средње 

образовање;”
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Тачка 11) мења се и гласи:
„11) план стручног усавршавања наставника, директора, 

стручних сарадника и секретара;”.

Члан 4. 
У члану 11. став 1. тачка 4) реч: „постигнућа” замењује се 

речима: „образовних постигнућа”.
У тачки 8) после речи: „изузетним” додаје се запета и речи: 

„односно посебним”.

Члан 5. 
У члану 21. додаје се став 4. који гласи:
„Ближе услове и друга питања од значаја за организацију и 

остваривање екскурзије у школи уређује министар.”

Члан 6.
У члану 26. став 3. брише се.
Досадашњи ст. 4 –6. постају ст. 3 –5.

Члан 7. 
Наслов изнад члана 27. и члан 27. мењају се и гласе:

„Настава за ученике на кућном и болничком лечењу, настава 
код куће и настава на даљину

Члан 27. 
Школа може да организује образовно-васпитни рад као посе-

бан облик рада за ученике на дужем кућном и болничком лечењу 
уз сагласност Министарства.

За ученике који због већих здравствених проблема или хро-
ничних болести не могу да похађају наставу дуже од три недеље, 
настава се организује у кућним условима, односно у здравственој 
установи.

Родитељ, односно други законски заступник дужан је да о 
потреби организовања наставе за ученика на дужем кућном и бол-
ничком лечењу обавести школу.

Родитељ, односно други законски заступник има право да 
свом детету омогући стицање средњег образовања и васпитања 
код куће, уз обезбеђивање стварних трошкова образовања и васпи-
тања.

Родитељ, односно други законски заступник дужан је да до 
краја наставне године писмено обавести школу у коју је ученик 
уписан о намери да за своје дете од следеће школске године орга-
низује наставу код куће.

Школа из става 5. овог члана дужна је да организује полага-
ње разредних испита из свих предмета у складу са планом и про-
грамом наставе и учења.

Средње образовање и васпитање код куће мора да обезбеди 
остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда образовних 
постигнућа.

За ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који сти-
че средње образовање и васпитање код куће остваривањем ИОП-а 
2, образовање и васпитање код куће обезбеђује остваривање при-
лагођених циљева и исхода.

Родитељ, односно други законски заступник може да поднесе 
писмени образложени захтев за организовање наставе на даљину, 
за сваку школску годину.

О настави на даљину школа одлучује на основу свих услова 
потребних за овај вид образовања и васпитања.

За организовање наставе на даљину школа подноси захтев 
Министарству за добијање сагласности за организовање наставе 
на даљину. 

Настава на даљину мора да обезбеди остваривање прописа-
них циљева, исхода и стандарда образовних постигнућа.

За ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом за кога 
је организована настава на даљину, а стиче средње образовање и 
васпитање остваривањем ИОП-а 2, настава на даљину обезбеђује 
остваривање прилагођених циљева и исхода.

Школа води евиденцију о образовању и васпитању ученика 
на кућном и болничком лечењу, који стичу средње образовање и 
васпитање код куће и који стичу средње образовање и васпитање 
наставом на даљину. 

Евиденција из става 14. овог члана чини саставни део еви-
денције о ученику из члана 70. овог закона.

Начин организовања наставе за ученике на дужем кућном и 
болничком лечењу прописује министар.

Ближе услове за остваривање и начин осигурања квалитета и 
вредновања наставе код куће и наставе на даљину, прописује ми-
нистар.”

Члан 8.
У члану 28. став 7. мења се и гласи:
„У школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 

планом и програмом наставе и учења може се прописати краће 
трајање часа уз сагласност Министарства.”

Члан 9.
У члану 29. стaв 2. после речи: „развоју” брише се тачка и 

додају се речи: „и инвалидитетом.”
У ставу 4. после речи: „развоју” додају се речи: „и инвали-

дитетом”.

Члан 10. 
У члану 31. став 6. мења се и гласи:
„Школа је дужна да организује припрему свих ученика за 

полагање матурских и завршних испита, односно опште, стручне 
и уметничке матуре и завршног испита средњег стручног образо-
вања, у обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја часова 
из предмета из којих се полаже матурски, односно завршни ис-
пит, односно општа, стручна и уметничка матура и завршни испит 
средњег стручног образовања.”.

Члан 11.
У члану 33. став 2. мења се и гласи: 
„Лице које је завршило у иностранству основно образовање 

и васпитање или један од последња два разреда основног образо-
вања, односно које је завршило у Републици Србији страну школу 
или један од последња два разреда основног образовања у стра-
ној школи у Републици Србији, после признавања стране школске 
исправе које се врши на основу закона који уређује национални 
оквир квалификација Републике Србије, може да се упише у шко-
лу, у складу са подзаконским актом којим се уређује поступак упи-
са у школу.”.

Став 5. мења се и гласи:
„После завршеног средњег образовања и васпитања у шко-

лу може да се упише лице ради преквалификације, доквалифика-
ције, специјалистичког или мајсторског образовања. Лице које се 
уписује у школу ради стицања специјалистичког или мајсторског 
образовања мора да има претходно завршено одговарајуће средње 
образовање и васпитање и најмање две године радног искуства.”

Члан 12.
Наслов изнад члана 34. и члан 34. мењају се и гласе:
„Упис у школу за ученике са сметњама у развоју и инвали-

дитетом

Члан 34. 
У школу за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 

може да се упише лице на основу мишљења интерресорне коми-
сије и уз сагласност родитеља, односно другог законског заступ-
ника.”

Члан 13.
У члану 36. став 3. после речи: „развоју” брише се тачка и 

додају се речи: „и инвалидитетом.”
Ст. 4. и 5. бришу се.
После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„У поступку уписа ученика у школу и у школу за коју је про-

писано полагање пријемног испита којим се проверавају изузетне, 
односно посебне способности, Министарство прикупља одговара-
јуће податке из члана 181а Закона.” 

Ст. 6 –10. постају ст. 5 –9.

Члан 14.
У члану 36б став 1. мења се и гласи:
„Обрада података из члана 36. став 4. овог закона врши се на 

начин прописан чланом 181а Закона, у циљу остваривања права на 
средње образовање и васпитање.”

Став 5. брише се.
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Члан 15.

У члану 38. став 2. мења се и гласи:
„Кандидат који се уписује у уметничку школу (музичка, ба-

летска и уметничка школа ликовне области), односно на образов-
ни профил у области уметности, школу или одељење за ученике 
са изузетним, односно посебним способностима, школу у којој се 
део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване 
ученике, полаже пријемни испит за проверу изузетних, односно 
посебних способности.”

Став 7. мења се и гласи:
„Кандидат који је завршио последња два разреда основног 

образовања и васпитања на страном језику у иностранству или 
у страној школи у Републици Србији, после признавања стране 
школске исправе, које се врши на основу закона који уређује наци-
онални оквир квалификација Републике Србије, може да се упише 
у школу у којој се остварује део наставе на језику на коме је завр-
шио последња два разреда основног образовања и васпитања, без 
полагања пријемног испита, уколико је број ученика у одељењу 
после распоређивања мањи од тридесет, у складу са подзаконским 
актом којим се уређује упис ученика у школу.”

У ставу 9. после речи: „ученика” брише се тачка и додаје се 
запета и речи: „у складу са подзаконским актом којим се уређује 
упис ученика у школу.”

Став 11. мења се и гласи:
„Мерила и поступак за утврђивање редоследа кандидата за 

упис у школу, вредновање учешћа ученика осмог разреда на так-
мичењима и врсте такмичења чија се места вреднују, садржину, 
време, место и начин полагања пријемног испита, услове за упис 
кандидата из члана 33. став 2, члана 36а став 1, члана 38. ст. 7. и 
9. и члана 40. став 3. овог закона и друга питања везана за упис у 
школу, прописује министар.” 

Члан 16.
У члану 40. ст. 2 –4. мењају се и гласе:
„Изузетно од става 1. овог члана, лице млађе од 17 година 

може да стиче средње образовање и васпитање или образовање за 
рад у својству ванредног ученика, ако оправда немогућност редов-
ног похађања наставе, уз сагласност министра, и то:

1) лице које се професионално бави спортом;
2) лице чија природа болести објективно не дозвољава редов-

но похађање наставе;
3) у другим оправданим случајевима када објективне околно-

сти не дозвољавају редовно похађање наставе.
Изузетно од става 1. овог члана, лице старије од 17 годи-

на које је претходне школске године завршило основну школу у 
трајању од осам година, може у наредној школској години да се 
упише у школу у својству редовног ученика, у складу са подзакон-
ским актом којим се уређује упис ученика у школу.

Планом и програмом наставе и учења за музичко, односно 
балетско образовање и васпитање и за образовање и васпитање 
ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом може се утврдити 
друга старосна граница за упис у школу и за стицање својства ре-
довног ученика.”

Члан 17.
У члану 41. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Лице о чијем се праву на признавање стране школске ис-

праве одлучује према одредбама закона који уређује национални 
оквир квалификација Републике Србије, може бити условно упи-
сано у наредни разред уколико поступак признавања није окончан 
до истека рока за упис ученика у школу.”

Досадашњи ст. 3 –5. постају ст. 4 –6.

Члан 18. 
У члану 42. додаје се став 3. који гласи:
„Редован ученик који похађа програм интернационалне ма-

туре може упоредо да савладава школски програм, односно део 
школског програма за други смер гимназије или други образовни 
профил, као редован ученик.”

Члан 19.
У члану 48. став 1. мења се и гласи: 
„Оцењивањем у школи процењује се оствареност прописа-

них исхода и стандарда образовних постигнућа, а за ученике са 

сметњама у развоју и инвалидитетом  – измењених циљева и исхо-
да у савладавању индивидуалног образовног плана.”

Члан 20.
У члану 49. став 3. реч: „четири” замењује се речју: „три”.
У ставу 4. после речи: „развоју” додају се речи: „и инвали-

дитетом”.
Став 7. мења се и гласи:
„У школама које остварују посебан или међународни про-

грам, за које Министарство утврди да остваривање тог програма 
обезбеђује остваривање стандарда за завршетак средњег образо-
вања и васпитања и за које школа која их остварује поседује сер-
тификат међунарнодно признатог удружења школа које остварују 
исти програм, ученик се оцењује у складу са програмом који се 
остварује.”

Члан 21.
Наслов изнад члана 58. мења се и гласи:
„3. Испити којима се завршава средње образовање и васпи-

тање”
У члану 58. став 3. брише се.
У ставу 5. који постаје став 4. после речи: „развоју” додају се 

речи: „и инвалидитетом”.
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4.

Члан 22.
У члану 59. став 2. мења се и гласи:
„Програм опште матуре доноси министар, у складу са Законом.”

Члан 23.
У члану 62. ст. 3. и 4. бришу се. 
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Програме стручне и уметничке матуре доноси министар, у 

складу са Законом.”

Члан 24.
У члану 63а ст. 3. и 4. мењају се и гласе:
„Програм из става 1. овог члана доноси министар, у складу 

са Законом, имајући у виду подручје рада коме припада образовни 
профил.

Ближе услове за остваривање програма из става 1. овог члана 
прописује министар, у складу са Законом.”

Члан 25.
У члану 65. став 2. мења се и гласи:
„Програм завршног испита средњег стручног образовања и 

васпитања доноси министар, у складу са Законом.”

Члан 26.
У члану 67. став 3. мења се и гласи:
„Програм специјалистичког, односно мајсторског испита до-

носи министар, у складу са Законом.”

Члан 27.
У члану 68. став 6. мења се и гласи:
„Програме из ст. 1 –3. овог члана доноси министар, у складу 

са Законом.”

Члан 28.
Наслов изнад члана 68а и члан 68а мењају се и гласе:

„Програм интернационалне матуре, право на полагање 
интернационалне матуре и јавна исправа интернационалне 

матуре

Члан 68а
Програм интернационалне матуре је међународно верифико-

ван, општеобразовни доуниверзитетски програм који се остварује 
током средњег образовања најмање две године.

Интернационална матура се полаже у складу са прописаним 
програмом интернационалне матуре.

По прибављеној анализи Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања, министар сваке друге године доноси ли-
сту програма интернационалне матуре.

Ближе услове за остваривање програма интернационалне ма-
туре прописује министар.
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Ученик који је завршио четврти разред средње школе по про-
граму из става 1. овог члана може да полаже интернационалну ма-
туру.

После положене интернационалне матуре ученику се издаје 
јавна исправа о завршеном средњем образовању, у складу са про-
грамом из става 1. овог члана, овим законом и Законом.”

Наслови изнад чл. 68б и 68в и чл. 68б и 68в бришу се.

Члан 29.
Члан 70. мења се и гласи:

„Члан 70.
Евиденцију о ученику чине: јединствени образовни број, 

подаци о његовом идентитету (лични подаци), образовном, соци-
јалном и здравственом статусу, подаци о препорученој и пруженој 
додатној образовној, здравственој и социјалној подршци, као и по-
даци о образовању и васпитању ученика на кућном и болничком 
лечењу, ученика који стичу средње образовање и васпитање код 
куће и ученика који стичу средње образовање и васпитање наста-
вом на даљину.

Јединствени образовни број представља индивидуалну и не-
поновљиву ознаку која се састоји од 16 карактера и додељује се 
ученику, у складу са Законом.

Податак о јединственом образовном броју уноси се у евиден-
цију коју школа води у штампаном и/или електронском облику, 
као и у обрасце јавних исправа које школа издаје, у складу са овим 
законом.

Лични подаци о ученику и о родитељу, односно другом за-
конском заступнику прописани су чланом 181а став 2. тачка 1) За-
кона.

Подаци о образовном статусу ученика прописани су чланом 
181а став 2. тач. 2) и 3) Закона.

Подаци о социјалном статусу ученика и родитеља, односно 
другог законског заступника су: подаци о условима становања 
(становање у стану, кући, породичној кући, подстанарство, стано-
вање у дому, да ли ученик има своју собу и други облици станова-
ња), стању породице (броју чланова породичног домаћинства, да 
ли су родитељи живи, њихов образовни ниво и запослење и при-
мања социјалне помоћи).

Податак о здравственом статусу ученика је податак о томе да 
ли је ученик обухваћен примарном здравственом заштитом.

Подаци о препорученој и пруженој додатној образовној, 
здравственој и социјалној подршци су подаци које доставља ин-
терресорна комисија која врши процену потреба и подаци о њихо-
вој остварености.

Подаци о образовању и васпитању ученика на кућном и бол-
ничком лечењу, ученика који стичу средње образовање и васпи-
тање код куће и ученика који стичу средње образовање и васпи-
тање наставом на даљину су додатни подаци који су неопходни 
за организацију образовно-васпитног рада за ученике који стичу 
образовање и васпитање на један од начина прописаних чланом 
27. овог закона.

У поступку полагања испита којим се завршава средње обра-
зовање и васпитање (општа матура, стручна и уметничка матура, 
завршни испит средњег стручног образовања и васпитања), Ми-
нистарство прикупља одговарајуће податке из члана 181а Закона.

Податке из става 10. овог члана школа доставља Министар-
ству почев од школске године од које ће се у школи полагати за-
вршни испит средњег стручног образовања и васпитања, стручна, 
уметничка и општа матура.

Подаци из става 10. овог члана прикупљају се из евиденција 
које школа води у складу са Законом и овим законом.”

Члан 30.
У члану 70а став 1. речи: „државне матуре” замењује се речи-

ма: „испита којим се завршава средње образовање и васпитање”.

Члан 31.

Члан 72. мења се и гласи:
„Евиденцију о испитима чине подаци о обављеним матур-

ским и завршним испитима, односно о обављеној општој, стручној 
и уметничкој матури и завршном испиту средњег стручног обра-
зовања специјалистичком и мајсторском испиту, испиту стручне 

оспособљености, испиту за обуку за рад, разредним и поправним 
испитима, испитима ванредних ученика, допунским испитима, го-
дишњим и другим испитима у складу са законом, као и податак о 
називу рада који је саставни део одређеног испита.”

Члан 32.
У члану 78. став 2. после речи: „година” брише се тачка и 

додаје се запета и речи: „изузев података из члана 70. став 10. овог 
закона, који се чувају пет година.”.

Члан 33.
Члан 79. мења се и гласи:

„Члан 79.
На основу података унетих у евиденцију, школа издаје јавне 

исправе.
Јавне исправе, у смислу овог закона, су: ђачка књижица, ис-

писница, уверење, сведочанство и диплома, а за ученике у средњој 
школи са домом ученичка легитимација, односно електронска кар-
тица.

Школа уписаном редовном ученику издаје ђачку књижицу.
Школа редовном ученику приликом исписивања издаје испи-

сницу.
Школа издаје ученику уверење о:
1) положеном испиту; 
2) положеном делу испита на општој матури;
3) положеном испиту за обуку;
4) савладаном програму стручног оспособљавања;
5) положеном испиту стручне оспособљености у складу са 

стандардом квалификације после завршеног првог разреда сред-
њег стручног образовања и васпитања.

Уверење из става 5. тач. 3) и 5) у складу са овим законом, од-
раслом може да изда друга организација која има одобрење за рад.

Школа издаје сведочанство за сваки завршени разред.
Школа издаје диплому о:
1) стеченом образовању за рад у трајању од две године;
2) стеченом средњем образовању и васпитању, после положе-

ног завршног испита на крају трогодишњег средњег образовања и 
васпитања и матурског испита на крају четворогодишњег средњег 
образовања и васпитања;

3) завршеном мајсторском образовању;
4) завршеном специјалистичком образовању;
5) стеченом средњем образовању и васпитању, после положе-

не опште матуре;
6) стеченом средњем образовању и васпитању, после положе-

не стручне матуре;
7) стеченом средњем образовању и васпитању, после положе-

не уметничке матуре;
8) стеченом средњем образовању и васпитању, после положе-

ног завршног испита средњег стручног образовања и васпитања.
После положене интернационалне матуре ученику се издаје 

јавна исправа о завршеном средњем образовању, у складу са про-
грамом интернационалне матуре, овим законом и Законом.

Јавна исправа из ст. 3 –8. издаје се на српском језику ћири-
личким писмом, латиничким писмом у складу са законом, а када 
се настава изводи и на језику националне мањине, јавна исправа 
издаје се и на том језику.

Министар прописује образац јавне исправе и одобрава њего-
во издавање, осим за електронску картицу.”

Члан 34.
У члану 94. став 1. речи: „чланом 86. став 4. (признавање 

стране школске исправе), чланом 87. ст. 4. и 5. (поступак призна-
вања стране школске исправе) и чланом 89. став 4. (вођење еви-
денције и чување документације о признавању стране школске 
исправе)” бришу се.

Члан 35.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи члан 

36. став 3. Закона о Националном оквиру квалификација Републи-
ке Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18 и 6/20).

Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у 
року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

До доношења прописа из става 2. овог члана примењују се 
прописи који су важили до дана ступања на снагу овог закона, ако 
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нису у супротности са овим законом.

Јавне исправе из члана 79. став 8. тач. 5) –8) школа издаје 
почев од школске године од које ће се у школи полагати општа, 
стручна и уметничка матура и завршни испит средњег стручног 
образовања и васпитања.

Члан 36.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

5897
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Срби-

је, доносим

У К А З

о проглашењу Закона о тржишту капитала

Проглашава се Закон о тржишту капитала, који је донела На-
родна скупштина Републике Србије на Четрнаестој седници Дру-
гог редовног заседања у 2021. години, 23. децембра 2021. године.

ПР број 177
У Београду, 28. децембра 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

З А К О Н

о тржишту капитала

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Циљ и предмет уређивања

Члан 1.
Овим законом уређују се:
1) давање дозволе и услови за обављање делатности инвести-

ционих друштава, организатора тржишта, пружаоца услуга доста-
ве података и других учесника на тржишту капитала;

2) услови за јавну понуду хартија од вредности и укључење 
хартија од вредности у трговање на регулисаном тржишту;

3) регулисано тржиште, мултилатерална трговачка платфор-
ма, организована трговачка платформа и ОТЦ тржишта у Републи-
ци Србији;

4) обелодањивање финансијских и других података, као и 
обавезе извештавања издавалаца, односно јавних друштава у 
складу са овим законом;

5) забрана преварних, манипулативних и других противзако-
нитих радњи и чињења у вези са куповином или продајом финан-
сијских инструмената, као и остваривањем права гласа у вези са 
хартијама од вредности које издају јавна друштва;

6) клиринг, салдирање и регистровање трансакција финан-
сијским инструментима, као и организација и надлежности Цен-
тралног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем 
тексту: ЦРХОВ); 

7) организација и надлежности Комисије за хартије од вред-
ности (у даљем тексту: Комисија), као и сарадња са другим надле-
жним органима.

Циљеви овог закона су:
1) заштита инвеститора;
2) обезбеђење праведног, ефикасног и транспарентног тржи-

шта капитала;
3) смањење системског ризика на тржишту капитала.
Овај закон се примењује на: 
1) инвестициона друштва;
2) организаторе тржишта;
3) пружаоце услуга доставе података;
4) страна друштва која пружају инвестиционе услуге или 

обављају инвестиционе активности посредством огранка основа-
ног у Републици Србији (у даљем тексту: Република);

5) кредитне институције које су добиле дозволу у складу са 
законом којим се уређују банке, односно у складу са законом ко-
јим се уређују кредитне институције.

Инвестиционе услуге и активности из члана 2. став 1. тач. 2) 
и 3) овог закона у Републици може обављати:

1) инвестиционо друштво које је добило дозволу Комисије у 
складу с овим законом;

2) кредитна институција основана у складу са законом којим 
се уређују банке, односно у складу са законом којим се уређују 
кредитне институције, а која је добила дозволу Комисије у складу 
с овим законом; 

3) огранак инвестиционог друштва из треће државе које је 
добило дозволу Комисије за пружање инвестиционих услуга и ак-
тивности из става 1. овог члана преко огранка.

На кредитне институције држава чланица Европске уније (у 
даљем тексту: ЕУ) које су добиле дозволу за рад у складу са за-
коном који уређује обављање делатности кредитних институција 
и пруденцијални надзор над кредитним институцијама, приликом 
пружања једне или више инвестиционих услуга и/или обављања 
инвестиционих активности примењују се следеће одредбе овог за-
кона: 

1) члан 3. став 2, члан 157, члан 251. ст. 1. и 3. и чл. 166 –175. 
овог закона;

2) чл. 177, 179, 180, 181, 185, 186, 187, члан 190. ст. 1. и 6 –10. 
и члан 194. овог закона;

3) члан 198. ст. 1 –5. и ст. 9 –12, члан 199. ст. 5 –12, чл. 200, 
201. и 202. овог закона;

4) чл. 354, 355, 360, 374, 376, 377, 383, 384, 386, 387, 391, 396. 
и 397. овог закона.

На кредитне институције, односно банке које су добиле до-
зволу за рад у складу са законом којим се уређује обављање де-
латности кредитних институција, односно банака у Републици и 
пруденцијални надзор над кредитним институцијама, у вези са 
структурираним депозитима примењују се следеће одредбе овог 
закона:

1) члан 157, члан 166. став 2, члан 167. и члан 169. став 1. 
овог закона;

2) чл. 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 187, 190. и 194. 
овог закона;

3) чл. 354, 355, 360, 374, 376, 377, 383, 384, 386. и 387. овог 
закона.

На чланове или учеснике регулисаних тржишта и мултила-
тералних трговачких платформи (у даљем тексту: МТП) за које 
не постоји обавеза добијања дозволе за рад у складу са чланом 3. 
став 1. овог закона, примењује се члан 172. овог закона. 

На изузета лица из члана 3. овог закона примењују се чл. 241, 
242. и 243. овог закона. 

Сви вишестрани системи финансијских инструмената ор-
ганизују се или у складу са Главом VIII овог закона о МТП или 
организованој трговачкој платформи (у даљем тексту: ОТП) или 
у складу са одредбама Главе VI овог закона о регулисаним тржи-
штима. 

Свако инвестиционо друштво које организовано, стално, си-
стематично и у значајној мери тргује за сопствени рачун приликом 
извршења налога клијената ван регулисаног тржишта, МТП-а или 
ОТП-а, дужно је да послује у складу са чл. 233, 234, 235, 236. и 
237. овог закона. 

Све трансакције финансијским инструментима из ст. 8. и 9. 
овог члана које нису закључене посредством вишестраних систе-
ма или систематских интернализатора морају испуњавати услове 
прописане одредбама чл. 233, 234, 235, 236. и 237. овог закона.

Уколико друштво за управљање инвестиционим фондовима 
пружа услуге управљања портфолиом из члана 2. став 1. тачка 
2) подтачка (4) овог закона клијентима који нису инвестициони 
фондови у смислу закона којим се уређују инвестициони фондо-
ви, друштво за управљање може пружати и услуге инвестиционог 
саветовања из члана 2. став 1. тачка 2) подтачка (5) овог закона, 
као и додатне услуге чувања и управљања финансијским инстру-
ментима за рачун клијента из члана 2. став 1. тачка 3) подтачка (1) 
овог закона.

На друштво за управљање из става 12. овог члана сходно се 
примењују одредбе члана 2. став 1. тач. 7) и 12), члана 3. став 1. 
тач. 2), 3), 5), 6) и 10), члана 166, чл. 177, 180, 181, 182, 187. и 189. 
и члана 224. став 5. овог закона.
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Појмови

Члан 2.
Поједини појмови, у смислу овога закона, имају следећа зна-

чења:
1) инвестиционо друштво је правно лице у чије редовне ак-

тивности или пословање спада пружање једне или више инвести-
ционих услуга трећим лицима, односно професионално обављање 
једне или више инвестиционих активности;

2) инвестиционе услуге и активности које се односе на фи-
нансијске инструменте из тачке 19) овог ставa су:

(1) пријем и пренос налога који се односе на један или више 
финансијских инструмената;

(2) извршење налога за рачун клијената;
(3) трговање за сопствени рачун;
(4) управљање портфолиом;
(5) инвестиционо саветовање;
(6) покровитељство у вези са финансијским инструментима, 

односно спровођење поступка понуде финансијских инструмената 
са обавезом откупа;

(7) спровођење поступка понуде финансијских инструмената 
без обавезе откупа;

(8) управљање МТП-ом; 
(9) управљање ОТП-ом.
3) додатне услуге су:
(1) чување и управљање финансијским инструментима за ра-

чун клијената (кастоди услуге) и са тим повезане услуге, као што 
је администрирање новчаним средствима и средствима обезбеђе-
ња, изузев одржавања и вођења рачуна хартија од вредности из 
Главe XIV овог закона;

(2) одобравање кредита или зајмова инвеститору ради закљу-
чења трансакције са једним или више финансијских инструмената 
када је друштво које даје кредит или зајам укључено у трансакцију;

(3) саветовање у вези са структуром капитала, пословном 
стратегијом и повезаним питањима, као и саветовање и услуге у 
вези са спајањем и куповином пословних субјеката;

(4) услуге конверзије страних валута у вези са пружањем ин-
вестиционих услуга;

(5) истраживање и финансијска анализа или други облици 
општих препорука у вези са трансакцијама финансијским инстру-
ментима;

(6) услуге у вези са покровитељством;
(7) инвестиционе услуге и активности, као и додатне услуге, 

које се односе на основ изведених финансијских инструмената из 
тачке 19) подтач. (5), (6), (7) и (10) овог става, када су повезани са 
пружањем инвестиционих или додатних услуга;

4) рачун хартија од вредности, односно рачун финансиј-
ских инструмената је рачун на који се хартије од вредности, одно-
сно финансијски инструменти могу књижити у корист или на терет;

5) покровитељ је инвестиционо друштво које врши услуге 
покровитељства у вези са понудом и продајом финансијских ин-
струмената уз обавезу откупа;

6) агент је инвестиционо друштво које врши услуге у вези са 
понудом и продајом финансијских инструмената без обавезе откупа;

7) инвестициони савет је пружање личне препоруке кли-
јенту, било на захтев клијента или на иницијативу инвестиционог 
друштва, у погледу једне или више трансакција у вези са финан-
сијским инструментима;

8) извршавање налога за рачун клијента је деловање у 
циљу закључења уговора о куповини или продаји једног или више 
финансијских инструмената за рачун клијента, укључујући закљу-
чење уговора о продаји финансијских инструмената које издаје 
инвестиционо друштво или кредитна институција у тренутку њи-
ховог издавања;

9) трговање за сопствени рачун, односно дилерски посао је 
трговање коришћењем сопственог капитала, односно у своје име 
и за свој рачун, а чији је резултат закључење трансакција с једним 
или више финансијских инструмената;

10) брокерски посао је извршавање налога за рачун клијента 
у складу са тачком 8) овог става;

11) маркет мејкер (енг. market maker), односно одржавалац 
тржишта је лице које стално наступа на финансијским тржишти-
ма као лице које је вољно да тргује за сопствени рачун, тако што 
купује и продаје финансијске инструменте користећи сопствени 

власнички капитал, по ценама које сам одреди, у оквирима које 
својим актима утврди организатор тржишта;

12) управљање портфолиом је управљање портфолијима 
који укључују један или више финансијских инструмената, на ин-
дивидуалној и дискреционој основи, за сваког клијента посебно, а 
на основу овлашћења;

13) клијент је свако правно или физичко лице коме инвести-
ционо друштво пружа инвестиционе, односно додатне услуге;

14) професионални инвеститор је клијент који поседује 
довољно искуства, знања и стручности за самостално доношење 
одлука о улагањима и правилну процену повезаних ризика, и који 
испуњава услове из чл. 192. и 193. овог закона;

15) мали инвеститор је клијент који не спада у категорију 
професионалног инвеститора; 

16) тржиште раста малих и средњих предузећа (у даљем 
тексту: тржиште раста МСП) је МТП које је регистровано као ра-
стуће тржиште малих и средњих предузећа у складу са чланом 
197. овог закона; 

17) мала и средња предузећа (у даљем тексту: МСП) су:
(1) у смислу Главe IV овог закона:
 – МСП дефинисана подтачком (2) ове тачке; 
 – друштва која на основу последњих годишњих или консоли-

дованих финансијских извештаја испуњавају најмање два од три 
следећа услова: 

а) просечан број запослених током пословне године је мањи 
од 250; 

б) укупна билансна актива не прелази 43.000.000 евра у ди-
нарској противвредности по званичном средњем курсу динара 
према евру који утврђује Народна банка Србије; и 

в) годишњи нето промет није већи од 50.000.000 евра у ди-
нарској противвредности по званичном средњем курсу динара 
према евру који утврђује Народна банка Србије;

(2) за потребе осталих одредби овог закона, друштва чија 
је просечна тржишна капитализација мања од 200.000.000 евра у 
динарској противвредности по званичном средњем курсу динара 
према евру који утврђује Народна банка Србије, а чија се вредност 
израчунава на основу вредности (понуде/котације) са краја сваке 
од последње три календарске године;

18) налог са лимитом, или лимит налог означава куповни 
или продајни налог финансијског инструмента по одређеној, огра-
ниченој цени или по цени која је од ње повољнија;

19) финансијски инструменти су:
(1) преносиве хартије од вредности;
(2) инструменти тржишта новца;
(3) јединице институција колективног инвестирања;
(4) опције, фјучерси (термински уговори), свопови, каматни 

форварди (нестандардизовани каматни термински уговори) и сви 
други уговори о изведеним финансијским инструментима који се 
односе на хартије од вредности, валуте, каматне стопе, или при-
носе, емисионе јединице као и сви други изведени финансијски 
инструменти, финансијски индекси или финансијске мере које је 
могуће намирити физички или у новцу;

(5) опције, фјучерси, свопови, форварди и сви други уговори 
о изведеним финансијским инструментима који се односе на робу 
и који:

 – морају бити намирени у новцу, или 
 – могу бити намирени у новцу по избору једне од уговорних 

страна, осим у случају неизвршења обавеза или другог разлога за 
раскид уговора;

(6) опције, фјучерси, свопови и сви други уговори о изведе-
ним финансијским инструментима који се односе на робу и могу 
се намирити физички, под условом да су предмет трговања на 
регулисаном тржишту, МТП-у или ОТП-у, изузев велепродајних 
енергетских производа којима се тргује на ОТП-у и који се морају 
физички намирити;

(7) опције, фјучерси, свопови, форварди и сви други уговори 
о изведеним финансијским инструментима који се односе на робу 
и могу се намирити физички, ако нису наведени у подтачки (6) ове 
тачке и немају пословну намену, а имају обележја других изведе-
них финансијских инструмената;

(8) изведени финансијски инструменти за пренос кредитног 
ризика;

(9) финансијски уговори за разлике;
(10) опције, фјучерси, свопови, каматни форварди и сви дру-

ги уговори о изведеним финансијским инструментима који се 
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односе на климатске варијабле, трошкове превоза, стопе инфла-
ције или друге службене, економске и статистичке податке, а који 
морају бити намирени у новцу или могу бити намирени у новцу 
по избору једне од уговорних страна, осим у случају неизвршења 
обавеза или другог разлога за раскид уговора, као и други уговори 
о изведеним финансијским инструментима који се односе на имо-
вину, права, обавезе, индексе и мерне јединице које нису наведене 
у овој тачки, а који имају одлике других изведених финансијских 
инструмената, имајући у виду, између осталог, да ли се њима тргу-
је на регулисаном тржишту, ОТП-у или МТП-у; 

(11) емисионе јединице које се састоје од било којих јединица 
за које је утврђено да су у складу са одредбама закона којим се уре-
ђује систем трговања емисијама гасова са ефектом стаклене баште;

20) уговори о изведеним финансијским инструментима 
на енергенте разреда Ц6 су опције, фјучерси, свопови и сви дру-
ги уговори о изведеним финансијским инструментима из тачке 19) 
подтачка (6) овог става који се односе на угаљ или нафту, којима 
се тргује на ОТП-у и који се морају физички намирити;

21) инструменти тржишта новца су оне врсте финансиј-
ских инструмената којима се обично тргује на тржишту новца, као 
што су трезорски, благајнички и комерцијални записи и сертифи-
кати о депозиту, изузев инструмената плаћања;

22) организатор тржишта, односно берза су лица која упра-
вљају, односно воде пословање регулисаног тржишта, а која могу 
бити и само регулисано тржиште;

23) вишестрани систем је сваки систем или платформа у 
оквиру које је омогућено повезивање понуда за куповину и пону-
да за продају финансијских инструмената више заинтересованих 
трећих страна; 

24) систематски интернализатор је инвестиционо друштво 
које, без управљања вишестраним системом, на организован на-
чин, учестало и систематично и у значајном обиму тргује за соп-
ствени рачун, извршавајући налогe клијената ван регулисаног тр-
жишта, МТП-а или ОТП-а;

25) регулисано тржиште је вишестрани систем којим упра-
вља, односно чије пословање води организатор тржишта који 
унутар система спаја или олакшава спајање понуда за куповину и 
понуда за продају финансијских инструмената више заинтересо-
ваних трећих лица у складу са својим обавезујућим правилима, на 
начин који доводи до закључења уговора у вези са финансијским 
инструментима укљученим у трговање према његовим правилима, 
односно систему, а који има дозволу и редовно послује у складу са 
овим законом (Главa VI);

26) мултилатерална трговачка платформа, односно МТП 
је вишестрани систем којим управља инвестиционо друштво или 
организатор тржишта и који унутар система и у складу са обавезу-
јућим правилима повезује понуде за куповину и понуде за продају 
финансијских инструмената више заинтересованих трећих лица 
на начин који доводи до закључења уговора у складу са овим зако-
ном (Главa VIII);

27) организована трговачка платформа, односно ОТП је 
вишестрани систем који није регулисано тржиште или МТП, у 
оквиру ког се повезују понуде за куповину и понуде за продају 
обвезница, структурираних финансијских производа, емисионих 
јединица или изведених финансијских инструмената више заинте-
ресованих трећих лица, на начин који доводи до закључења угово-
ра у складу са овим законом (Главa VIII);

28) место трговања је регулисано тржиште, МТП или ОТП;
29) ванберзанско тржиште (у даљем тексту: ОТЦ) је де-

централизовани систем секундарног трговања изван регулисаног 
тржишта, МТП-а и ОТП-а који нема организатора тржишта и који 
подразумева директно преговарање између продавца и купца финан-
сијских инструмената у циљу закључења трансакције посредством 
инвестиционог друштва са дозволом у складу са овим законом;

30) ОТЦ ванберзански уговор, односно ОТЦ изведени фи-
нансијски инструмент је изведени уговор о финансијском инстру-
менту који се не извршава на регулисаном тржишту;

31) ликвидно тржиште је:
(1) у смислу члана 233. овог закона: тржиште финансијског 

инструмента којим се свакодневно тргује, а које се оцењује у скла-
ду са следећим критеријумима: 

 – акције у слободној продаји (енгл. free float);
 – просечни дневни број трансакција тим финансијским ин-

струментима;
 – просечни дневни промет за те финансијске инструменте;

(2) за потребе осталих одредби овог закона: тржиште финан-
сијског инструмента или врсте финансијских инструмената, када, 
узимајући у обзир специфичне тржишне структуре одређеног фи-
нансијског инструмента или одређене врсте финансијских инстру-
мената, постоји континуирана заинтересованост купаца и прода-
ваца, у складу са следећим критеријумима:

 – просечна учесталост и величина трансакција у различитим 
тржишним условима, узимајући у обзир природу и пословни ци-
клус производа унутар одређене врсте финансијских инструмената; 

 – број и врста учесника на тржишту, укључујући однос уче-
сника на тржишту и финансијских инструмената одређеног прои-
звода којима се тргује; 

 – просечна величина распона између цена најбоље понуде и 
тражње, ако је доступна; 

32) акције у слободној продаји представљају део акција јав-
них друштава којима се тргује на регулисаном тржишту, односно 
МТП-у;

33) надлежни орган је:
(1) Комисија и Народна банка Србије у вези са Главом XIV 

овог закона којим се уређују ЦРХОВ и Главом XI овог закона која 
уређује заштиту малих инвеститора;

(2) Комисија за потребе осталих глава овог закона; 
(3) орган за делатности у вези са тржиштем капитала који 

именује свака држава;
34) кредитна институција је лице које је добило дозволу у 

складу са одредбама закона којим се уређују пруденцијална прави-
ла за кредитне институције, односно у Републици кредитна инсти-
туција је лице које је добило дозволу у складу са одредбама закона 
којим се уређују банке, односно у складу са одредбама закона ко-
јим се уређују кредитне институције;

35) друштво за управљање је друштво за управљање отво-
реним инвестиционим фондовима са јавном понудом (друштво за 
управљање УЦИТС фондом) или друштво за управљање алтерна-
тивним инвестиционим фондовима (ДЗУАИФ), у смислу закона 
којима се уређују инвестициони фондови;

36) друштво за управљање УЦИТС фондовима је друштво 
за управљање у смислу закона којим се уређују институције колек-
тивног инвестирања у преносиве хартије од вредности;

37) везани заступник је физичко или правно лице које, под 
пуном и безусловном одговорношћу јединог инвестиционог дру-
штва или кредитне институције за чији рачун наступа, обавља сле-
деће послове:

(1) промовише, односно нуди инвестиционе и/или додатне 
услуге клијентима или потенцијалним клијентима;

(2) прима и преноси налоге клијената у погледу инвестицио-
них услуга или финансијских инструмента;

(3) пласира финансијске инструменте; или
(4) пружа савете клијентима или потенцијалним клијентима 

у вези тих финансијских инструмената или услуга;
38) огранак је свако место пословања које није седиште 

инвестиционог друштва, а које је део инвестиционог друштва, 
без статуса правног лица, које пружа инвестиционе услуге и/или 
обавља инвестиционе активности, а које може пружати и додатне 
услуге за које је инвестиционо друштво добило дозволу; сва места 
пословања једног инвестиционог друштва са седиштем у другој 
држави се сматрају једним огранком у смислу овог закона;

39) квалификовано учешће је непосредно или посредно 
учешће у инвестиционом друштву, организатору тржишта или 
ЦРХОВ-у, које представља најмање 10% учешћа у капиталу или 
праву гласа, на начин предвиђен чл. 81. и 85. овог закона, узима-
јући у обзир услове о груписању код израчунавања тих права про-
писаних одредбама овог закона, или које омогућава остваривање 
значајног утицаја на управљање тим правним лицем у коме се по-
седује учешће;

40) матично друштво је матично правно лице у смислу зако-
на којим се уређује рачуноводство; 

41) зависно друштво је зависно правно лице у смислу зако-
на којим се уређује рачуноводство; 

42) група је група у смислу закона којим се уређује рачуно-
водство;

43) блиска повезаност је однос у којем су два или више фи-
зичких или правних лица повезана:

(1) учешћем у виду поседовања, непосредно или путем кон-
троле, најмање 20% права гласа или капитала друштва;
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(2) контролом, која означава однос моћи матичног над зави-
сним друштвом у свим случајевима из закона којим се уређује ра-
чуноводство или сличан однос између физичког или правног лица 
и неког друштва, с тим да се свако зависно друштво зависног дру-
штва такође сматра зависним друштвом матичног друштва које се 
налази на челу тих друштава;

(3) стално, путем односа контроле;
(4) члановима породице.
44) чланови породице су:
(1) супружници, односно лица која живе у ванбрачној зајед-

ници;
(2) потомци и преци у правој линији неограничено;
(3) сродници до трећег степена сродства, у побочној линији, 

укључујући и сродство по тазбини;
(4) усвојилац и усвојеници и потомци усвојеника;
(5) старалац и штићеници и потомци штићеника;
45) контрола је однос између матичног и зависног друштва у 

смислу прописа којима се уређује рачуноводство; 
46) орган управе је орган, односно органи друштва имено-

вани у складу са овим законом или законом којим се уређују при-
вредна друштва, који је овлашћен да утврђује стратегије, циљеве 
и опште усмерење пословања тог субјекта, а који надзире и прати 
одлуке руководилаца, укључујући и лица која стварно управљају 
пословањем субјекта. Код друштава са једнодомним управља-
њем, органи управе су један или више директора, односно одбор 
директора, где извршни директори имају руководећу функцију, а 
неизвршни директори имају надзорну функцију. Код друштава са 
дводомним управљањем, органи управе су извршни директори, 
односно извршни одбор и надзорни одбор, где извршни директори 
имају руководећу функцију, а надзорни одбор има надзорну функ-
цију;

47) више руководство су физичка лица која у инвестицио-
ном друштву, организатору тржишта, централном депозитару хар-
тија од вредности или друштву за пружање услуга доставе подата-
ка обављају извршне функције и која су одговорна органу управе 
за свакодневно управљање тим субјектом, укључујући и спровође-
ње политика у вези са дистрибуцијом услуга и производа клијен-
тима од стране друштва и запослених;

48) трговање за сопствени рачун упаривањем налога је 
трансакција код које се посредник поставља између купца и про-
давца нa нaчин дa приликoм извршења трансакције никада није 
изложен тржишном ризику, при чему се извршење посла за обе 
стране дешава истовремено, а трансакција закључује по цени по 
којој посредник не остварује ни добит ни губитак, изузев раније 
уговорене провизије или накнаде за трансакцију;

49) алгоритамско трговање је трговање финансијским ин-
струментима у којем компјутерски алгоритам аутоматски одређу-
је појединачне параметре налога, као што су одлука да ли да се 
покрене поступак извршења налога, време извршења налога, цена 
или количина налога или начин управљања налогом по пријему, са 
ограниченом или без људске интервенције. Алгоритамско тргова-
ње не укључује системе који се користе искључиво за усмеравање 
налога на једно или више места трговања или за обраду налога без 
одређивања параметара трговања или за потврду налога или обра-
ду извршених трансакција након трговања;

50) техника високофреквентног алгоритамског трговања 
је техника алгоритамског трговања коју карактерише:

(1) инфраструктура намењена томе да се на најмању могућу 
меру сведу мрежна и друга кашњења, укључујући барем једну од 
следећих алгоритамских могућности уноса налога: колокацију, чу-
вање датотека на серверу у непосредној близини или брз директан 
електронски приступ;

(2) системско покретање поступка давања, усмеравање и из-
вршавање налога без људске интервенције за појединачне транс-
акције или налоге; и

(3) висок број порука на дневном нивоу који представљају 
налоге, понуде или отказивања;

51) директан електронски приступ је механизам у коме 
члан, учесник или клијент места трговања дозвољава одређеном 
лицу да користи своју идентификациону ознаку за трговање како 
би то лице могло електронским путем да шаље налоге који се од-
носе на финансијски инструмент непосредно на место трговања, а 
укључује механизме у којима лице користи инфраструктуру чла-
на, учесника или клијента или било који систем повезивања који 

члан, учесник или клијент користи за пренос налога (непосредан 
приступ тржишту), и механизме у којима то лице не користи ту 
инфраструктуру (спонзорисани приступ);

52) унакрсна продаја је понуда инвестиционе услуге заједно 
са другом услугом или производом у склопу пакета или као услов 
за тај исти уговор или пакет; 

53) структурирани депозит је депозит у смислу закона ко-
јим се уређује осигурање депозита, код којег се главница у цело-
сти плаћа по доспећу, а камата или премија се исплаћује или под-
леже ризику у зависности од формуле која узима у обзир факторе 
као што су: 

(1) индекс или комбинација индекса, искључујући депозите 
са променљивом каматном стопом чији је поврат непосредно по-
везан са индексом каматне стопе попут Еурибора;

(2) финансијски инструмент или комбинација финансијских 
инструмената; 

(3) роба или комбинација робе или друга материјална или не-
материјална имовина незамењивог карактера; или 

(4) девизни курс или комбинација девизних курсева;
54) хартије од вредности су:
(1) у смислу Главe XII овог закона: 
 – акције и друге хартије од вредности еквивалентне акцијама;
 – обвезнице и други облици секјуритизованог дуга; или
 – секјуритизовани дуг који је могуће заменити за акције или 

друге хартије од вредности еквивалентне акцијама;
(2) у смислу Главe IV овог закона: преносиве хартије од вред-

ности из тачке 55) овог става, уз изузетак инструмената тржишта 
новца из тачке 21) овог става, чији је рок доспећа краћи од 12 ме-
сеци; 

(3) у смислу Главe XIII и система за салдирање хартија од 
вредности: финансијски инструменти из тачке 19) овог става;

55) преносиве хартије од вредности су све врсте хартија од 
вредности којима може да се тргује на тржишту капитала, изузев 
инструмената плаћања, као што су нарочито:

(1) акције друштава и друге хартије од вредности еквива-
лентне акцијама друштава или других субјеката, као и депозитне 
потврде које се односе на акције;

(2) обвезнице и други облици секјуритизованог дуга, укљу-
чујући и депозитне потврде које се односе на те хартије од вред-
ности;

(3) све друге хартије од вредности које дају право на сти-
цање и продају таквих преносивих хартија од вредности, које се 
намирују у новцу, а чији се износ утврђује на основу преносивих 
хартија од вредности, валута, каматних стопа или приноса, робе, 
индекса или других одредивих вредности;

56) власничке хартије од вредности су акције и друге пре-
носиве хартије од вредности истоветне акцијама друштава које 
представљају учешће у капиталу, као и друге врсте преносивих 
хартија од вредности које дају право на стицање наведених харти-
ја од вредности као последица њихове конверзије или остварива-
ња права их тих хартија од вредности, под условом да другоспоме-
нуте хартије од вредности издаје издавалац основних акција или 
лице које припада групи тог издаваоца;

57) невласничке хартије од вредности су све хартије од 
вредности које нису власничке хартије од вредности;

58) дужничке хартије од вредности су обвезнице и други 
преносиви секјуритизовани инструменти дуга, изузимајући харти-
је од вредности које су еквиваленти акцијама друштава или које, 
уколико се конвертују или уколико се остварују права која из њих 
произилазе, дају право стицања акција или хартија од вредности 
еквивалентним акцијама;

59) депозитне потврде су хартије од вредности којима може 
да се тргује на тржишту капитала и које представљају власништво 
над хартијама од вредности иностраног издаваоца, а које могу да 
се укључе у трговање на регулисаном тржишту и којима може да 
се тргује независно од хартија од вредности иностраног издаваоца; 

60) повезани инструменти су следећи финансијски инстру-
менти, укључујући оне који нису укључени у трговање, којима 
се не тргује на месту трговања или за које није поднет захтев за 
укључење у трговање на место трговања:

(1) уговори или права на упис, стицање или отуђење хартија 
од вредности;

(2) изведени финансијски инструменти из хартија од вредно-
сти, односно финансијски деривати;
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(3) када су хартије од вредности конвертибилни или замењи-

ви дужнички инструменти, хартије од вредности у којима се ти 
конвертибилни или замењиви дужнички инструменти могу пре-
творити или заменити;

(4) инструменти које издаје или за које јемчи издавалац или 
гарант хартија од вредности чија ће тржишна цена вероватно има-
ти значајан утицај на цену хартија од вредности, или обрнуто; 

(5) када су хартије од вредности еквивалентне акцијама, ак-
ције које представљају те хартије од вредности и све друге хартије 
од вредности еквивалентне тим акцијама. 

61) инвестициони фонд којим се тргује на берзи (енгл. 
exchange-traded fund, у даљем тексту: ЕТФ) је фонд чијом се нај-
мање једном инвестиционом јединицом или класом акција у току 
дана организује трговање на најмање једном месту трговања и 
са најмање једним маркет мејкером који предузима мере како би 
обезбедио да се цена инвестиционих јединица или акција на том 
месту трговања не разликује значајно од нето вредности имовине 
и, када је примењиво, од индикативне нето вредности имовине; 

62) цертификати су хартије од вредности којима може да се 
тргује на тржишту капитала и који се у случају исплате од стране 
издаваоца рангирају изнад акција, али испод неосигураних обве-
зница и других сличних инструмената; 

63) структурирани финансијски производи су хартије од 
вредности које су намењене за секјуритизацију и пренос кредит-
ног ризика повезаног са фондом финансијских средстава који 
законитом имаоцу хартија од вредности дају право да редовно 
прима уплате који зависе од тока новца из финансијских инстру-
мената у основи; 

64) изведени финансијски инструменти, односно деривати 
су финансијски инструменти из тачке 55) подтачка (3) овог става, 
а посебно наведени у тачки 19) подтач. (4) –(10) овог става;

65) изведени финансијски инструмент којим се тргује на 
берзи је финансијски инструмент којим се тргује на регулисаном 
тржишту или на тржишту треће државе који се у складу са овим 
законом сматра еквивалентним регулисаном тржишту; 

66) робни изведени финансијски инструменти, односно 
робни деривати су финансијски инструменти из тачке 55) подтач-
ка (3) овог става који се односе на робу или основни инструмент 
из тачке 19) подтач. (5), (6), (7) и (10) овог става;

67) централна друга уговорна страна је централни тржи-
шни учесник (енгл. central counterparty, у даљем тексту: CCP)  – 
правно лице које посредује између уговорних страна у уговорима 
којима се тргује на једном или више финансијских тржишта, тако 
да постаје купац сваком продавцу и продавац сваком купцу;

68) систем одобрених објава, односно АПА је лице које је 
овлашћено у складу са овим законом да пружа услуге објављива-
ња извештаја о трговању у име инвестиционих друштава; 

69) пружалац консолидованих података о трговању, од-
носно ЦТП је лице које је овлашћено у складу са овим законом 
да пружа услуге прикупљања извештаја о трговању финансијским 
инструментима од регулисаних тржишта, МТП, ОТП и АПА и 
да их консолидује у континуиране електронске токове података о 
цени и количини у реалном времену за сваки финансијски инстру-
мент појединачно; 

70) овлашћени механизам извештавања, односно АРМ је 
лице које је овлашћено у складу са овим законом да пружа услуге 
достављања извештаја о појединостима трансакција Комисији у 
име и за рачун инвестиционих друштава;

71) пружалац услуга доставе података је АПА, ЦТП или 
АРМ;

72) држава чланица је држава чланица ЕУ;
73) трећа држава је држава која није држава чланица у сми-

слу тачке 72) овог става; 
74) матична држава чланица је:
(1) у случају инвестиционих друштава:
 – ако је инвестиционо друштво физичко лице, држава члани-

ца у којој се налази његово седиште;
 – уколико је инвестиционо друштво правно лице, држава 

чланица у којој се налази његово регистровано седиште;
 – уколико инвестиционо друштво не мора према свом наци-

оналном праву да има регистровано седиште, држава чланица у 
којој се налази место из кога се управља пословањем тог друштва 
и које је као такво одређено оснивачким актом, статутом или одлу-
ком скупштине, односно одлуком ортака или комплементара;

(2) у случају регулисаног тржишта, држава чланица у којој је 
регистровано регулисано тржиште, или уколико према национал-
ном праву његове државе чланице не мора да има регистровано 
седиште, држава чланица у којој је стварно седиште регулисаног 
тржишта;

(3) за АПА, ЦТП или АРМ:
 – ако је АПА, ЦТП или АРМ физичко лице, држава чланица у 

којој се налази његово седиште;
 – ако је АПА, ЦТП или АРМ правно лице, држава чланица у 

којој се налази његово регистровано седиште;
 – уколико АПА, ЦТП или АРМ не мора према свом наци-

оналном праву да има регистровано седиште, држава чланица у 
којој се налази место из кога се управља пословањем тог друштва 
и које је као такво одређено оснивачким актом, статутом или одлу-
ком скупштине, односно одлуком ортака или комплементара;

(4) за издаваоце:
 – за све издаваоце хартија од вредности основаних у ЕУ, који 

нису наведени у другој алинеји ове подтачке, држава чланица у 
којој издавалац има регистровано седиште;

 – за сва издавања дужничких, односно невласничких харти-
ја од вредности чија је појединачна номинална вредност најмање 
1.000 евра, и за сва издавања невласничких хартија од вредности 
која дају право стицања било које преносиве хартије од вредности 
или добијања готовог новца као резултат конверзије или оствари-
вања права, уколико издавалац невласничких хартија од вредности 
није издавалац основних хартија или субјект који припада групи 
тог издаваоца, држава чланица у којој је седиште издаваоца или 
у којој су хартије од вредности укључене или ће бити укључене 
у регулисано тржиште или у којој се хартије од вредности јавно 
нуде, по избору издаваоца, понуђача или лица које тражи укључе-
ње у трговање на регулисано тржиште. Исто ће се примењивати и 
на невласничке хартије од вредности у валути која није евро, под 
условом да минимална номинална вредност буде приближно јед-
нака износу од 1.000 евра;

 – за све издаваоце хартија од вредности, који су основани у 
трећој држави, а који нису наведени у другој алинеји ове подтач-
ке, држава чланица у којој ће хартије од вредности бити понуђене 
јавности први пут, или где је поднесен први захтев за укључење у 
трговање на регулисано тржиште, по избору издаваоца, понуђача 
или лица које захтева укључење, под условом накнадног избора 
издавалаца основаних у трећој држави, у следећим случајевима:

а) уколико матична држава чланица није утврђена избором 
издавалаца;

б) за издаваoцa чије хартије од вредности нису више укљу-
чене у трговање на регулисаном тржишту у његовој матичној др-
жави чланици као што је дефинисано у првој и другој алинеји ове 
подтачке, него су укључени у трговање у једној или више држава 
чланица, она нова матична држава чланица коју издавалац може 
изабрати међу државама чланицама у којима су његове хартије од 
вредности укључене у трговање на регулисаном тржишту и, када 
је то примењиво, државе чланице у којој издавалац има седиште;

(5) за централне депозитаре хартија од вредности, држава 
чланица у којој је централни депозитар основан;

75) држава чланица домаћин је:
(1) за инвестициона друштва или регулисана тржишта: држа-

ва чланица која није матична држава чланица у којој инвестицио-
но друштво има зависно друштво или пружа инвестиционе услуге 
и/или обавља инвестиционе активности, или држава чланица у ко-
јој регулисано тржиште пружа одговарајуће системе, како би уда-
љеним члановима или учесницима основаним у тој држави члани-
ци, омогућио приступ трговању у његовом систему;

(2) за јавне понуде хартија од вредности или укључења у тр-
говање на регулисано тржиште: држава чланица у којој су хартије 
од вредности јавно понуђене или у којој је затражено укључење 
у трговање на регулисано тржиште, када се разликује од матичне 
државе чланице;

(3) за централне депозитаре хартија од вредности, држава 
чланица која није матична држава чланица, у којој централни де-
позитар хартија од вредности има огранак или пружа услуге цен-
тралног депозитара хартија од вредности;

76) друштво из треће државе је друштво које би било кре-
дитна институција која пружа инвестиционе услуге или обавља 
инвестиционе активности или инвестиционо друштво, да се место 
из кога се управља пословањем тог друштва и које је као такво 
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одређено оснивачким актом, статутом или одлуком скупштине, од-
носно одлуком ортака или комплементара или регистровано седи-
ште налази у ЕУ;

77) енергетски производ на велико је велепродајни енергет-
ски производ у складу са законом којим се уређује продаја енер-
гетских производа на велико;

78) пољопривредни робни деривати су изведени уговори 
који се односе на производе наведене у закону којим се уређују 
пољопривредни производи;

79) издавалац државне хартије од вредности је један од 
следећих субјеката који издају дужничке инструменте:

(1) Република и други субјекти који у складу са законом ко-
јим се уређује јавни дуг могу издавати државне хартије од вред-
ности;

(2) ЕУ или држава чланица, укључујући владине институци-
је, агенције или правна лица посебне намене државе чланице;

(3) у случају федералне државе чланице, члан федерације;
(4) правна лица посебне намене за неколико држава чланица 

или Републику;
(5) државе које нису чланице ЕУ, државни органи, централне 

банке; 
(6) међународне и наднационалне институције, као што су 

Међународни монетарни фонд, Међународна банка за обнову и 
развој, Међународна финансијска корпорација, као и остале чла-
нице Групације Светске банке, Европска централна банка, Европ-
ска инвестициона банка, Европска банка за обнову и развој и оста-
ле сличне међународне организације; или 

(7) међународна финансијска институција коју су основале 
две или више држава чланица, а која има за циљ осигурање финан-
сирања и пружање финансијске помоћи својим члановима којима 
прете озбиљне финансијске потешкоће или које кроз њих пролазе; 

80) државне дужничке хартије од вредности су дужнички 
инструменти које издаје издавалац државних хартија од вредно-
сти;

81) трајни носач података је средство које:
(1) омогућава клијенту чување података који су њему лично 

упућени тако да му буду лако доступни за будућу употребу у пери-
оду који одговара сврси чувања тих података; и

(2) омогућава неизмењену репродукцију тако сачуваних по-
датака; 

82) централни депозитар хартија од вредности је правно 
лице које управља системом за салдирање хартија од вредности, 
а на који се примењују прописи ЕУ којима се уређују централни 
депозитари хартија од вредности;

83) понуда за закључење уговора је изјава воље једног чла-
на или учесника упућена другом члану или учеснику у систему 
трговања о постојању интереса за трговање, која садржи све ин-
формације потребне за закључење уговора о трговању;

84) референтна вредност је свака стопа, индекс или бројка 
доступна јавности или објављена која се периодично или редовно 
утврђује применом формуле на следеће вредности или на основу 
њих: вредност једне или више врста основне имовине или цена, 
укључујући и процењене цене, стварне или процењене каматне 
стопе или друге вредности или анкете, с обзиром на коју се утвр-
ђује износ који је потребно платити за неки финансијски инстру-
мент или вредност финансијског инструмента;

85) уговор о интероперабилности је уговор између две или 
више CCP-а који укључује међусистемско извршење трансакција;

86) финансијска институција треће државе је субјект са 
седиштем у трећој држави који је овлашћен, односно има дозволу 
у складу са правом те треће државе да врши било коју од услуга 
или активности наведених у овом закону, законима којима се уре-
ђује пословање кредитних институција, друштава за осигурање и 
реосигурање, институција колективног инвестирања у преносиве 
хартије од вредности, друштава за управљање алтернативним ин-
вестиционим фондовима и друштaва за управљање добровољним 
пензијским фондовима (у смислу закона који уређује добровољне 
пензијске фондове и пензијске планове);

87) финансијска институција, у смислу Главe XII овог зако-
на, је финансијска институција дефинисана законом којим се уре-
ђује обављање делатности кредитних институција и пруденцијал-
ни надзор над кредитним институцијама, односно законом којим 
се уређују банке;

88) фрагментација ликвидности је ситуација у којој:
(1) учесници на месту трговања не могу закључити транс-

акцију са једним или више учесника на том месту трговања, због 
непостојања споразума о клирингу којима сви учесници имају 
приступ; или 

(2) члан клиринга или његови клијенти би били приморани 
да држе своје позиције у финансијском инструменту у више од 
једног CCP-а, што ограничава могућност нетирања финансијских 
изложености;

89) компресија портфолија је услуга смањења ризика при 
којој две или више уговорних страна у потпуности или делимич-
но ликвидирају неке или све изведене финансијске инструменте за 
које предлажу укључење у компресију портфолија и ликвидиране 
финансијске инструменте замењују другим изведеним финансиј-
ским инструментом, чија је укупна номинална вредност нижа од 
укупне номиналне вредности ликвидираних изведених финансиј-
ских инструмената; 

90) замена за физичко средство је размена која укључује 
уговор о изведеном финансијском инструменту или другом фи-
нансијском инструменту, а која је условљена истовременим извр-
шењем еквивалентне количине основног физичког средства;

91) пакетни налог је налог за који је цена формулисана као 
једна јединица:

(1) за намене извршавања замене за физичко средство; или
(2) за два или више финансијских инструмената ради извр-

шавања пакетне трансакције;
92) пакетна трансакција је:
(1) замена за физичко средство; или
(2) трансакција која укључује извршење две или више сло-

жених трансакција финансијским инструментима и испуњава све 
наведене критеријуме:

 – трансакција се извршава између две или више уговорних 
страна;

 – сваки елемент трансакције повлачи за собом значајан економ-
ски или финансијски ризик повезан са свим осталим елементима;

 – спровођење сваког елемента је истовремено са имплемен-
тацијом свих осталих елемената и њима је такође условљена;

93) прихваћене тржишне праксе су одређене тржишне 
праксе које Комисија прихвата у складу са чланом 277. овог за-
кона;

94) лице је физичко или правно лице;
95) роба је свака роба заменљиве природе која може да се 

испоручи, укључујући метале и њихове руде и легуре, пољопри-
вредне производе и изворе енергије;

96) промптни уговор за робу је уговор о продаји робе којом 
се тргује на спот тржишту, а која се испоручује одмах након што 
је извршено салдирање трансакције, и уговор о продаји робе која 
није финансијски инструмент, укључујући термински уговор који 
се намирује физички;

97) спот тржиште је тржиште робе на коме се роба продаје 
за новац и одмах испоручује након што је трансакција салдирана, 
те друга тржишта на којима се не тргује финансијским инструмен-
тима, као што су терминска робно-берзанска тржишта;

98) програм откупа је трговање сопственим акцијама јавног 
акционарског друштва које испуњава услове за стицање сопстве-
них акција прописане законом којим се уређује пословање при-
вредних друштава, у случају када се стицање врши на регулисаном 
тржишту или МТП, а не путем понуде за откуп свим акционарима;

99) издавалац је домаће или страно правно лице приватног 
или јавног права, које издаје или предлаже издавање финансијских 
инструмената, а уколико се ради о депозитним потврдама, издава-
оцем се сматра лице које издаје хартије од вредности које предста-
вљају те депозитне потврде; 

100) издавалац је јавно друштво уколико испуњава бар је-
дан од следећих услова:

(1) успешно је извршио јавну понуду хартија од вредности 
у складу са проспектом чије је објављивање одобрила Комисија,

(2) чије су хартије од вредности укључене у трговање на ре-
гулисаном тржишту, односно МТП и ОТП у Републици;

101) издавалац из треће државе је издавалац са седиштем у 
трећој држави;

102) национални регулаторни орган за емисионе јединице 
је национални регулатор у складу са законом којим се уређује про-
даја енергетских производа на велико;
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103) евиденције о преносу података су евиденције дефини-

сане законом којим се уређује обрада података о личности и за-
штита приватности у сектору електронских комуникација;

104) лице које професионално договара или извршава 
трансакције је лице које се професионално бави примањем и пре-
носом налога за финансијске инструменте или извршењем транс-
акција финансијским инструментима;

105) стицање власништва испод контролног прага значи 
стицање хартија од вредности друштва, које не резултира закон-
ском обавезом објављивања понуде за преузимање у односу на то 
друштво;

106) учесник на тржишту који објављује информације је 
лице обухваћено категоријама из члана 275. ст. 1. и 2. овог закона, 
и које обелодањује информације у оквиру истраживања тржишта;

107) информације којима се препоручује или предлаже 
стратегија улагања су информације које је припремио:

(1) независни аналитичар, инвестиционо друштво, кредитна 
институција, свако друго лице чија се пословна делатност састо-
ји од припреме препорука или физичко лице које за њих ради на 
основу уговора о раду или на неки други начин, које директно или 
индиректно даје одређене препоруке за улагање у вези са финан-
сијским инструментом, односно издаваоцем;

(2) лице које није лице из подтачке (1) ове тачке и које ди-
ректно препоручује одређену инвестициону одлуку о улагању у 
вези са финансијским инструментом;

108) инвестициона препорука је истраживање или друга 
информација намењена јавности у смислу Главe XII овог закона 
којом се изричито или прећутно препоручује или предлаже страте-
гија улагања у вези са једним или више финансијских инструмена-
та, односно издавалаца, укључујући свако мишљење о тренутној 
или будућој вредности и цени тих инструмената намењених за ди-
стрибуирање или јавности;

109) значајна дистрибуција је иницијална или секундар-
на понуда хартија од вредности која се разликује од уобичајеног 
трговања како у погледу износа вредности понуђених хартија од 
вредности тако и у погледу примењене методе продаје;

110) стабилизација је куповина или понуда за куповину 
хартија од вредности или трансакција еквивалентним повезаним 
инструментима коју спроводи кредитна институција или инвести-
ционо друштво у контексту значајне дистрибуције тих хартија од 
вредности искључиво за потребе одржавања тржишне цене тих 
хартија од вредности током унапред одређеног периода због при-
тиска на продају тих хартија од вредности;

111) јавна понуда хартија од вредности је свако обавеште-
ње дато у било ком облику и путем било ког средства, а које даје 
довољно података о условима понуде и о хартијама од вредности 
из понуде тако да се инвеститору омогући доношење одлуке о ку-
повини или упису ових хартија од вредности, а јавном понудом се 
сматра и понуда и продаја хартија од вредности преко посредника 
на тржишту; 

112) квалификовани инвеститори су, у смислу Главe IV 
овог закона, лица или субјекти наведени у члану 192. став 1. тач. 
1) –4) овог закона, и лица или субјекти који се на сопствени захтев, 
третирају као професионални инвеститори у складу са чланом 
193. овог закона, или су признати као одређени професионални 
инвеститори у складу са чланом 194. овог закона, уколико нису 
закључили уговор о статусу малог инвеститора у складу са чланом 
192. став 5. овог закона. Ради примене прве реченице ове тачке, 
инвестициона друштва и кредитне институције ће на захтев изда-
ваоца саопштити категоризацију својих клијената издаваоцу, а у 
складу са законом који уређује заштиту података;

113) лице које упућује понуду или понуђач је правно или 
физичко лице које упућује јавну понуду хартија од вредности или 
других финансијских инструмената;

114) оглашавање је, у смислу Главe IV овог закона, објава 
која има следеће карактеристике:

(1) повезана је са одређеном јавном понудом хартија од вред-
ности или укључењем хартија од вредности у трговање на регули-
сано тржиште, и

(2) циљ јој је изричито промовисање могућег уписа или сти-
цања хартија од вредности;

115) прописани подаци, у смислу Главe IV овог закона, су 
сви подаци које издавалац или било које друго лице које подно-
си захтев за укључивање хартија од вредности на регулисано 

тржиште без сагласности издаваоца, мора да обелодани јавности 
у складу са овим законом и актима донетим на основу овог закона;

116) институција за колективно инвестирање која није 
затвореног типа у смислу Главе III овог закона је инвестициони 
фонд који има следеће карактеристике:

(1) прикупља капитал од бројних инвеститора с намером да 
га улаже у складу с утврђеном политиком улагања у корист тих 
инвеститора, и

(2) његове се јединице, на захтев ималаца, откупљују или ис-
плаћују, посредно или непосредно, из његове имовине;

117) јединице институција колективног инвестирања, у 
смислу Главe IV овог закона, су слободно преносиви дематери-
јализовани финансијски инструменти које издаје институција ко-
лективног инвестирања, а на основу којих имаоци јединица стичу 
право на сразмерни обрачунски удео у укупној нето имовини у тој 
институцији колективног инвестирања;

118) основни проспект је проспект који је у складу са чланом 
42. овог закона и, по избору издаваоца, коначни услови понуде;

119) радни дани су радни дани Комисије, осим суботе, не-
деље и државних празника, у складу са законима којим се уређују 
радни односи, односно државни и други празници;

120) период понуде је период током кога потенцијални ин-
веститори могу купити или уписати предметне хартије од вред-
ности; 

121) продаја на кратко (енгл. short selling) у вези са акци-
јом или дужничким инструментом је свака продаја акције или 
дужничког инструмента коју продавац у тренутку закључивања 
купопродајног уговора не поседује, укључујући продају где про-
давац акције или инструменте дуга у тренутку закључења уговора 
о продаји позајмљује или договара позајмљивање акције или ду-
жничког инструмента за испоруку по салдирању/поравнању, што 
не укључује:

(1) продају од стране једне или друге стране према уговору о 
откупу (у оквиру репо уговора), при чему се једна страна обавеза-
ла да ће продати хартије од вредности по одређеној цени, а друга 
страна се обавезала да ће јој назад продати хартије од вредности 
на будући датум, по другој одређеној цени;

(2) пренос хартија од вредности на основу споразума о позај-
мљивању хартија од вредности; или

(3) закључивање стандардизованог терминског или другог 
изведеног уговора којим се договара да ће се хартије од вредности 
продати по одређеној цени, на будући датум;

122) кредитни дериват на основу наступања статуса не-
испуњавања обавеза (енгл. credit default swap, у даљем тексту: 
CDS дериват) је врста кредитног деривата којим се пружалац 
кредитне заштите обавезује да ће кориснику те заштите измирити 
губитак у случају неизмирења обавеза дужника или неког другог 
уговореног кредитног догађаја, за шта му корисник кредитне за-
штите плаћа одговарајућу накнаду;

123) субјект надзора је физичко или правно лице којем је 
Комисија дала дозволу за пружање услуге или обављање активно-
сти и свако друго лице које пружа услуге или обавља активности 
прописане овим законом и осталим законима за чију примену је 
надлежна Комисија;

124) посредник на тржишту је правно лице које у складу са 
Главом X врши пријем и пренос налога и обавља услуге инвести-
ционог саветовања у вези са преносивим хартијама од вредности и 
јединицама институција колективног инвестирања; 

125) финансијски посредник је лице које у складу са овим 
законом дистрибуира хартије од вредности које само издаје или 
које издаје друго лице;

126) клиринг је поступак обраде налога за пренос у систему 
за салдирање, укључујући утврђивање међусобних обавеза купца 
и продавца финансијских инструмената, у складу са правилима 
тог система који може укључити нетирање по основу тих налога, у 
сврху размене финансијских инструмената и новца;

127) салдирање (поравнање) је реализација трансакције 
кроз завршни пренос финансијских инструмената и/или новчаних 
средстава између купца и продавца, односно измирење обавезе 
преноса финансијских инструмената/измирење новчане обавезе, 
односно намирење потраживања између учесника у систему за 
салдирање на основу налога за пренос; 

128) рејтинг агенција је овлашћено правно лице које даје 
мишљење о будућој способности издаваоца, односно дужника да 
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благовремено и у потпуности измири своје финансијске обавезе, 
а на основу унапред утврђеног и јасно одређеног система ранги-
рања;

129) законити ималац финансијског инструмента је лице 
из члана 5. овог закона;

130) акционар је физичко или правно лице које посредно 
или непосредно поседује:

(1) акције издаваоца у своје име и за свој рачун;
(2) акције издаваоца у своје име, а за рачун другог физичког 

или правног лица;
(3) депозитне потврде, при чему се лице које поседује те по-

тврде сматра акционарем у односу на акције представљене тим де-
позитним потврдама;

131) стварни, односно посредни власник је лице које и када 
није законити ималац финансијског инструмента, а ужива предно-
сти власништва над тим финансијским инструментом у целости 
или делимично, укључујући могућност утицања на гласање, рас-
полагање финансијским инструментом или уживање економских 
предности власништва над тим финансијским инструментом;

132) понављајуће издавање хартија од вредности је изда-
вање хартија од вредности у траншама или у најмање два издава-
ња хартија од вредности исте врсте, односно класе у периоду од 
12 месеци;

133) програм понуде је план који допушта понављајуће из-
давање дужничких хартија од вредности, укључујући и варанте 
у било којем облику, сличне врсте, односно класе, кроз одређени 
временски период;

134) електронска средства су средства електронске опреме 
за обраду (укључујући дигиталну компресију), чување и пренос 
података, користећи жичне, радио и оптичке технологије или дру-
га електромагнетна средства;

135) правне последице осуде су догађај или околност у вези 
са правним или физичким лицем које су у супротности са одредба-
ма овог закона, другог закона и аката донетих на основу тих закона 
и које се односе на лице које подноси захтев за добијање дозво-
ле или већ има дозволу, односно сагласност Комисије у складу са 
одредбама овог закона, а такво лице је или се на њега примењује:

(1) правноснажно осуђивано за кривична дела против радних 
односа, привреде, имовине, правосуђа, прања новца, финансира-
ње тероризма, јавног реда, правног саобраћаја и службене дужно-
сти или за кривична дела утврђена овим законом;

(2) у последњих десет година учинило тежу повреду, одно-
сно понављање повреде закона којим се уређују хартије од вред-
ности, преузимање акционарских друштава, инвестициони фон-
дови, добровољни пензијски фондови, закона којим се уређује 
спречавање прања новца и финансирање тероризма, закона којим 
се регулише пословање банака, односно депозитара, друштава за 
осигурање, аката Комисије, регулисаног тржишта, односно МТП 
или централног депозитара хартија од вредности, а које се односе 
на или су за последицу имале:

 – неистинито објављивање информација, односно објављива-
ње информација које доводе у заблуду,

 – понашање супротно одредбама о злоупотребама на тржи-
шту из Главe XII овог закона,

 – повреду обавезе чувања поверљивих података,
 – угрожавање интереса учесника на финансијском тржишту;
(3) у последњих десет година починило тежу повреду, одно-

сно понављање повреде прописа из подтачке (2) ове тачке, а која 
се односи или је за последицу имала:

 – престанак обављања дужности члана управе, директора, за-
посленог или лиценцираног лица у централном депозитару харти-
ја од вредности, организатору тржишта, регулисаном тржишту или 
МТП, инвестиционом друштву, овлашћеној банци, кредитној инсти-
туцији, друштву за осигурање, друштву за реосигурање, друштву за 
управљање инвестиционим фондом, друштву за управљање добро-
вољним пензијским фондом, кастоди банци, односно депозитару,

 – повлачење сагласности за стицање квалификованог учешћа 
у капиталу таквих лица;

(4) у последњих десет година на лице је примењена санкци-
ја, односно мера према законима или подзаконским актима стране 
државе, а која представља сличну, односно упоредиву санкцију 
или меру из ове тачке;

136) заједнички инвестициони посао је инвестициона 
услуга или активност из тачке 2) подтач. (1), (2) и (4) овог става, 

или додатне услуге из тачке 3) подтачка (1) овог става која се пру-
жа или обавља за рачун два или више лица или на којем два или 
више лица имају права која се могу остваривати путем потписа 
једног или више тих лица; 

137) систем за салдирање хартија од вредности (у даљем 
тексту: систем за салдирање) означава систем који има најмање 
три учесника, не рачунајући организатора тог система, посредни-
ка за салдирање, CCP, клириншку кућу и индиректног учесника, 
који има заједничка правила и стандардизоване процедуре за не-
тирање, са или без CCP-a или правила о извршавању налога за 
пренос између учесника; Закључењем споразума о повезивању 
система за салдирање не успоставља се нови систем за салдирање;

138) посредник за салдирање је правно лице које институ-
цијама и/или CCP-у, који учествују у систему за салдирање, отва-
ра, води и гаси рачуне за салдирање преко којих се салдирају на-
лози за пренос у систему и, у зависности од случаја, може им, ако 
је за то законом овлашћен, одобрити кредит ради салдирања; 

139) клириншка кућа је правно лице које је одговорно за 
обрачун нето позиција (једна нето обавеза или једно нето потра-
живање) институција, CCP-а и/или посредника за салдирање, које 
су резултат нетирања; 

140) учесник, у смислу Главe XIII овог закона, је институ-
ција, CCP, посредник за салдирање, клириншка кућа, организатор 
система или клириншки члан CCP-а који има одобрење за рад;

141) институција, у смислу Главe XIII овог закона, је: 
 – Народна банка Србије, 
 – банка, односно кредитна институција,
 – инвестиционо друштво,
 – Република, аутономна покрајина или јединица локалне са-

моуправе, орган јавне власти, као и привредно друштво и друго 
правно лице чији је оснивач и за чије обавезе јемчи Република, 
држава чланица ЕУ, трећа држава, као и орган јавне власти у тим 
државама, укључујући јавноправно тело и друго правно лице чији 
је оснивач и за чије обавезе јемчи држава,

 – кредитна институција и инвестиционо друштво у смислу 
прописа ЕУ над чијим пословањем врши надзор надлежни орган, 
као и институција са сличним положајем у трећој држави, која 
учествује у систему за салдирање и која је одговорна за извршава-
ње финансијских обавеза по основу налога за пренос у том систе-
му у складу са правилима тог система;

142) индиректни учесник, у смислу Главe XIII овог закона, 
означава институцију, CCP, посредника за салдирање, клириншку 
кућу или организатора система за салдирање који је у уговорном 
односу са учесником који извршава налоге за пренос, што инди-
ректном учеснику омогућава да прослеђује налоге за пренос кроз 
систем за салдирање, под условом да је познат организатору тог 
система; 

143) налог за пренос је: 
(1) сваки налог учесника да се примаоцу стави на располага-

ње одређен износ новчаних средстава књижењем на обрачунским 
рачунима ЦРХOВ-а или сваки налог који доводи до преузимања 
или испуњавања обавезе плаћања према правилима система за 
салдирање;

(2) налог учесника за пренос финансијских инструмената 
или права на финансијским инструментима књижењем у одгова-
рајућем регистру;

144) стечајни поступак је свака заједничка мера утврђена 
законом којим се уређује стечај, с циљем ликвидације учесника 
или колективног намирења поверилаца, акционара или других 
чланова друштва из имовине учесника, или његове реорганиза-
ције, при чему таква мера доводи до забране, обустављања или 
ограничења располагања финансијским инструментима и/или рас-
полагања средствима с рачуна (плаћања); 

145) мере реорганизације означавају мере које судски или 
други надлежни орган примењује ради очувања или побољшања 
финансијског стања дужника, ако те мере утичу на стечена права 
трећих лица, посебно мере које се односе на забрану, обуставу или 
ограничење плаћања, извршење обавеза или смањење потраживања;

146) нетирање је поступак претварања потраживања и оба-
веза на основу налога за пренос које један или више учесника у 
систему за салдирање достављају или примају од једног или више 
учесника у том систему, што доводи до тога да се потражује јед-
но нето потраживање или дугује једна нето обавеза појединачног 
учесника у систему за салдирање; 
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147) рачун за салдирање је рачун код централне банке, по-

средника за салдирање или CCP-а који се користи за држање нов-
чаних средстава или хартија од вредности и за салдирање трансак-
ција између учесника у систему за салдирање; 

148) средства обезбеђења, у смислу Главe XIII овог закона, 
су новчана средства, финансијски инструменти и кредитна потра-
живања у смислу закона којим се уређује финансијско обезбеђење, 
установљена ради остваривања права и извршавања обавеза по 
основу налога за пренос у систему за салдирање;

149) пословни дан, у смислу Главe XIII овог закона, јесте дан 
који, у складу с правилима система за салдирање, покрива дневна и 
ноћна салдирања и обухвата све догађаје у току пословног циклуса 
тог система и не мора се нужно односити на календарски дан;

150) повезани системи, у смислу Главe XIII овог закона, 
означавају два или више система за салдирање чији су организа-
тори међусобно закључили споразум који се односи на извршење 
налога за пренос између тих система за салдирање;

151) организатор система за салдирање, у смислу Главe 
XIII овог закона, је правно лице које управља радом система за 
салдирање, у складу с правилима рада тог система, и које је одго-
ворно за рад тог система. Организатор система може да делује и 
као посредник за салдирање, CCP или клириншка кућа;

152) дематеријализовани облик је чињеница да финансиј-
ски инструменти постоје само као записи у електронском облику;

153) неспособност измиривања обавеза учесника, у сми-
слу Главe XIII овог закона, је ситуација у којој је против учесника 
покренут/отворен стечајни поступак, односно, уколико је учесник 
кредитна институција, када је донето решење о одузимању дозво-
ле, односно акт надлежног органа којим се покреће/отвара стечај-
ни поступак или предузимају друге мере у складу са законом које 
су усмерене ка престанку или реорганизацији тог лица и доводе до 
забране располагања средствима с рачуна;

154) испорука са плаћањем (енг: Delivery versus Payment, у 
даљем тексту: DVP) је механизам салдирања хартија од вредности 
који повезује пренос хартија од вредности са преносом новчаних 
средстава, тако да се испорука хартија од вредности извршава ис-
товремено са одговарајућим преносом новчаних средстава;

155) ЕСМА  – Европски регулаторни орган за хартије од 
вредности и тржишта капитала;

156) независни члан одбора је члан одбора који није у по-
словном, породичном или другом односу који изазива сукоб инте-
реса са конкретним CCP-ем или њеним контролним акционарима, 
њеном управом или члановима клиринга и који није био у таквом 
односу у периоду од пет година пре његовог чланства у одбору;

157) привредни субјект (енгл. undertaking) је субјекат који 
се бави економском делатношћу, односно делатношћу која се са-
стоји од нуђења робе или услуга на тржишту, без обзира на његов 
правни статус и начин на који се финансира;

158) узбуњивач је физичко лице које пријави стварне или по-
тенцијалне повреде закона за чију примену је надлежна Комисија 
за које је сазнало у вези са својим радним ангажовањем.

Комисија може ближе уредити:
1) уговоре о изведеним финансијским инструментима из ста-

ва 1. тачка 19) подтачка (7) овог члана, који имају особине других 
изведених финансијских инструмената;

2) уговоре о изведеним финансијским инструментима из ста-
ва 1. тачка 19) подтачке (10) овог члана који имају особине других 
изведених финансијских инструмената, узимајући у обзир, између 
осталог да ли се њима тргује на регулисаном тржишту, МТП-у или 
ОТП-у.

Комисија може ближе уредити техничке елементе појмова 
из овог члана, како би се у обзир узеле нове праксе на тржишту, 
развој технологија и искуство са праксама које су недозвољене у 
складу са Главом XII овог закона.

Изузеци

Члан 3. 
Одредбе Главе VI и Главе VIII овог закона не примењују се на: 
1) друштва за осигурање и друштва за реосигурање која врше 

активности у складу са законом којим се уређује осигурање;
2) лица која пружају инвестиционе услуге искључиво свом 

матичном друштву, својим зависним друштвима или другим зави-
сним друштвима свог матичног друштва;

3) лица која пружају инвестиционе услуге када се та услуга 
пружа повремено у оквиру обављања њихове претежне професио-
налне делатности, а сама делатност је уређена законским или под-
законским одредбама или правилима пословне етике који уређује 
саму професију и којима се не забрањује пружање те услуге;

4) лица која тргују за сопствени рачун финансијским инстру-
ментима, изузимајући трговину робним дериватима, и не пружају 
друге инвестиционе услуге у вези са финансијским инструменти-
ма, изузев са робним дериватима, осим када та лица:

(1) делују у својству маркет мејкера,
(2) су чланови или учесници регулисаног тржишта или МТП 

са једне стране, или имају директан електронски приступ месту 
трговања, са друге стране, изузев нефинансијских субјеката који 
трансакције извршавају на месту трговања за које би било могуће 
објективно измерити да умањују ризик директно повезан са по-
словном активношћу или активношћу финансирања трезора тих 
нефинансијских субјекта или њихових група,

(3) примењују технику високофреквентног алгоритамског тр-
говања, или

(4) тргују за властити рачун када извршавају налоге клијената;
5) лица која пружају инвестиционе услуге које се искључиво 

састоје од управљања програмима учешћа запослених у улагању;
6) лица која пружају инвестиционе услуге које се састоје ис-

кључиво од управљања програмима учешћа запослених у улага-
њу и пружања инвестиционих услуга искључиво за своја матична 
друштва, своја зависна друштва или за друга зависна друштва сво-
јих матичних друштава;

7) чланице Европског система централних банака и друге 
државне институције чланица ЕУ које обављају сличне послове и 
државни органи чланица ЕУ одговорни за управљање јавним ду-
гом или који посредују при управљању јавним дугом, као и међу-
народне финансијске институције које су основале две или више 
држава чланица ЕУ и чија је намена активирање средстава и пру-
жање финансијске помоћи за чланице ЕУ које имају озбиљне фи-
нансијске потешкоће или им такве потешкоће прете;

8) институције колективног инвестирања и добровољни пен-
зијски фондови, њихови депозитари и друштва за управљање;

9) лица:
(1) која тргују за сопствени рачун укључујући маркет мејкере 

за робне деривате, изузев лица која тргују за сопствени рачун при-
ликом извршења налога клијената; или 

(2) која пружају инвестиционе услуге, изузев трговања за 
сопствени рачун, у вези са робним дериватима странкама или до-
бављачима своје основне делатности;

под условом да:
 – се за сваки од наведених случајева појединачно и укупно 

ради о додатној услузи која је допунска њиховој основној делатно-
сти, а основна делатност, с обзиром на групу у коју су укључене, 
није пружање инвестиционих услуга у смислу овог закона нити 
банкарске делатности из закона којим се уређује приступ делатно-
сти кредитних институција и пруденцијални надзор кредитних ин-
ституција и инвестиционих друштава, нити одржавање тржишта 
за изведене финансијске инструменте;

 – ова лица не примењују технику високофреквентног алгори-
тамског трговања; и

 – та лица уредно, на годишњој основи обавештавају Комиси-
ју да ће применити ово изузеће и на захтев извештавају Комисију 
на основу чега сматрају да је њихова активност која потпада под 
подтач. (1) и (2) ове тачке допунска делатност њиховој основној 
делатности;

10) лица која пружају инвестиционе савете у оквиру обавља-
ња друге делатности, на коју се не примењују одредбе овог закона, 
под условом да се за пружање таквих савета не наплаћује посебна 
накнада.

Лица која су изузета на основу става 1. тач. 1), 8) и 9) овог 
члана не треба да испуњавају услове утврђене у ставу 1. тачки 4) 
овог члана да би била изузета.

Одредбе овог закона се не примењују на пружање услуга у 
својству друге уговорне стране у трансакцијама које обављају др-
жавни органи који се баве јавним дугом или чланови Европског 
система централних банака који обављају своје задатке предвиђе-
не Уговором о функционисању Европске уније (УФЕУ) и Стату-
том Европског система централних банака и Статутом Европске 
банке, или који обављају еквивалентне функције предвиђене на-
ционалним прописима.
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Комисија ближе уређује:
1) услове који морају да буду испуњени да би могло да се 

сматра да се активност обавља повремено у смислу става 1. тачка 
3) овог члана;

2) критеријуме за утврђивање када се активност треба сма-
трати допунском основној делатности на нивоу групе у смислу 
става 1. тачка 9) овог члана.

Критеријуми из става 4. тачка 2) овог члана у обзир узимају 
следеће елементе:

1) потребу да додатне активности представљају мањи део ак-
тивности на нивоу групе;

2) обим/опсег њихове активности трговања у поређењу са 
укупним тржишним активностима на тржишту у овој класи/разре-
ду имовине.

Члан 4.
Одредбе овог закона не примењују се на Републику или На-

родну банку Србије, на трговање финансијским инструментима 
чији су издаваоци Република и Народна банка Србије, као ни на 
нестандардизоване изведене финансијске инструменте, осим уко-
лико законом није друкчије одређено.

Одредбе Главе IV овог закона које регулишу јавну понуду не 
примењују се на акције које се издају, продају или деле у складу са 
законом којим се уређује приватизација и законом којим се уређу-
ју права грађана на бесплатне акције и новчане накнаде у поступ-
ку приватизације.

Акције из става 2. овог члана могу бити укључене на регу-
лисано тржиште, односно МТП, без одобрења Комисије, уколико 
испуњавају друге услове из овог закона и услове за пријем на ре-
гулисано тржиште, односно МТП.

Издаваоци акција из става 2. овог члана сматрају се јавним 
друштвима уколико испуњавају услове за јавно друштво прописа-
не одредбом члана 2. тачка 100) овог закона.

Издаваоци из члана 2. став 1. тачка 79) подтач. (5), (6) и (7) 
овог закона који издају дужничке хартије од вредности не сматрају 
се јавним друштвима у смислу овог закона.

II. ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА ФИНАНСИЈСКИХ 
ИНСТРУМЕНАТА

Законити ималац

Члан 5.
Законити ималац финансијског инструмента је лице на чије 

име гласи рачун хартија од вредности у ЦРХОВ-у, односно, у слу-
чају обављања послова из члана 2. став 1. тачка 3) подтачка (1) 
овог закона, лице за чији рачун се финансијски инструмент води 
на рачуну хартија од вредности у ЦРХОВ-у или лице чији се фи-
нансијски инструмент води на номинованом рачуну у ЦРХОВ-у.

Законитом имаоцу из става 1. овог члана припада потражи-
вање, односно право из финансијског инструмента који се води на 
рачуну хартија од вредности у ЦРХОВ-у.

Настанак и стицање права из финансијских инструмената

Члан 6. 
Права законитог имаоца, односно стварног власника настају 

на основу ваљаног правног посла уписом финансијског инстру-
мента на његов рачун из члана 5. овог закона, осим ако тренутак 
стицања није другачије утврђен посебним прописом.

Ако су финансијски инструменти уписани на рачун из чла-
на 5. овог закона без ваљаног правног основа или ако је тај основ 
престао да важи, лице на чије име гласи рачун код ЦРХОВ-а није 
законити ималац уписаних финансијских инструмената, осим ако 
је приликом стицања поступао у доброј вери.

Изузетно од става 1. овог члана:
1) када инвестиционо друштво или кредитна институција 

води рачун код ЦРХОВ-а за клијенте којима пружа додатне услу-
ге из члана 2. став 1. тачка 3) овог закона, законитим имаоцима, 
односно стварним власницима финансијских инструмената на том 
рачуну сматрају се лица за чији рачун се те додатне услуге пру-
жају;

2) када страно правно лице, ангажовано у складу са законом 
којим се уређује јавни дуг и актом ЦРХОВ-a, води номиновани ра-
чун код ЦРХОВ-a за своје клијенте, законитим имаоцима, односно 

стварним власницима финансијских инструмената на том рачуну 
сматрају се лица за чији рачун то страно правно лице пружа услу-
гу вођења рачуна.

На захтев Комисије страно правно лице из става 3. тачка 
2) овог члана доставља податке о законитим имаоцима, односно 
стварним власницима финансијских инструмената на свом рачуну.

Финансијске инструменте и права која из њих произлазе могу 
стицати и њима располагати домаћа и страна физичка и правна 
лица, осим ако овим или другим законом није друкчије одређено.

Дематеријализација финансијских инструмената

Члан 7.
Финансијски инструменти који се издају у складу са одред-

бама овог закона издају се као дематеријализовани финансијски 
инструменти и региструју се као електронски записи на рачуну 
финансијских инструмената у ЦРХОВ-у.

Финансијски инструменти чији је издавалац Република ре-
гиструју се у регистру финансијских инструмената који води 
ЦРХОВ и по захтеву Републике преносе се на номиновани рачун 
страног правног лица, ангажованог у складу са законом којим се 
уређује јавни дуг и актом ЦРХОВ-а, које обавља клиринг и салди-
рање предметних финансијских инструмената.

Битни елементи дематеријализованих финансијских 
инструмената

Члан 8.
Финансијски инструмент мора да има следеће елементе упи-

сане у ЦРХОВ:
1) ознаку врсте финансијског инструмента;
2) идентификационе податке о издаваоцу;
3) укупан број издатих финансијских инструмената;
4) укупну номиналну вредност издатих финансијских инстру-

мената, ако финансијски инструмент гласи на номинални износ;
5) датум уписа финансијског инструмента у ЦРХОВ.
Акција, поред елемената из става 1. овог члана, мора да има 

и следеће елементе уписане у ЦРХОВ:
1) ознаку класе акције;
2) номиналну вредност на коју гласи или назнаку да се ради о 

акцијама без номиналне вредности;
3) податак о постојању права гласа;
4) садржину посебних права, уколико акција даје посебна 

права.
Обвезница или друга дужничка хартија од вредности, на 

основу које законити ималац од издаваоца има право да захтева 
исплату главнице и могућих камата, поред елемената из става 1. 
овог члана, мора да има, када је то примењиво, и следеће елементе 
уписане у ЦРХОВ:

1) номиналну вредност на који гласи и износ главнице;
2) податке о каматној стопи и податке о начину и роковима 

обрачуна камате, ако законити ималац има право на исплату ка-
мате; 

3) податке о доспећу обавеза издаваоца;
4) право превременог откупа:
(1) податке о цени за коју може да оствари то право или на-

чин одређивања цене;
(2) друге услове за остваривање тог права;
5) податке о дану за који се везује право на исплату главнице 

или камате.
Финансијски инструменти који законитом имаоцу дају право 

замене за други финансијски инструмент, поред елемената из става 
1. овог члана, мора да има и следеће елементе уписане у ЦРХОВ:

1) право које се стиче заменом;
2) однос у коме је могуће извршити замену;
3) начин остваривања права на замену;
4) рок за остваривање права на замену, ако је право везано уз рок;
5) друге услове за остваривања права на замену.
Финансијски инструменти, који нису одређени овим чланом, 

морају имати у ЦРХОВ уписану тачну садржину права која дају. 
ЦРХОВ издаје јединствене идентификационе бројеве за фи-

нансијске инструменте, у складу са протоколима међународне до-
деле бројева и размене информација.
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Пренос права из финансијских инструмената 

Члан 9.
Финансијски инструменти и права из финансијских инстру-

мената могу се неограничено преносити у правном промету, осим 
ако овим или другим законом није друкчије одређено.

Пренос права из финансијских инструмената врши се на 
основу одредаба закона и правноснажне судске одлуке, односно 
одлуке надлежног органа.

Пренос права из финансијских инструмената врши се на 
основу захтева и/или налога за пренос, као и на основу одговарају-
ћег правног посла, а у складу са правилима ЦРХОВ-а.

Пренос права из финансијских инструмената по основу уго-
вора о поклону, односно уговора о уступању хартија од вредности 
без накнаде, врши се на основу писаног уговора о поклону, одно-
сно уговора о уступању финансијских инструмената без накнаде 
који је оверен у складу са законом који регулише оверу потписа, с 
тим што овера није неопходна када је Република једна од уговор-
них страна.

Обавезе у погледу клиринга и салдирања 

Члан 10.
Обавезе у погледу клиринга и салдирања, настале по основу 

трансакција финансијским инструментима закљученим у Репу-
блици, извршавају се преко ЦРХОВ-а, у складу са одредбама овог 
закона и правилима пословања ЦРХОВ-а.

Изузетно од става 1. овог члана, клиринг и салдирање фи-
нансијских инструмената чији је издавалац Република, поред ЦР-
ХОВ-а може да обавља једно или више страних правних лица, ан-
гажованих у складу са законом којим се уређује јавни дуг и актом 
ЦРХОВ-а.

У случају када је издавалац финансијских инструмената Ре-
публика, ЦРХОВ може да пренесе, односно држи ван Републике 
рачун финансијских инструмената код страног правног лица, ан-
гажованог у складу са законом којим се уређује јавни дуг и актом 
ЦРХОВ-а, а са којим ЦРХОВ успостави везу, која омогућава ова-
кву врсту преноса.

Став 1. овог члана се не односи на трансакције финансијским 
инструментима издаваоца из Републике, уколико се њима тргује 
ван Републике, а инвестиционо друштво наложи клиринг и салди-
рање тих инструмената путем система за салдирање који се налазе 
ван Републике.

Чланови ЦРХОВ-а и страног правног лица из става 2. овог 
члана извршавају новчане обавезе настале по основу закључених 
трансакција преко новчаних рачуна ЦРХОВ-а, односно новчаног 
рачуна страног правног лица из става 2. овог члана, отворених код 
Народне банке Србије за потребе клиринга и салдирања.

Регулисана тржишта могу да склапају одговарајуће споразу-
ме са CCP-ом или клириншком кућом и системом за салдирање 
из друге државе чланице ради обезбеђивања клиринга и/или сал-
дирања појединих или свих трансакција које су у оквиру њихових 
система за салдирање закључили учесници на тржишту.

Комисија не сме забранити коришћење CCP-а, клириншке 
куће и/или система салдирања у другој држави чланици, осим ако 
то није неопходно да би се омогућило правилно функционисање 
регулисаног тржишта и узимајући у обзир критеријуме за системе 
за салдирање.

Како би се избегла непотребна двострука контрола, надле-
жни органи узимају у обзир надзор који над системима клирин-
га односно салдирања већ врше националне централне банке, у 
својству вршилаца надзор система клиринга и салдирања, као и 
надзор који су обавили други надзорни органи који су надлежни 
за те системе. 

Валута

Члан 11.
Финансијски инструменти који се издају и којима се тргује 

у Републици изражавају се у динарима, осим ако одредбама овог 
члана није друкчије одређено.

Депозитне потврде које се односе на хартије од вредности 
страног издаваоца које се издају или се њима тргује у Републици 
изражавају се и исплаћују у динарима.

Дужничке хартије од вредности и инструменти тржишта нов-
ца које издају домаћи и страни издаваоци могу бити изражене у 
динарима и у страној валути, у складу са одредбама овог члана.

Пре издавања финансијских инструмената изражених у стра-
ној валути издавалац је у обавези да добије сагласност Народне 
банке Србије.

Народна банка Србије прописује ближе услове за давање са-
гласности из става 4. овог члана.

Решење којим Народна банка Србије даје сагласност из става 
4. овог члана је коначно и против њега може да се покрене управ-
ни спор.

На издавање финансијских инструмената изражених у стра-
ној валути када је издавалац Република, аутономна покрајина, 
јединице локалне самоуправе, правна лица корисници буџетских 
средстава и организације обавезног социјалног осигурања у Репу-
блици примењују се одредбе закона којим се уређује јавни дуг.

На издавање финансијских инструмената изражених у стра-
ној валути када је издавалац Народна банка Србије примењују се 
одредбе закона којим се уређују организација и надлежност На-
родне банке Србије.

Обавезе из финансијских инструмената издавалац је дужан 
да изврши у валути у којој су изражене.

III. ЗАЛОЖНО ПРАВО НА ФИНАНСИЈСКИМ 
ИНСТРУМЕНТИМА

Предмет залоге

Члан 12.
Заложно право на финансијским инструментима настаје на 

основу одговарајућег правног основа, тренутком уписа тог права 
у регистар заложног права који води ЦРХОВ. 

Овим законом се уређује заложно право на финансијским ин-
струментима, осим заложног права и других средстава обезбеђења 
на која се примењује закон који уређује финансијско обезбеђење.

Правни основ за упис заложног права на финансијским ин-
струментима може бити одлука суда, јавног извршитеља или дру-
гог надлежног органа, уговор о залози, као и други правни основ у 
складу са законом.

На једном финансијском инструменту може се засновати 
више заложних права.

ЦРХОВ ближе уређује поступак уписа, промене и брисања 
уговорног заложног права, као и заложног права и забране распо-
лагања на финансијским инструментима који се уписују у складу 
са решењем, односно закључком о извршењу суда, односно јавног 
извршитеља.

Уговор о залози

Члан 13.
Уговором о залози на финансијским инструментима (у да-

љем тексту: уговор о залози) обавезује се залогодавац да пружи 
обезбеђење заложном повериоцу за потраживање заложног пове-
риоца према дужнику, тако што ће се право залоге на финансиј-
ским инструментима успоставити у складу са овим законом.

Уговор о залози садржи нарочито:
1) датум закључења тог уговора;
2) податке о заложном повериоцу, залогодавцу и дужнику, 

ако дужник и залогодавац нису исто лице, и то:
(1) име и презиме, односно пословно име или назив тих лица,
(2) адресу пребивалишта, односно седишта тих лица,
(3) матични број и порески идентификациони број, ако по-

стоји, тих лица;
3) врсту и количину финансијских инструмената који су 

предмет заложног права;
4) износ и друге податке о потраживању које се обезбеђује.
Уговор о залози може да садржи одредбе о вредности заложе-

ног финансијског инструмента којим се не тргује на регулисаном 
тржишту/МТП-у, односно о начину утврђивања те вредности.

Уколико се уговором о залози врши ограничавање појединих 
права из финансијских инструмената, уговор мора да садржи све 
појединости о праву чије се располагање ограничава.

Уговор о залози може бити посебан уговор или саставни 
део оквирног или другог уговора између заложног повериоца и 
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дужника, односно залогодавца, и оверава се у складу са законом 
којим се уређује овера потписа.

Уговор о залози закључује се у папирном или електронском 
облику, односно на трајном носачу података који омогућава чува-
ње и репродуковање изворних података у неизмењеном облику.

Комисија може да пропише додатне елементе које мора да са-
држи уговор о залози.

Стицање заложног права

Члан 14.
Услов за упис заложног права на финансијском инструмен-

ту у регистар заложног права јесте да се финансијски инструмент, 
који је предмет заложног права, води на рачуну финансијских ин-
струмената залогодавца у ЦРХОВ.

ЦРХОВ води регистар заложног права на финансијским ин-
струментима и врши упис, промену, брисање и активирање уписа-
ног заложног права.

ЦРХОВ је дужан да у исто време са уписом заложног права 
онемогући даље располагање заложеним финансијским инстру-
ментима уколико је уговором о залози то предвиђено.

Упис заложног права у регистар заложног права могу тражи-
ти заложни поверилац, залогодавац или дужник. 

Правно дејство заложног права

Члан 15.
Заложни поверилац чије је заложно право уписано у реги-

стар заложног права може се наплатити из вредности предмета за-
ложног права пре осталих необезбеђених поверилаца залогодавца, 
ако му његово потраживање не буде исплаћено о доспелости.

Заложно право на финансијским инструментима има дејство 
према трећим лицима од дана уписа у регистар заложног права.

Потраживање које се обезбеђује

Члан 16.
Заложним правом може се обезбедити новчано потраживање 

у домаћој или страној валути у складу са законом, као и неновчано 
потраживање.

Заложним правом обезбеђује се одређен износ главног потра-
живања, камата и трошкови остварења наплате потраживања.

Заложним правом могу се обезбедити и будућа, као и условна 
потраживања.

Правно дејство у стечају

Члан 17.
У случају стечајног поступка над залогодавцем, на намирење 

из вредности предмета заложног права примењују се правила за-
кона којим се уређује стечај. 

Заложни поверилац је, у смислу закона којим се уређује сте-
чај, разлучни поверилац који је стекао заложно право у складу са 
овим законом.

Заложни поверилац

Члан 18.
Заложни поверилац је, у смислу овог закона, поверилац који 

је стекао заложно право уписом у регистар заложног права.

Одређивање овлашћеног лица

Члан 19.
Уговором о залози или посебним пуномоћјем заложни по-

верилац или више њих могу овластити треће лице да предузима 
правне радње ради заштите и намирења обезбеђеног потраживања 
(у даљем тексту: овлашћено лице).

Овлашћено лице у односу на залогодавца има права зало-
жног повериоца.

За брисање заложног права овлашћено лице мора имати по-
себно овлашћење.

При упису заложног права у регистар заложног права упису-
ју се подаци о овлашћеном лицу и заложном повериоцу.

Ако има више заложних поверилаца они могу на начин из 
става 1. овог члана одредити једног од њих да обавља послове 
овлашћеног лица.

Залогодавац

Члан 20.
Залогодавац, у смислу овог закона, је лице које има право 

својине на финансијском инструменту.
Залогодавац може бити дужник заложног повериоца или тре-

ће лице.

Право коришћења заложеног финансијског инструмента

Члан 21.
Залогодавац има право да употребљава заложени финансиј-

ски инструмент у складу са његовом уобичајеном наменом, као и 
да, ако финансијски инструмент који је предмет заложног права 
даје плодове (дивиденда, купони и ануитети), прибира те плодове.

Уговором о залози може се утврдити да заложни поверилац 
има право да прибира плодове које даје финансијски инструмент. 

Поновно залагање

Члан 22.
Залогодавац може да заложи финансијски инструмент на 

којем је већ успостављено заложно право, ако уговором о залози 
није другачије утврђено.

Редослед заложних права

Члан 23.
Ако је исти предмет заложног права, у складу са овим зако-

ном, заложен већем броју заложних поверилаца, редослед исплате 
њихових потраживања из вредности тог предмета одређује се пре-
ма времену (дан, час и минут) пријема захтева за упис заложног 
права у регистар заложних права.

ЦРХОВ је дужан да води евиденцију о времену (дан, час и 
минут) пријема захтева за упис заложног права у регистар зало-
жних права.

Утврђивање реда првенства за обезбеђење потраживања по 
основу јавних прихода или других потраживања Републике, ауто-
номне покрајине и јединице локалне самоуправе врши се на начин 
предвиђен ставом 1. овог члана.

Намирење

Члан 24.
Заложни поверилац стиче право да, ако његово потраживање 

не буде намирено до тренутка доспелости, покрене поступак на-
мирења, како би из вредности предмета заложног права намирио 
своје главно потраживање, камату и трошкове око остварења на-
плате потраживања.

Заложни поверилац је дужан да након доспелости предмет-
ног потраживања обавести дужника, односно залогодавца (када 
то није исто лице) о намери да своје потраживање намири из 
вредности предмета заложног права. Поступак намирења почиње 
најраније истеком рока од осам дана од дана слања обавештења 
о намери намирења дужнику, односно залогодавцу, препорученом 
пошиљком на адресу из уговора о залози.

Члан ЦРХОВ-а је у обавези да новчана средства од продатих 
финансијских инструмената одмах пренесе на новчани рачун за-
ложног повериоца, с тим што је дужан да води рачуна о наплати 
свих заложних поверилаца по редоследу стицања заложног права 
у регистру заложног права.

Уколико је продајом заложених финансијских инструмената 
добијени новчани износ већи од износа дуга, заложни поверилац 
је дужан да разлику исплати залогодавцу наредног радног дана, у 
супротном плаћа залогодавцу прописану затезну камату за период 
од дана намирења до дана исплате вишка вредности.

Посебне уговорне одредбе о намирењу

Члан 25.
Уговором о залози може да се утврди да заложни повери-

лац има право да, ако његово потраживање не буде намирено о 
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доспелости, финансијски инструмент који је средство обезбеђења 
присвоји, односно да стиче право својине на предметном финан-
сијском инструменту.

Предмет уговора о залози из става 1. овог члана не могу бити 
сопствене акције дужника.

Уговором из става 1. овог члана мора се предвидети начин 
утврђивања вредности средстава обезбеђења приликом присвајања.

Дужност сарадње

Члан 26.
Залогодавац је дужан да сарађује са заложним повериоцем у 

поступку намирења повериочевог потраживања из предмета зало-
жног права.

Залогодавац је дужан да заложном повериоцу пружи обаве-
штења ради спровођења намирења.

Обавезе залогодавца из ст. 1. и 2. овог члана има и дужник, 
када то није исто лице.

Ако повреди неку од обавеза из овог члана залогодавац, од-
носно дужник када то није исто лице, дужан је да накнади штету 
коју трпи заложни поверилац.

Дужности залогодавца

Члан 27.
Залогодавац је дужан да трпи да се заложни поверилац нами-

ри из вредности предмета заложног права.
До окончања намирења, залогодавац је дужан да се уздржа-

ва од радњи којима се може смањити вредност предмета заложног 
права.

Залогодавац је дужан да предузме и друге радње које су не-
опходне да би заложни поверилац могао да намири своје потра-
живање.

Ако повреди неку од обавеза из овог члана, залогодавац је 
дужан да накнади штету коју трпи заложни поверилац.

Продаја предмета уговорног заложног права

Члан 28.
Заложни поверилац може приступити продаји предмета уго-

ворног заложног права најраније истеком рока из члана 24. став 2. 
овог закона.

У случају када је предмет заложног права финансијски ин-
струмент којим се тргује на регулисаном тржишту/МТП-у, зало-
жни поверилац даје налог за продају члану ЦРХОВ-а, како би се 
покренуо поступак продаје на том тржишту.

У случају када је предмет заложног права финансијски ин-
струмент којим се тргује ван регулисаног тржишта/МТП, заложни 
поверилац врши процену вредности финансијског инструмента у 
складу са законом којим се уређују привредна друштва, уколико 
уговором о залози није утврђена вредност тог финансијског ин-
струмента, односно начин утврђивања вредности.

Заложни поверилац организује продају финансијског инстру-
мента преко члана ЦРХОВ-а, уколико другачије није предвиђено 
уговором.

По извршеној продаји из става 4. овог члана заложни пове-
рилац закључује уговор о продаји финансијског инструмента у 
поступку намирења са трећим лицем, који се оверава у складу са 
законом којим се уређује овера потписа.

Дужник може пуноважно испунити дуг у било које време пре 
продаје заложеног финансијског инструмента, а најкасније:

1) до тренутка уношења налога за продају у информациони 
систем регулисаног тржишта/МТП, уколико се финансијским ин-
струментом тргује на регулисаном тржишту/МТП;

2) до тренутка уноса налога за продају у информациони си-
стем ЦРХОВ, уколико се финансијским инструментом тргује ван 
регулисаног тржишта.

Стицање права својине на финансијским инструментима који 
су предмет уговорног заложног права 

Члан 29.
Лице које купи финансијске инструменте који су предмет 

уговорног заложног права, стиче право својине на тим финансиј-
ским инструментима без терета.

Намирење после застарелости 

Члан 30.
Заложни поверилац се може намирити из вредности заложе-

ног финансијског инструмента и после застарелости његовог по-
траживања.

Престанак заложног права

Члан 31.
Ако потраживање заложног повериоца престане исплатом 

дуга или на други начин, заложно право престаје и брише се из 
регистра заложног права на захтев заложног повериоца, дужника 
или залогодавца, када то није исто лице.

Заложно право престаје и брише се из регистра заложног 
права ако финансијски инструмент престане да постоји.

Заложно право престаје након продаје заложених финансиј-
ских инструмената, извршене ради намирења потраживања зало-
жног повериоца.

Брисање заложног права из регистра заложног права може 
се тражити и када се својство заложног повериоца стекне у истом 
лицу са својством дужника, као и када заложни поверилац стекне 
право својине на финансијском инструменту.

Када заложни поверилац, дужник или залогодавац, кад то није 
исто лице, тражи брисање заложног права, дужан је да поднесе ре-
гистру заложног права писану изјаву заложног повериоца којом 
дозвољава брисање (оверену у складу са законом којим се уређује 
овера потписа), правоснажну судску одлуку или други одговарају-
ћи документ из којег проистиче да је заложно право престало.

Регистар заложног права на финансијским инструментима

Члан 32.
Регистар заложног права на финансијским инструментима је 

регистар који води ЦРХОВ, у који се, у складу са овим законом, 
уписују заложна права на финансијским инструментима.

ЦРХОВ јавно објављује на својој интернет страници следеће 
податке из регистра заложног права:

1) име и презиме дужника, односно залогодавца;
2) врсту и број финансијских инструмената који су предмет 

заложног права;
3) висину обезбеђеног потраживања;
4) забележбу спорова о заложном праву или у вези са пред-

метом залоге.
Регистар заложног права се мора водити ажурно.

Члан 33.
Регистар заложног права садржи:
1) податке о залогодавцу и дужнику, када то није исто лице, 

као и податке о заложном повериоцу или овлашћеном лицу;
2) податке којима се ближе одређују финансијски инструмен-

ти који су предмет заложног права;
3) податке о износу обезбеђеног потраживања, односно по-

датке о највишем износу будућих или условних потраживања;
4) податке о постојању спора о заложном праву или у вези са 

предметом залоге.
Подаци из става 1. тачка 1) овог члана за домаће физичко 

лице односе се на име, презиме, јединствени матични број грађана 
и место у коме то лице има пребивалиште, односно боравиште, 
а за страно физичко лице подаци из става 1. тачка 1) овог члана 
односе се на име, презиме, број пасоша и земљу издавања пасоша.

Подаци из става 1. тачка 1) овог члана за домаће правно лице 
односе се на пословно име и матични број, а за страно правно лице 
подаци из става 1. тачка 1) овог члана односе се на пословно име, 
ознаку под којом се то правно лице води у страном регистру при-
вредних субјеката и назив државе у којој се налази његово седиште. 

У регистар заложног права се уписују и све промене подата-
ка из става 1. овог члана.

Измене и допуне које се односе на промену правног основа 
или предмета заложног права имају карактер новог уписа.

Забележба спора

Члан 34.
У регистар заложног права уписују се забележба спора по 

тужби за брисање заложног права или другог спора у вези са 
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заложним правом, а на захтев лица које докаже свој законити ин-
терес.

За брисање забележбе спора прилаже се правоснажна одлука 
суда или поравнање којим је предметни спор окончан.

Комисија може прописати и друге случајеве у којима долази 
до брисања забележбе спора.

IV. ЈАВНА ПОНУДА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 
УКЉУЧЕЊЕ У ТРГОВАЊЕ

Предмет регулисања

Члан 35.
Одредбама ове главе уређују се обавезе сачињавања, одобре-

ња и објављивања проспекта за јавну понуду хартија од вредности 
и/или укључење хартија од вредности у трговање на регулисано 
тржиште у Републици.

Изузеци

Члан 36.
Одредбе ове главе не примењују се на:
1) јединице које издају институције колективног инвестира-

ња које нису затвореног типа;
2) невласничке хартије од вредности које издају Република, 

аутономне покрајине или локалне самоуправе, међународне орга-
низације чији је члан Република или Народна банка Србије;

3) уделе у капиталу централних банака држава чланица ЕУ;
4) хартије од вредности за које безусловно и неопозиво га-

рантује Република, односно њени органи, органи аутономне по-
крајине или локалне самоуправе;

5) хартије од вредности које у складу са законом издају удру-
жења која имају статус правног лица или непрофитне организаци-
је, ради прибављања средстава потребних за постизање непрофит-
них циљева;

6) незамењиве уделе у капиталу, чија је главна сврха давање 
имаоцу станарског права на стану или другом облику непокретне 
имовине или делу те имовине, када се удели не могу продати без 
одрицања од тог права, у складу са одредбама посебног закона.

Одредбе ове главе не примењују се на јавну понуду хартија од 
вредности чија је укупна вредност мања од 1.000.000 евра у динар-
ској противвредности по званичном средњем курсу динара према 
евру који утврђује Народна банка Србије, а која се обрачунава за 
период од 12 месеци од дана издавања, осим у случају објављи-
вања добровољног проспекта у складу са чланом 38. овог закона.

Обавеза објављивања проспекта из члана 37. став 1. овог за-
кона не важи за следеће врсте јавних понуда хартија од вредности:

1) понуду хартија од вредности упућену само квалификова-
ним инвеститорима;

2) понуду хартија од вредности упућену мањем броју од 150 
физичких или правних лица у Републици који нису квалификова-
ни инвеститори;

3) понуду хартија од вредности чија је појединачна номинал-
на вредност најмање 100.000 евра у динарској противвредности по 
званичном средњем курсу динара према евру који утврђује Народ-
на банка Србије;

4) понуду која је упућена инвеститорима који стичу харти-
је од вредности у најмањем износу од 100.000 евра у динарској 
противвредности по званичном средњем курсу динара према евру 
који утврђује Народна банка Србије, по инвеститору, за сваку по-
јединачну понуду;

5) акције издате у замену за акције исте класе које су већ биле 
издате, уколико се издавањем акција не повећава основни капитал;

6) хартије од вредности које се нуде као начин плаћања у по-
нуди за преузимање, под условом да је документ који садржи ин-
формације о трансакцији и њеном утицају на издаваоца објављен 
у складу са чланом 55. став 3. овог закона;

7) хартије од вредности које се нуде, додељују или које ће 
бити додељене у вези са статусном променом, под условом да је 
документ који садржи информације о трансакцији и њеном ути-
цају на издаваоца објављен у складу са чланом 55. став 3. овог 
закона;

8) дивиденде исплаћене постојећим акционарима у акцијама 
исте класе као и акције у вези са којима се те дивиденде исплаћују, 

под условом да је доступан документ са подацима о броју и приро-
ди акција, као и разлозима и детаљима у вези са понудом;

9) хартије од вредности које садашњим или бившим дирек-
торима или запосленима нуди, додељује или ће доделити њихов 
послодавац или повезано друштво, под условом да постоји досту-
пан документ са подацима о броју и карактеристикама хартија од 
вредности, као и разлозима и детаљима везаним за понуду, одно-
сно доделу; 

10) невласничке хартије од вредности које континуирано или 
периодично издају кредитне институције, ако је укупна накнада за 
хартије у понуди у Републици мања од 75.000.000 евра у динарској 
противвредности по званичном средњем курсу динара према евру 
који утврђује Народна банка Србије, по кредитној институцији, а 
која се обрачунава за период од 12 месеци, под условом да ове хар-
тије од вредности:

(1) не представљају субординиране обавезе, нити су конвер-
тибилне или замењиве, и

(2) не дају право на упис или стицање других врста хартија 
од вредности и нису везане за изведене инструменте.

Обавеза објављивања проспекта из члана 37. став 2. овог за-
кона не важи за укључење у трговање на регулисано тржиште сле-
дећих хартија од вредности:

1) хартије од вредности замењиве за хартије од вредности 
које су већ укључене у трговање на истом регулисаном тржишту, 
ако у периоду од 12 месеци представљају мање од 20% хартија од 
вредности које су већ укључене у трговање на истом регулисаном 
тржишту;

2) акције настале конверзијом или заменом других хартија од 
вредности или остваривањем права из других хартија од вредно-
сти, ако су исте класе као и акције које су већ укључене у трговање 
на истом регулисаном тржишту и уколико у периоду од 12 месеци 
представљају мање од 20% акција исте класе које су већ укључене 
у трговање на истом регулисаном тржишту;

3) хартије од вредности настале конверзијом или заменом дру-
гих хартија од вредности, сопствених средстава или квалификова-
них обавеза од стране Народне банке Србије или другог надлежног 
органа за реструктурирање из закона којим се уређује реструктури-
рање банака, односно кредитних институција, односно закона којим 
се уређује реструктурирање инвестиционих друштава;

4) акције издате у замену за акције исте класе које су већ 
укључене у трговање на исто регулисано тржиште, уколико изда-
вање таквих акција не подразумева повећање основног капитала;

5) хартије од вредности које се нуде као начин плаћања у по-
нуди за преузимање, под условом да је документ који садржи ин-
формације о трансакцији и њеном утицају на издаваоца објављен 
у складу са чланом 55. став 3. овог закона;

6) хартије од вредности које се нуде, додељују или које ће 
бити додељене у вези са статусном променом, под условом да је 
документ који садржи информације о трансакцији и њеном ути-
цају на издаваоца објављен у складу са чланом 55. став 3. овог 
закона;

7) акције које су понуђене, додељене или ће бити додељене 
без накнаде постојећим акционарима, као и дивиденде исплаћене 
у акцијама исте класе као и акције у вези са којима су дивиденде 
исплаћене, под условом да су исте класе као и акције које су већ 
укључене у трговање на исто регулисано тржиште и да постоји 
документ са информацијама о броју и карактеристикама акција, 
као и разлозима и детаљима везаним за понуду или доделу;

8) хартије од вредности које су понуђене, додељене или ће 
бити додељене садашњим или бившим директорима или запо-
сленима од стране њиховог послодавца или повезаног друштва, 
под условом да су исте класе као и акције које су већ укључене у 
трговање на исто регулисано тржиште и да постоји документ са 
информацијама о броју и карактеристикама хартија од вредности, 
као и разлозима и детаљима везаним за понуду или доделу;

9) невласничке хартије од вредности које континуирано или 
периодично издају кредитне институције, ако је укупна накнада за 
хартије од вредности у понуди, у Републици, мања од 75.000.000 
евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу 
динара према евру који утврђује Народна банка Србије, по кредит-
ној институцији, а која се обрачунава за период од 12 месеци, под 
условом да ове хартије од вредности:

(1) не представљају подређене обавезе нити су конвертибил-
не или замењиве, и
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(2) не дају право на упис или стицање других врста хартија 

од вредности и да нису везане за изведене финансијске инстру-
менте;

10) хартије од вредности већ укључене на друго регулисано 
тржиште, уколико су кумулативно испуњени следећи услови:

(1) да су те хартије од вредности или хартије од вредности 
исте класе укључене у трговање на друго регулисано тржиште 
дуже од 18 месеци,

(2) да су испуњене текуће обавезе у вези са трговањем на том 
другом регулисаном тржишту,

(3) да лице које тражи укључење хартија од вредности у тр-
говање на регулисаном тржишту на основу изузетка из ове тачке 
објави и учини доступним у Републици, у складу са чланом 55. 
став 3. овог закона, документ чији је садржај у складу са чланом 
41. овог закона и актом Комисије донетим на основу чл. 41. и 47. 
овог закона, с тим да се максимална дужина документа прописана 
чланом 41. став 5. овог закона продужава за две додатне странице 
папира А4 формата, и

(4) да је у документу из подтачке (3) ове тачке наведено где је 
доступан најновији проспект и финансијски подаци које је објавио 
издавалац у складу са обавезама извештавања прописаним одред-
бама овог закона.

Одредба да акције настале у периоду од 12 месеци предста-
вљају мање од 20% акција исте класе, које су већ укључене у тр-
говање на истом регулисаном тржишту из става 4. тачка 2) овог 
члана не примењује се у следећим случајевима:

1) када је проспект за јавну понуду и/или укључење у тргова-
ње на регулисано тржиште хартија од вредности које дају право на 
стицање акција, сачињен у складу са законом;

2) ако акције, у складу са прописом који уређује пруденцијал-
не захтеве за кредитне институције и прописом који уређује пру-
денцијалне захтеве за инвестициона друштва, испуњавају услове 
за ставке основног акцијског капитала кредитне институције или 
инвестиционог друштва (енгл. common equity tier 1) и настале су 
конверзијом инструмената додатног основног капитала првог реда 
који је та кредитна институција или инвестиционо друштво изда-
ло у случају када стопа редовног основног капитала падне испод 
5,125% или на ниво више од 5,125% који кредитна институција 
или инвестиционо друштво одреди и ближе опише у одредбама 
којима се уређује инструмент;

3) ако акције, у складу са прописом који уређује пруденцијалне 
захтеве за друштва за осигурање и реосигурање, могу да се користе 
за испуњавање захтева у погледу адекватности капитала, односно 
солвентности друштва за осигурање и реосигурање или групе дру-
штава за осигурање и реосигурање и настале су конверзијом других 
хартија од вредности са циљем испуњења тих захтева.

Изузеци од обавезе објављивања проспекта који су прописа-
ни ст. 3. и 4. овог члана могу се комбиновати. 

Изузетно од става 6. овог члана, изузеци из става 4. тач. 1) и 
2) овог члана не могу се комбиновати, уколико би њихово комби-
новање довело до тренутног или одложеног укључења у тргова-
ње на регулисано тржиште у периоду од 12 месеци више од 20% 
акција исте класе које су већ биле укључене у трговање на истом 
регулисаном тржишту, без објављивања проспекта.

Комисија може ближе уредити услове за примену изузетака, 
као и минималну садржину информација у документима из става 
3. тач. 6) и 7) и става 4. тач. 5) и 6) овог члана.

Обавеза објављивања проспекта

Члан 37.
Ништава је свака јавна понуда хартија од вредности у Репу-

блици уколико се врши без претходног објављивања валидног про-
спекта, осим у случајевима прописаним одредбама овог закона. 

Није допуштено укључење хартија од вредности на регули-
сано тржиште, уколико пре њиховог укључења није објављен ва-
лидан проспект, осим у случајевима прописаним одредбама овог 
закона.

Добровољни проспект

Члан 38.
Када се на јавну понуду хартија од вредности и/или укљу-

чење хартија од вредности на регулисано тржиште не примењују 

одредбе овог закона у складу са чланом 36. став 2. овог закона или 
када је јавна понуда изузета од обавезе објављивања проспекта у 
складу са чланом 36. ст. 3 –5. овог закона, издавалац, понуђач или 
лице које захтева укључење у трговање на регулисано тржиште 
има право да добровољно сачини проспект у складу са овим за-
коном.

Добровољно сачињен проспект који је одобрила Комисија, 
даје сва права и налаже све обавезе прописане овим законом за 
проспект и на њега се примењују све одредбе овог закона као и 
надзор који врши Комисија.

Накнадна продаја хартија од вредности

Члан 39.
Свака накнадна продаја хартија од вредности које су прет-

ходно биле предмет једне или више јавних понуда хартија од вред-
ности из члана 36. став 3. тач. 1) –4) овог закона, сматра се посеб-
ном понудом, а дефиниција јавне понуде из члана 2. став 1. тачка 
111) овог закона се примењује у циљу утврђивања да ли та продаја 
представља јавну понуду хартија од вредности. 

Пласирање хартија од вредности посредством финансијских 
посредника подлеже обавези објављивања проспекта, осим уколи-
ко се на коначни пласман примењује изузетак из члана 36. став 3. 
тач. 1) –4) овог закона.

За следећу продају хартија од вредности или коначни пла-
сман хартија од вредности посредством финансијских посредни-
ка, није потребан додатни проспект, уколико је доступан важећи 
проспект у складу са чланом 46. овог закона и ако издавалац или 
лице одговорно за састављање проспекта писаним путем да сагла-
сност за његову употребу.

Када се проспект односи на укључење у трговање невласнич-
ких хартија од вредности на регулисано тржиште којима ће се тр-
говати само на регулисаном тржишту или на посебном сегменту 
тог тржишта на коме тргују само квалификовани инвеститори, 
те хартије од вредности се не могу накнадно продавати неквали-
фикованим инвеститорима, осим ако је у складу са овим законом 
проспект састављен тако да је примерен за неквалификоване ин-
веститоре.

Проспект

Члан 40.
Проспект садржи све информације које су неопходне инве-

ститорима да изврше објективну процену: 
1) имовине и обавезе, добити и губитка, финансијског поло-

жаја и потенцијалних пословних резултата издаваоца и свих јема-
ца; 

2) права из хартија од вредности; и
3) разлога за издавање и његовог утицаја на издаваоца.
Наведене информације се могу разликовати у погледу следе-

ћих елемената:
1) карактеристике издаваоца;
2) врста хартија од вредности;
3) позиција издаваоца;
4) уколико је применљиво, да ли је појединачна номинална 

вредност невласничких хартија од вредности најмање 100.000 
евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу 
динара према евру који утврђује Народна банка Србије и да ли ће 
се хартијама од вредности трговати само на регулисаном тржишту 
или на посебном сегменту тог тржишта на коме тргују само квали-
фиковани инвеститори.

Информације у проспекту морају бити приказане у сажетом 
и разумљивом облику који омогућава једноставну анализу, узима-
јући у обзир елементе из става 1. овог члана.

Издавалац, понуђач или лице које захтева укључење у трго-
вање на регулисано тржиште може да сачини проспект као један 
документ (јединствени проспект) или као више посебних докуме-
ната (подељени проспект).

Обавезни елементи подељеног проспекта састављеног из 
више посебних докумената су:

1) документ о регистрацији који садржи информације о из-
даваоцу;

2) документ о хартијама од вредности који садржи информа-
ције о хартијама од вредности које се налазе у јавној понуди или 
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ће бити укључене у трговање на регулисано тржиште, односно 
МТП;

3) скраћени проспект.

Скраћени проспект

Члан 41.
Део проспекта је и скраћени проспект, који садржи кључне 

информације потребне инвеститорима да разумеју карактеристике 
и ризике издаваоца, јемца и хартија од вредности који се нуде и/
или укључују у трговање на регулисано тржиште, и који заједно 
са осталим деловима проспекта помаже инвеститорима да донесу 
одлуку о улагању у хартије од вредности. 

Изузетно од става 1. овог члана, скраћени проспект није по-
требан када се проспект односи на укључење невласничких хартија 
од вредности у трговање на регулисано тржиште, под условом да: 

1) ће се таквим хартијама од вредности трговати само на ре-
гулисаном тржишту или на посебном сегменту тог тржишта, на 
коме тргују само квалификовани инвеститори, или

2) је појединачна номинална вредност тих хартија од вред-
ности најмање 100.000 евра у динарској противвредности по зва-
ничном средњем курсу динара према евру који утврђује Народна 
банка Србије.

Садржина скраћеног проспекта мора бити тачна, потпуна и 
јасна и не сме да доводи у заблуду. 

Скраћени проспект се чита као увод у проспект и његова са-
држина мора бити у складу са осталим деловима проспекта.

Скраћени проспект се сачињава као кратак, сажет документ 
са максималном дужином од седам штампаних страница А4 фор-
мата. 

Скраћени проспект мора да буде: 
1) представљен и структуиран тако да је лако разумљив и јед-

ноставан за читање, са знаковима читљиве величине;
2) написан језиком и стилом који олакшавају разумевање ин-

формација, на нарочито јасном, једноставном, сажетом и за инве-
ститоре разумљивом језику. 

Скраћени проспект не сме да садржи упућивања на друге де-
лове проспекта ни да укључује информације упућивањем.

Комисија ближе уређује садржину скраћеног проспекта.

Основни проспект

Члан 42.
За невласничке хартије од вредности, укључујући варанте у 

било ком облику, проспект може да се сачини као основни про-
спект који садржи потребне информације о издаваоцу и хартијама 
од вредности које се нуде јавности и/или укључују у трговање на 
регулисано тржиште. 

Основни проспект садржи следеће информације:
1) образац под називом „Образац коначних услова” који се 

попуњава за свако појединачно издање и у коме се наводе распо-
ложиве опције у вези са информацијама које ће бити утврђене у 
коначним условима понуде;

2) адресу интернет странице на којој ће се објавити коначни 
услови. 

Када основни проспект садржи опције у погледу информа-
ција које се захтевају у релевантном документу о хартијама од 
вредности, у коначним условима се одређује која од опција је 
примењива на свако издање упућивањем на одговарајуће делове 
основног проспекта или поновним навођењем тих информација. 

Коначни услови се представљају у посебном документу или 
се укључују у основни проспект или његов додатак. 

Коначни услови се припремају у облику који омогућава лаку 
анализу и који је разумљив. 

Коначни услови садрже само податке који се односе на до-
кумент о хартијама од вредности и њима не може да се допуњава 
основни проспект, већ се примењује члан 51. став 1. тачка 2) овог 
закона. 

Када коначни услови нису укључени ни у основни проспект 
ни у додатак проспекту, издавалац је дужан да их објави у складу 
са чланом 55. овог закона и подноси их Комисији у што краћем 
року приликом јавне понуде хартија од вредности, а уколико је 
могуће, пре почетка понуде хартија од вредности јавности и/или 
укључења у трговање на регулисано тржиште.

У коначне услове треба укључити јасну и истакнуту изјаву у 
којој се наводи:

1) да су коначни услови сачињени у складу са одредбама овог 
закона и да се читају заједно са основним проспектом и његовим 
додацима уколико постоје, како би се добиле све релевантне ин-
формације;

2) место на коме су основни проспект и његови додаци, уко-
лико постоје, објављени у складу са одредбама члана 55. овог за-
кона;

3) да је скраћени проспект за појединачно издање приложен 
уз коначне услове. 

Основни проспект може да се сачињава као јединствени до-
кумент или као подељени проспект. 

Када је издавалац, понуђач или лице које захтева укључење у 
трговање на регулисано тржиште поднео документ о регистрацији 
за невласничке хартије од вредности или универзални документ о 
регистрацији и одлучи да састави основни проспект, основни про-
спект се састоји од:

1) информација из документа о регистрацији или универзал-
ног документа о регистрацији;

2) информација које би се иначе налазиле у релевантном до-
кументу о хартијама од вредности, изузев коначних услова, ако ко-
начни услови нису укључени у основни проспект. 

Посебне информације о свакој од различитих хартија од 
вредности обухваћених основним проспектом морају бити јасно 
одвојене. 

Скраћени проспект се саставља тек након што су коначни 
услови укључени у основни проспект или додатак проспекту или 
су поднети, а такав скраћени проспект се посебно односи на свако 
појединачно издање. 

За скраћени проспект за појединачна издања важе исти усло-
ви као и за коначне услове и уз њих се прилаже. 

Скраћени проспект за појединачна издања мора бити сачи-
њен у складу са чланом 41. овог закона и актом Комисије донетим 
у складу са чл. 41. и 47. овог закона, и садржи следеће информа-
ције:

1) кључне информације у основном проспекту, укључујући 
кључне податке о издаваоцу;

2) кључне информације у релевантним коначним условима, 
укључујући кључне информације које нису укључене у основни 
проспект. 

Када се коначни услови односе на више хартија од вредности 
које се разликују само у мањим појединостима, као што је емиси-
она цена или датум доспећа, може да се приложи један скраћени 
проспект за све те хартије од вредности, под условом да се ин-
формације које се односе на различите хартије од вредности јасно 
разграниче. 

Информације наведене у основном проспекту се по потреби 
допуњују у складу са чланом 57. овог закона. 

Понуда хартија од вредности јавности може да се наста-
ви након истека периода важења основног проспекта у оквиру 
ког је започета, уколико је следећи основни проспект одобрен и 
објављен најкасније последњег дана важења претходног основног 
проспекта. Коначни услови такве понуде на првој страни садрже 
јасно видљиво упозорење у коме се наводи последњи дан важења 
претходног основног проспекта и назнаку где ће бити објављен 
следећи основни проспект. Следећи основни проспект садржи или 
укључује упућивањем образац коначних услова из првог основног 
проспекта и упућује на коначне услове који су релевантни за теку-
ћу понуду. 

Право на одустанак из члана 57. став 4. овог закона односи се 
и на инвеститоре који су током периода важења претходног основ-
ног проспекта пристали на куповину или упис хартија од вредно-
сти, осим уколико су им хартије од вредности већ пренете.

Универзални документ о регистрацији

Члан 43.
Издавалац чије су хартије од вредности укључене у тргова-

ње на регулисано тржиште или МТП може сваке пословне године 
да сачини документ о регистрацији у облику универзалног доку-
мента о регистрацији у коме су наведени организација друштва, 
пословање, финансијски положај, добит, потенцијални пословни 
резултати, управљање и власничка структура друштва. 
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Сваки издавалац који одлучи да сачини универзални доку-

мент о регистрацији сваке пословне године, подноси овај доку-
мент на одобрење Комисији. 

Када Комисија одобри универзални документ о регистрацији 
издаваоцу две узастопне пословне године, следећи универзални 
документ о регистрацији може да се достави Комисији без обавезе 
одобрења од стране Комисије. 

Уколико издавалац у случају из става 3. овог члана не поднесе 
универзални документ о регистрацији за једну финансијску годину, 
губи погодност достављања без обавезе одобрења и мора следеће 
документе о универзалној регистрацији да поднесе Комисији на 
одобрење док поново не испуни услов из става 3. овог члана. 

У свом захтеву Комисији издавалац наводи да ли је универ-
зални документ о регистрацији поднет ради добијања одобрења 
или је достављен без обавезе одобрења. 

Једном када је универзални документ о регистрацији одобрен 
или достављен без обавезе одобрења, укључујући његове измене 
из става 8. и ст. 10 –17. овог члана, објављује се без непотребног 
одлагања у складу са одредбама члана 55. овог закона.

У универзалном документу о регистрацији информације се 
могу укључивати упућивањем у складу са чланом 53. овог закона. 

Након достављања без обавезе одобрења или одобрења уни-
верзалног документа о регистрацији, издавалац може у било ком 
тренутку да ажурира информације садржане у документу, подносећи 
Комисији измене и допуне универзалног документа о регистрацији. 

Комисија не одобрава измене и допуне универзалног доку-
мента о регистрацији из става 8. овог члана. 

Комисија може у сваком тренутку да преиспита садржину 
сваког универзалног документа о регистрацији који је достављен 
без обавезе одобрења као и садржину свих његових измена. 

Приликом испитивања садржине универзалног документа из 
става 10. овог члана, Комисија испитује потпуност, доследност и 
разумљивост информација садржаних у универзалном документу 
о регистрацији и свих његових измена. 

Комисија обавештава издаваоца уколико приликом испитива-
ња утврди да универзални документ о регистрацији не испуњава 
стандарде потпуности, разумљивости и доследности или уколико 
су потребне измене или додатне информације. 

Захтев за измену или додатне информације које је издаваоцу 
упутила Комисија, издавалац узима у обзир приликом сачињавања 
следећег универзалног документа о регистрацији који се подноси 
за следећу пословну годину, изузев ако издавалац жели да користи 
универзални документ о регистрацији као саставни део проспекта 
који се подноси на одобрење. 

У случају из става 13. овог члана издавалац подноси измену 
универзалног документа о регистрацији најкасније приликом до-
стављања захтева из члана 54. став 14. овог закона. 

Изузетно од става 14. овог члана, када Комисија обавести из-
даваоца да се захтев за измену или додатне информације односи на 
значајан пропуст, битну грешку или битну нетачност која би могла 
да доведе у заблуду јавност у погледу чињеница или околности ре-
левантних за утемељену процену издаваоца, издавалац без одлага-
ња доставља измену универзалног документа о регистрацији. 

Комисија може да захтева од издаваоца да сачини пречишће-
ну верзију измењеног универзалног документа о регистрацији 
када је таква верзија неопходна да би се обезбедила разумљивост 
информација садржаних у том документу. 

Издавалац може добровољно да укључи пречишћену верзи-
ју измењеног универзалног документа о регистрацији у прилогу 
измена. 

Став 8. и ст. 10 –17. овог члана се примењују само када се 
универзални документ о регистрацији не употребљава као састав-
ни део проспекта. 

Када се универзални документ о регистрацији користи као 
саставни део проспекта, у периоду од одобрења проспекта до 
окончања јавне понуде хартија од вредности или почетка тргова-
ња на регулисаном тржишту, у зависности од тога шта је касније, 
примењује се искључиво члан 57. овог закона. 

Издавалац који испуњава услове из става 2, односно става 3. 
овог члана има статус редовног издаваоца и право на бржи посту-
пак одобрења у складу са чланом 54. ст. 12. и 13. овог закона, под 
условом да:

1) издавалац приликом достављања или подношења на одо-
брење сваког универзалног документа о регистрацији на одобрење 

Комисији, доставља и писану потврду да су према његовом најбо-
љем сазнању све прописане информације које је дужан да објави 
у складу са овим законом, поднете и објављене током претходних 
18 месеци или након што је на снагу ступила обавеза објављивања 
прописаних података, у зависности од тога који је од ова два пери-
ода краћи; и

2) је Комисија извршила преглед из ст. 10. и 11. овог члана и 
издавалац је изменио свој универзални документ о регистрацији у 
складу са ст. 12 –16. овог члана. 

Када издавалац не испуњава неки од наведених услова губи 
статус редовног издаваоца. 

Када се универзални документ о регистрацији који је доста-
вљен Комисији или га је Комисија одобрила, објави најкасније че-
тири месеца по завршетку пословне године и садржи информације 
чије се објављивање захтева у годишњем извештају из члана 71. 
овог закона, сматра се да је издавалац испунио обавезу објављива-
ња годишњег извештаја у складу са одредбама овог закона. 

Када је универзални документ о регистрацији или његова из-
мена достављен Комисији или га је Комисија одобрила и објављен 
је најкасније три месеца по завршетку првог полугодишта послов-
не године а садржи информације чије се објављивање захтева у 
полугодишњем извештају из члана 74. овог закона, сматра се да је 
издавалац испунио своју обавезу објаве полугодишњег извештаја 
у складу са одредбама овог закона. 

У случајевима из ст. 22. и 23. овог члана издавалац је дужан да:
1) у универзалном документу о регистрацији наведе списак 

информација у коме су наведени делови универзалног докумен-
та о регистрацији у којима се налази свака од ставки која се мора 
укључити у годишњи или полугодишњи извештај;

2) достави универзални документ о регистрацији Комисији 
која ће документ објавити на својој интернет страници;

3) у универзални документ о регистрацији укључи изјаву о 
одговорности у складу са чланом 71. став 3. тачка 3) и чланом 74. 
став 3. тачка 3) овог закона.

Проспект сачињен од посебних докумената (подељен 
проспект)

Члан 44.
Уколико је Комисија издаваоцу већ одобрила документ о ре-

гистрацији, издавалац је дужан да приликом упућивања јавне по-
нуде хартија од вредности и/или њиховог укључења у трговање на 
регулисано тржиште састави само документ о хартијама од вред-
ности и скраћени проспект, уколико је обавезан да га сачињава. 

У случају из става 1. овог члана, документ о хартијама од 
вредности и скраћени проспект се посебно одобравају. 

Када се након одобрења документа о регистрацији утврди 
нова значајна чињеница, битна грешка или битна непрецизност 
у вези са информацијама садржаним у документу о регистрацији, 
која може да утиче на процену хартија од вредности, на одобрење 
се подноси допуна документа о регистрацији најкасније истовре-
мено са документом о хартијама од вредности и скраћеним про-
спектом. 

У случају из става 3. овог члана, инвеститор нема право на 
повлачење прихвата понуде из члана 57. став 4. овог закона. 

Након одобрења од стране Комисије, документ о регистраци-
ји и његова евентуална допуна, заједно са документом о хартијама 
од вредности и скраћеним проспектом чине проспект. 

Након одобрења, документ о регистрацији мора, без непо-
требног одлагања, бити доступан јавности у складу са чланом 55. 
овог закона. 

Ако је Комисија издаваоцу већ одобрила универзални доку-
мент о регистрацији или ако је издавалац доставио универзални 
документ о регистрацији без обавезе одобрења у складу са чланом 
43. став 3. овог закона, издавалац је дужан да, приликом упућива-
ња јавне понуде хартија од вредности и/или укључења у тргова-
ње на регулисано тржиште, сачини само документ о хартијама од 
вредности и скраћени проспект. 

Ако је универзални документ о регистрацији већ одобрен, 
документ о хартијама од вредности, скраћени проспект и све изме-
не универзалног документа о регистрацији поднете након одобре-
ња универзалног документа о регистрацији се посебно одобравају. 

Ако је издавалац доставио универзални документ о регистра-
цији без обавезе одобрења, целокупна документација, укључујући 
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измене универзалног документа о регистрацији, подлеже одобре-
њу, без обзира на чињеницу што ови документи остају одвојени. 

Након одобрења од стране Комисије, универзални документ 
о регистрацији измењен у складу са чланом 43. став 8. и ст. 12 –17. 
овог закона, коме су приложени документ о хартијама од вредно-
сти и скраћени проспект, представљају проспект.

Одговорност за садржај проспекта

Члан 45.
Када проспект или скраћени проспект садрже погрешне, не-

тачне или податке који доводе у заблуду, односно ако су изоста-
вљене битне чињенице, одговорност сносе:

1) издавалац; 
2) директор или чланови одбора директора код друштва са 

једнодомним управљањем, чланови надзорног одбора, извршни ди-
ректори или чланови извршног одбора код друштва са дводомним 
управљањем, односно чланови управног и извршног одбора код 
банака, осим уколико неко од ових лица није гласало против јавне 
понуде и/или укључења у трговање на организовано тржиште;

3) лице које упућује понуду, а није издавалац (понуђач);
4) јемац у вези са издавањем хартија од вредности;
5) инвестиционо друштво које пружа услуге покровитеља 

или агента у вези са јавном понудом;
6) независни ревизори издаваоца, искључиво у вези са фи-

нансијским извештајима који су укључени у проспект, а обухваће-
ни су њиховим извештајем о ревизији;

7) друго лице које преузме одговорност за тачност и потпу-
ност информација у делу проспекта за који је преузело одговор-
ност, искључиво у вези са тим подацима.

Проспект мора да садржи све информације о лицима која су 
одговорна за тачност и потпуност информација у проспекту. За 
физичко лице се наводи име и функција у правном лицу, а за прав-
но лице се наводи пословно име и седиште. 

Проспект мора да садржи и изјаву сваког лица које је одго-
ворно за тачност и потпуност информација у проспекту да су, пре-
ма његовим сазнањима, информације у проспекту у складу са чи-
њеницама, као и да нису изостављене информације које би могле 
да утичу на истинитост и потпуност проспекта. 

Нико не може да сноси грађанску одговорност само на осно-
ву скраћеног проспекта или на основу посебног скраћеног про-
спекта ЕУ за раст, укључујући превод ових докумената, осим уко-
лико:

1) доводи у заблуду, нетачан је или недоследан када се чита 
заједно са другим деловима проспекта; или

2) не пружа, кад се чита заједно с другим деловима проспек-
та, кључне информације како би се инвеститорима помогло при 
разматрању улагања у хартије од вредности. 

За информације наведене у документу о регистрацији или 
универзалном документу о регистрацији одговорна су лица из 
става 1. овог члана само у случајевима када се документ о реги-
страцији или универзални документ о регистрацији користи као 
саставни део одобреног проспекта. 

Став 5. овог члана примењује се и на информације из чл. 71. 
и 74. овог закона када су укључене у универзални документ о ре-
гистрацији уколико се користи као саставни део проспекта.

Комисија није одговорна за истинитост и целовитост подата-
ка наведених у било ком делу одобреног проспекта, односно скра-
ћеног проспекта за јавну понуду и/или укључење у трговање на 
регулисано тржиште.

Валидност проспекта, документа о регистрацији и 
универзалног документа о регистрацији

Члан 46.
Проспект, без обзира на то да ли је јединствени документ или 

је састављен од посебних докумената, валидан је у периоду од 12 
месеци од његовог одобрења, под условом да је допуњен додатком 
проспекту који се захтева у складу са чланом 57. овог закона. 

Када се проспект састоји од посебних докумената, период 
важења проспекта почиње да тече од дана одобрења документа о 
хартијама од вредности. 

Претходно одобрени документ о регистрацији важи као са-
ставни део проспекта 12 месеци након његовог одобрења. 

Истек периода важења документа о регистрацији не утиче на 
валидност проспекта чији је саставни део. 

Универзални документ о регистрацији валидан је за употре-
бу као саставни део проспекта 12 месеци по његовом одобрењу, 
уколико је поднет у складу са чланом 43. став 2. овог закона или 
након његовог достављања, уколико је достављен у складу са чла-
ном 43. став 3. овог закона. 

Истек периода важења универзалног документа о регистра-
цији не утиче на валидност проспекта чији је саставни део.

Садржина и форма проспекта

Члан 47.
Комисија ближе уређује: 
1) садржину и форму проспекта, скраћеног проспекта, основ-

ног проспекта, коначних услова и образаца у којима су наведене 
конкретне информације које треба укључити у проспект, избега-
вајући понављање информација када је проспект састављен од по-
себних докумената;

2) податке које треба укључити у универзални документ о ре-
гистрацији, критеријуме за проверу и преиспитивање универзал-
ног документа о регистрацији и свих његових измена, поступак 
одобрења и подношења докумената за одобрење универзалног до-
кумента о регистрацији, услове под којима престаје статус редов-
ног издаваоца. 

Поједностављене обавезе објављивања за секундарна издања

Члан 48.
У случају јавне понуде хартија од вредности и/или укључења 

хартија од вредности на регулисано тржиште, следећа лица могу 
да сачине поједностављени проспект у складу са обавезама обја-
вљивања за секундарна издања:

1) издаваоци чије су хартије од вредности биле непрекидно 
укључене у трговање на регулисаном тржишту или тржишту раста 
МСП најкраће у последњих 18 месеци и који издају хартије од вред-
ности заменљиве за постојеће раније издате хартије од вредности;

2) издаваоци чије су власничке хартије од вредности биле не-
прекидно укључене у трговање на регулисаном тржишту или тр-
жишту раста МСП најкраће у последњих 18 месеци и који издају 
невласничке хартије од вредности или хартије од вредности које 
дају приступ власничким хартијама од вредности које су заменљи-
ве за постојеће власничке хартије од вредности издаваоца које су 
већ укључене у трговање;

3) понуђачи хартија од вредности које су биле непрекидно 
укључене у трговање на регулисаном тржишту или тржишту раста 
МСП у последњих 18 месеци најкраће;

4) издаваоци чије су хартије од вредности јавно понуђене и 
укључене у трговање на тржишту раста МСП непрекидно најма-
ње две године и који током целог периода укључења у трговање 
у потпуности испуњавају обавезе у вези са извештавањем и об-
јављивањем и који траже укључење у трговање на регулисаном 
тржишту хартија од вредности које су замењиве постојећим прет-
ходно издатим хартијама од вредности. 

Поједностављени проспект се састоји од скраћеног про-
спекта у складу са чланом 41. овог закона и подзаконским актом 
Комисије донетим на основу чл. 41. и 47. овог закона, посебног 
документа о регистрацији који могу употребљавати лица из става 
1. тач. 1), 2) и 3) овог члана и посебног документа о хартијама од 
вредности који могу употребљавати лица из става 1. тач. 1) и 3) 
овог члана. 

Поједностављени проспект садржи релевантне скраћене ин-
формације које су инвеститорима потребне да би могли разумети:

1) пословна очекивања издаваоца и све значајне промене у 
пословном и финансијском положају издаваоца и јемца, које су 
наступиле након краја последње финансијске године, уколико их 
је било;

2) права која произлазе из хартија од вредности; 
3) разлоге за издавање и његов утицај на издаваоца, поред 

осталог на његову целокупну структуру капитала као и употребу 
прихода. 

Информације садржане у поједностављеном проспекту мо-
рају бити написане и приказане у разумљивом и сажетом облику 
који омогућава једноставну анализу и инвеститорима омогућава 
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доношење основане одлуке о улагању и морају се узети у обзир 
прописане информације које су већ објављене у складу са главама 
V и XII овог закона. 

Издаваоци из става 1. тачка 4) овог члана који су у обавези да 
саставе консолидоване финансијске извештаје у складу са законом 
којим се уређује рачуноводство, након укључења хартија од вред-
ности у трговање на регулисано тржиште, састављају најновије 
финансијске информације на основу става 9. тачка 1) овог члана, 
које садрже упоредиве информације за претходну годину укључе-
не у поједностављени проспект, у складу са међународним стан-
дардима финансијског извештавања. 

Издаваоци из става 1. тачка 4) овог члана који немају обавезу 
састављања консолидованих финансијских извештаја у складу са 
законом којим се уређује рачуноводство, након укључења хартија 
од вредности у трговање на регулисано тржиште, састављају нај-
новије финансијске информације на основу става 9. тачка 1) овог 
члана, које садрже упоредиве информације за претходну годину 
укључене у поједностављени проспект, у складу са законом којим 
се уређује рачуноводство. 

Издаваоци из страних држава чије су хартије од вредности 
укључене у трговање на тржишту раста МСП састављају најнови-
је финансијске информације на основу става 9. тачка 1) овог чла-
на, које садрже компаративне информације за претходну годину 
укључене у поједностављени проспект, у складу са међународним 
стандардима финансијског извештавања или истоветним нацио-
налним стандардима. 

Комисија ближе уређује садржину образаца којима се одређују 
информације у скраћеном облику које треба укључити у складу са 
поједностављеним обавезама објављивања из става 1. овог члана. 

Обрасци из става 8. овог члана нарочито укључују:
1) годишње и полугодишње финансијске информације обја-

вљене у периоду од 12 месеци пре одобрења проспекта;
2) ако је примењиво, предвиђања и процене добити;
3) кратак и сажет приказ релевантних информација објавље-

них током 12 месеци пре одобрења проспекта у складу са Главом 
XII овог закона;

4) факторе ризика; 
5) за власничке хартије од вредности, укључујући хартије од 

вредности којима се даје приступ власничким хартијама од вред-
ности, извештај о обртном капиталу, извештај о капитализацији 
и задужености, обелодањивање релевантних сукоба интереса и 
трансакција са повезаним лицима, већински акционари и, ако је 
примењиво, pro forma финансијске информације.

Проспект ЕУ за раст

Члан 49.
У случају јавне понуде хартија од вредности, следећа лица 

могу да сачине проспект ЕУ за раст у складу са сразмерним оба-
везама објављивања, под условом да њихове хартије од вредности 
нису укључене у трговање на регулисаном тржишту:

1) МСП;
2) издаваоци који нису МСП, чијим се хартијама од вредно-

сти тргује или ће се трговати на тржишту раста МСП, уколико им 
је просечна тржишна капитализација мања од 500.000.000 евра у 
динарској противвредности по званичном средњем курсу динара 
према евру који утврђује Народна банка Србије на основу котација 
на крају године за претходне три календарске године;

3) издаваоци, чија укупна вредност јавне понуде хартија 
од вредности у Републици у периоду од 12 месеци, не прелази 
20.000.000 евра у динарској противвредности по званичном сред-
њем курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије 
и уколико такви издаваоци немају хартије од вредности којима се 
тргује на МТП-у, а у претходној пословној години су имали у про-
секу до 499 запослених;

4) издаваоци, осим МСП, који јавно нуде акције истовремено 
када и траже укључење тих акција у трговање на тржишту раста 
МСП, под условом да такви издаваоци немају акције које су већ 
укључене у трговање на тржишту раста МСП и да је укупна вред-
ност следећих елемената мања од 200.000.000 евра у динарској 
противвредности по званичном средњем курсу динара према евру 
који утврђује Народна банка Србије:

(1) коначна понуђена цена или највиша цена у случају из чла-
на 51. став 1. тачка 2) подтачка (1) овог закона;

(2) укупан број акција издатих одмах након јавне понуде ак-
ција, израчунатог или на основу количине јавно понуђених акција 
или, у случају из члана 51. став 1. тачка 2) подтачка (1) овог зако-
на, на основу највеће количине јавно понуђених акција;

5) понуђачи хартија од вредности које су издали издаваоци из 
тач. 1) и 2) овог става. 

Проспект ЕУ за раст у складу са сразмерним обавезама об-
јављивања је документ стандардне форме, написан лако разумљи-
вим језиком који издаваоци могу једноставно да сачине. 

Проспект ЕУ за раст је сачињен од посебног скраћеног про-
спекта састављеног на основу члана 41. овог закона, посебног 
документа о регистрацији и посебног документа о хартијама од 
вредности. 

Информације из проспекта ЕУ за раст се представљају стан-
дардним редоследом у складу са подзаконским актом из става 5. 
овог члана. 

Комисија ближе уређује садржину и форму проспекта ЕУ за 
раст, као и скраћени садржај и стандардизовани формат посебног 
скраћеног проспекта.

Фактори ризика

Члан 50.
Фактори ризика наведени у проспекту су ограничени на ри-

зике који су специфични за издаваоца и/или хартије од вредности 
и који су битни за доношење основане одлуке о инвестирању и 
поткрепљени су садржајем документа о регистрацији и документа 
о хартијама од вредности.

Приликом сачињавања проспекта издавалац, понуђач или 
лице које тражи укључење у трговање на регулисано тржиште, 
процењује значај фактора ризика у смислу њихове вероватноће и 
обима негативних последица. 

Сваки фактор ризика се описује на одговарајући начин, при 
чему се објашњава његов утицај на издаваоца или хартије од вред-
ности које се нуде или укључују у трговање. 

Процена значаја фактора ризика из става 2. овог члана може 
да се представи и употребом квалитативне скале која одређује да 
ли је ризик низак, средњи или висок. 

Фактори ризика се у зависности од њихове природе наводе 
у ограниченом броју категорија. У свакој категорији прво се наво-
де најзначајнији фактори ризика у складу са проценом из става 2. 
овог члана. 

Фактори ризика укључују и факторе који произилазе из сте-
пена подређености хартије од вредности и утицаја на очекивани 
износ или време исплате имаоцима хартија од вредности у слу-
чају стечаја или другог сличног поступка, укључујући одузимање 
дозволе за рад банци, односно кредитној институцији или, њено 
реструктурирање у складу са законом којим се уређује реструкту-
рирање банака, односно кредитних институција. 

Уколико постоји јемство, проспект садржи посебне и значај-
не факторе ризика који се односе на јемца, у мери у којој су реле-
вантни за способност јемца да испуни обавезу из јемства. 

Комисија може ближе уредити критеријуме за процену спе-
цифичности и значаја фактора ризика, као и представљање факто-
ра ризика по категоријама у зависности од њихове природе.

Коначна цена у понуди и количина хартија од вредности

Члан 51.
Када се коначна цена у понуди и/или количина хартија од 

вредности која ће се јавно понудити, изражена било као број 
хартија од вредности или као укупни номинални износ, не може 
укључити у проспект: 

1) могуће је повлачење налога за куповину или упис хартија 
од вредности у року од најмање два радна дана након доставља-
ња података о коначној цени и/или количини хартија од вредности 
које ће бити предмет јавне понуде; или

2) у проспекту се наводи:
(1) највиша цена и/или највећа количина хартија од вредно-

сти, ако су доступне; или
(2) методе и критеријуми процене и/или услови у складу са 

којима се одређује коначна цена и објашњење свих употребљених 
метода процене вредности. 
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Подаци о коначној цени и количини хартија од вредности до-
стављају се Комисији и објављују у складу са одредбама члана 55. 
став 3. овог закона.

Изостављање података

Члан 52.
На захтев издаваоца или понуђача, Комисија може да дозво-

ли да се у проспекту или у његовим саставним деловима изоставе 
одређени подаци које проспект мора да садржи у складу са одред-
бама овог закона или акта Комисије, уколико сматра да је испуњен 
један од следећих услова:

1) објављивање таквих података би било у супротности са 
јавним интересом;

2) објављивање таквих података би могло нанети несразмер-
ну штету издаваоцу или јемцу, под условом да изостављање тих 
података не би довело јавност у заблуду у погледу чињеница и 
околности неопходних за објективну процену издаваоца или јем-
ца, као и у погледу права из хартија од вредности на које се про-
спект односи;

3) такви подаци би били од незнатног значаја за предметну 
понуду и/или укључење у трговање на регулисано тржиште, а не 
би утицали на процену финансијског положаја и развојних могућ-
ности издаваоца или јемца, уколико постоји. 

Када одређене информације које треба да се укључе у про-
спект или његове саставне делове, изузетно, нису релевантне за 
делокруг пословања или правну форму издаваоца или јемца, или 
за хартије од вредности на које се проспект или његови делови 
односе, проспект или његови саставни делови морају да садрже 
информације једнаке прописаним информацијама, осим ако такве 
информације не постоје. 

Када је давалац јемства за хартије од вредности Република, 
издавалац, понуђач или лице које тражи укључење у трговање на 
регулисаном тржишту, приликом састављања проспекта може да 
изостави податке који се односе на Републику. 

Комисија одлучује о захтеву из става 1. овог члана у року од 
седам радних дана од дана пријема захтева. 

Комисија може прописати ближе критеријуме, начин доста-
вљања документације и утврђивања испуњености услова у вези са 
изостављањем података из проспекта.

Упућивање на документе

Члан 53.
Информације могу да се укључују у проспект упућивањем, 

ако су претходно или истовремено објављене електронским пу-
тем, и уколико се налазе у једном од следећих докумената: 

1) документима које је одобрила Комисија, односно која су 
поднета Комисији, у складу са овим законом;

2) документима из члана 36. став 3. тач. 6) –9) и став 4. тач. 
5) –8) и тачка 10) подтач. (3) овог закона; 

3) прописаним информацијама;
4) годишњим финансијским информацијама и финансијским 

информацијама за период краћи од пословне године;
5) извештајима о ревизији и финансијским извештајима;
6) извештајима о пословању сачињеним у складу са законом 

којим се уређује рачуноводство;
7) извештајима о корпоративном управљању сачињеним у 

складу са законом којим се уређује рачуноводство;
8) извештајима о одређивању вредности имовине или дру-

штва;
9) извештајима о накнадама;
10) годишњим извештајима или свим информацијама које се 

објављују у складу са законом којим се уређују друштва за упра-
вљање алтернативним инвестиционим фондовима;

11) оснивачком акту и статуту;
12) документима наведеним у акту Комисије из става 7. овог 

члана. 
Информације из става 1. овог члана треба да буду најновије 

информације доступне издаваоцу. 
Ако се упућивањем укључују само одређени делови доку-

мента, проспект садржи изјаву да делови који нису укључени нису 
релевантни за инвеститора или су обухваћени другим деловима 
проспекта.

При укључивању информација упућивањем, издаваоци, по-
нуђачи или лица која траже укључење у трговање на регулисаном 
тржишту морају да обезбеде доступност информација. 

Проспект нарочито садржи списак докумената којим се инве-
ститорима омогућава лако проналажење одређених информација, 
као и линкове до свих докумената који садрже податке укључене 
упућивањем. 

Издавалац, понуђач или лице које тражи укључење у трго-
вање на регулисаном тржишту, ако је то могуће, уз први нацрт 
проспекта који се подноси Комисији, а у сваком случају током 
поступка одобрења проспекта, доставља све информације које су 
укључене у проспект упућивањем, у електронском облику који 
може да се претражује, осим уколико је Комисија, већ одобрила 
те информације или су те информације већ достављене Комисији. 

Комисија може донети акт на основу којег ће се листа до-
кумената из става 1. овог члана ажурирати како би се укључиле 
додатне врсте докумената који се подносе Комисији или које одо-
брава Комисија.

Одобрење проспекта

Члан 54.
Није допуштено објавити проспект уколико проспект или 

сви његови саставни делови нису одобрени од стране Комисије. 
Захтев за одобрење проспекта Комисији подноси издавалац, 

понуђач или лице које захтева укључење на регулисано тржиште. 
Уз захтев из става 2. овог члана подносилац Комисији доста-

вља следећу документацију:
1) одлуку издаваоца о издавању хартија од вредности, од-

носно о укључењу у трговање, са свим додатним информацијама 
које се достављају регулисаном тржишту на које се захтева укљу-
чење у трговање;

2) примерке проспекта који може да се састоји из једног или 
више докумената и скраћеног проспекта;

3) оснивачки акт и статут издаваоца;
4) сагласност надлежног органа, ако је овим или другим зако-

ном одређено да је издавање хартија од вредности дозвољено само 
уз претходну сагласност тог органа;

5) акт о испуњавању услова за укључивање хартија од вред-
ности на регулисано тржиште, по одобрењу проспекта за укључе-
ње хартија од вредности на регулисано тржиште;

6) осталу документацију прописану актом Комисије.
Комисија доноси одлуку о одобрењу проспекта и доставља је 

издаваоцу, понуђачу или лицу које тражи укључење у трговање на 
регулисано тржиште, у року од десет радних дана од дана подно-
шења уредног захтева за одобрење проспекта. 

Уколико Комисија не донесе решење о одобрењу проспекта у 
року прописаном одредбама овог члана сматраће се да захтев није 
одобрен. 

Уколико се јавна понуда односи на хартије од вредности из-
даваоца који нема хартије од вредности укључене у трговање на 
регулисано тржиште, нити је раније упућивао јавну понуду хар-
тија од вредности, рок из става 4. овог члана се продужава на 20 
радних дана од дана пријема уредног захтева. 

Рок од 20 радних дана из става 6. овог члана се примењује 
само на прво подношење захтева за одобрење проспекта. 

Када је у складу са ставом 9. овог члана потребно уредити 
захтев примењује се рок из става 4. овог члана. 

Ако Комисија утврди да текст проспекта не испуњава стан-
дарде потпуности, разумљивости и доследности, које мора испу-
њавати да би био одобрен и/или су потребне измене или додатне 
информације:

1) о томе обавештава издаваоца, понуђача или лице које тра-
жи укључење у трговање на регулисано тржиште без одлагања, а 
најкасније у року из става 4. овог члана или става 6, који почиње 
да тече од дана подношења захтева за одобрење проспекта; и

2) јасно назначава измене или додатне информације које су 
потребне. 

У случајевима из става 9. овог члана рок за одлучивање по-
чиње да тече од дана када је Комисији достављена уредна доку-
ментација. 

Ако издавалац, понуђач или лице које тражи укључење у тр-
говање на регулисаном тржишту не поступе по налогу Комисије за 
допуну документације у складу са ставом 9. овог члана, Комисија 
поступа у складу са чланом 59. тачка 1) овог закона. 
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Рокови из ст. 4. и 6. овог члана скраћују се на пет радних дана 

за проспект који се састоји од посебних докумената које саставља-
ју редовни издаваоци из члана 43. став 20. овог закона. 

Редовни издавалац обавештава Комисију о подношењу захте-
ва најкраће пет радних дана пре процењеног датума подношења 
захтева за одобрење. 

Редовни издавалац подноси Комисији захтев који садржи све 
потребне измене универзалног документа о регистрацији, доку-
мент о хартијама од вредности и скраћени проспект на одобрење. 

Комисија на својој интернет страни објављује смернице о по-
ступку одобрења проспекта како би омогућила ефикасно и право-
времено одобрење проспеката. 

Смернице из става 15. овог члана укључују податке за кон-
такт за потребе одобрења проспекта. 

Издавалац, понуђач, лице које тражи укључење у трговање 
на регулисаном тржишту или лице одговорно за припрему про-
спекта може током поступка одобрења проспекта непосредно да 
комуницира или буде у контакту са запосленима Комисије.

Комисија ближе уређује: 
1) садржину и форму захтева из става 2. овог члана;
2) критеријуме за проверу проспекта, нарочито његове пот-

пуности, разумљивости и доследност у погледу информација које 
садржи, као и поступак одобрења проспекта. 

Начин објављивања проспекта

Члан 55.
По одобрењу, издавалац, понуђач или лице које тражи укљу-

чење у трговање на регулисаном тржишту објављује проспект у 
разумном року пре, а најкасније до почетка упућивања јавне пону-
де, односно укључивања хартија од вредности у трговање.

Ако иницијална јавна понуда укључује класу акција која се 
први пут укључује у трговање на регулисаном тржишту, проспект 
треба да буде доступан јавности најмање шест радних дана пре 
истека рока трајања понуде.

Сматра се да је проспект, било да је састављен од једног 
или више посебних докумената, објављен када се у електронском 
облику објави на некој од следећих интернет страница:

1) интернет страници издаваоца, понуђача или лица које тра-
жи укључење у трговање на регулисаном тржишту;

2) интернет страници финансијских посредника који пласи-
рају или продају хартије од вредности, укључујући агенте за упла-
ту/платне агенте;

3) интернет страници регулисаног тржишта на које се тражи 
укључење у трговање, или када се не захтева укључење у трговање 
на регулисано тржиште, интернет страници организатора МТП-а.

Проспект се објављује на посебном, за то одређеном делу ин-
тернет странице, који је лако доступан на интернет страници. 

Проспект мора бити припремљен на начин да га је могуће 
преузети, штампати и претраживати у електронском облику који 
не може да се мења.

Документи у којима су садржане информације које се укључују 
у проспект упућивањем, додаци и/или коначни услови у вези са про-
спектом и посебан примерак скраћеног проспекта доступни су у ис-
том делу поред проспекта, са линковима који се по потреби наводе.

У посебном примерку скраћеног проспекта јасно се наводи 
проспект на који се односи.

За приступ проспекту се не захтева регистрација, давање из-
јава о прихватању ограничења правне одговорности или плаћање 
накнаде. 

Упозорења у којима се наводи јурисдикција у којој се врши 
понуда или укључење у трговање не сматрају се изјавама о огра-
ничењу правне одговорности из става 8. овог члана.

Комисија на својој интернет страници објављује одобрене 
проспекте или њихов списак са линковима до релевантних делова 
интернет страница из става 4. овог члана. 

Објављен списак из става 10. овог члана, укључујући лин-
кове, редовно се ажурира и свака ставка објављена на интернет 
страници остаје објављена током периода из става 12. овог члана.

Сви одобрени проспекти остају јавно доступни у електрон-
ском облику најмање десет година по њиховом објављивању на 
интернет страницама из става 3. овог члана.

Ако се за информације које се у проспект укључују упући-
вањем, као и за додатак проспекту и/или коначне услове користе 

линкови, ти линкови морају бити функционални током периода 
наведеног у ставу 12. овог члана.

Одобрен проспект садржи истакнуто упозорење у којем је 
наведено када истиче рок важења проспекта. 

У упозорењу из става 14. овог члана се такође наводи да се 
обавеза допуне проспекта у случају значајних нових чињеница, 
битних грешака или већих нетачности не примењује након истека 
важности проспекта.

Уколико се проспект састоји из више докумената, и/или 
укључује информације упућивањем, ти документи и информаци-
је које чине проспект могу се објавити и дистрибуирати посебно, 
под условом да су објављени у складу са ставом 3. овог члана. 

Ако се проспект састоји од више посебних докумената у 
складу са чланом 44. овог закона, у сваком од ових посебних до-
кумената, осим у документима укљученим упућивањем, наводи се 
да је само један део проспекта и где се могу добити други састав-
ни документи.

Текст и формат проспекта или додатка проспекта, објавље-
них или стављених на располагање јавности, морају да буду иден-
тични верзији коју је одобрила Комисија.

Издавалац, понуђач, лице које тражи укључење у трговање 
на регулисаном тржишту или финансијски посредници који пла-
сирају или продају хартије од вредности, сваком потенцијалном 
инвеститору на захтев обезбеђују примерак проспекта на трајном 
медију, без накнаде. 

Ако потенцијални инвеститор посебно затражи примерак у 
штампаном облику, издавалац, понуђач, лице које тражи укључе-
ње у трговање на регулисаном тржишту или финансијски посред-
ник који пласира или продаје хартије од вредности дужни су да 
доставе штампани примерак проспекта. 

Достава примерка проспекта се ограничава на јурисдикције 
у којима се спроводи јавна понуда хартија од вредности или у ко-
јима се укључују у трговање на регулисаном тржишту у складу са 
овим законом. 

Комисија је надлежна да пропише услове у вези са објављи-
вањем проспекта. 

Оглашавање

Члан 56.
Сваки вид оглашавања у вези са јавном понудом хартија од 

вредности и/или укључењем у трговање на регулисано тржиште 
мора да буде усаглашен са одредбама овог члана. 

Одредбе ст. 3 –6. и става 7. тачка 2) овог члана односе се само 
на случајеве када су издавалац, понуђач или лице које подноси за-
хтев за укључење у трговање дужни да сачине проспект.

Приликом оглашавања се наводи да је проспект објављен или 
да ће бити објављен уз навођење где инвеститори могу да га добију.

У тексту огласа треба да буде јасно назначено да се ради о 
огласу. 

Информације садржане у огласу не смеју да буду нетачне 
нити да доводе у заблуду и морају да буду у складу са информа-
цијама из проспекта, уколико је проспект већ објављен, односно 
са информацијама које треба навести у проспекту, уколико ће про-
спект бити објављен.

Све информације објављене усменим или писменим путем 
у вези са јавном понудом хартија од вредности или укључењем у 
трговање на регулисаном тржишту, чак и ако нису биле објављене 
са циљем оглашавања, морају бити у складу са подацима у про-
спекту.

Уколико издавалац или понуђач усмено или писмено обело-
дане важне информације једном или више одабраних инвеститора, 
ако је то примењиво, такве информације се:

1) обелодањују и свим осталим инвеститорима којима је по-
нуда упућена, када објављивање проспекта није потребно у складу 
са чланом 36. став 3. или став 4. овог закона, или

2) укључују у проспект или у додатак проспекту у складу са 
чланом 57. овог закона, уколико је објављивање проспекта обавезно.

Комисија врши надзор над активностима приликом оглаша-
вања у вези са јавном понудом хартија од вредности или укључе-
њем у трговање на регулисано тржиште.

Надзор који врши Комисија над активностима у вези са огла-
шавањем није предуслов за јавну понуду хартија од вредности или 
њихово укључење у трговање на регулисаном тржишту.
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Комисија ближе уређује оглашавање у вези са јавном пону-
дом и/или укључењем у трговање на организовано тржиште.

Додатак проспекту

Члан 57.
Уколико у периоду од одобрења проспекта до окончања јавне 

понуде хартија од вредности, односно до тренутка почетка трго-
вања на регулисаном тржишту, у зависности од тога шта насту-
пи касније, настане значајна нова чињеница, утврди се постојање 
битне грешке или битне непрецизности у вези са информацијама 
из проспекта које могу утицати на процену хартија од вредности, 
оне се без непотребног одлагања наводе у додатку проспекту.

Додатак проспекту се одобрава на исти начин као и проспект, 
у року који није дужи од пет радних дана од дана пријема уредног 
захтева за одобрење додатка проспекту и објављује се у складу са 
одредбама које су примењене за објављивање проспекта који се 
допуњује у складу са чланом 55. овог закона. 

Скраћени проспект мора бити допуњен, уколико је потребно, 
узимајући у обзир садржину нових информација из додатка про-
спекту.

Када се проспект односи на јавну понуду хартија од вредно-
сти, инвеститори који су се обавезали да купе или упишу хартије 
од вредности пре објављивања додатка проспекту, имају право да 
у року од два радна дана након објављивања додатка одустану од 
куповине или уписа тих хартија од вредности, под условом да је 
нова чињеница, битна грешка или битна нетачност из става 1. овог 
члана настала или примећена пре окончања периода понуде или 
преноса хартија од вредности, у зависности од тога шта наступи 
раније. 

Издавалац, односно понуђач могу продужити рок из става 4. 
овог члана. 

Коначан рок у коме инвеститори имају право да одустану од 
куповине или уписа хартија од вредности наводи се у додатку про-
спекту.

Додатак проспекту садржи истакнуту изјаву о праву на оду-
стајање у којој се јасно наводи: 

1) да се право на одустајање одобрава само оним инвестито-
рима који су, пре објављивања додатка, већ пристали на купови-
ну или упис хартија од вредности, и ако хартије од вредности још 
нису биле достављене и додељене инвеститорима када је настала 
или када је примећена значајна нова чињеница, битна грешка или 
битна нетачност;

2) период у коме инвеститори могу остварити право на оду-
стајање; и

3) са ким инвеститори могу ступити у контакт ако желе 
остварити право на одустајање.

Уколико се хартије од вредности купују или уписују посред-
ством финансијског посредника, финансијски посредник обаве-
штава инвеститоре о могућности објављивања додатка проспекту, 
о томе где и када ће бити објављен, као и да ће им финансијски 
посредник у том случају помоћи у остваривању њиховог права на 
одустанак.

Финансијски посредник ступа у контакт са инвеститорима на 
дан када је објављен додатак проспекту.

Ако се хартије од вредности купују или уписују непосредно 
од издаваоца, издавалац обавештава инвеститоре о могућности 
објављивања додатка проспекту, о томе где и када ће бити обја-
вљен, као и о њиховом праву на одустанак.

Када издавалац сачињава додатак у вези са информацијама 
у основном проспекту који се односи само на једно или више по-
јединачних издања, право инвеститора да одустану, примењује се 
само на наведена издања, а не и за друга издања хартија од вред-
ности у оквиру основног проспекта.

Када се значајна нова чињеница, битна грешка или битна не-
тачност из става 1. овог члана односи само на податке садржане 
у документу о регистрацији или универзалном документу о реги-
страцији и ако се тај документ о регистрацији или универзални 
документ о регистрацији користи истовремено као саставни део 
неколико проспеката, припрема се и одобрава само један додатак 
проспекту. 

У случају из става 12. овог члана у додатку проспекту наводе 
се сви проспекти на које се односи.

У поступку одобрења додатка проспекту Комисија може да 
затражи да додатак као прилог садржи пречишћену верзију до-
пуњеног проспекта, документа о регистрацији или универзалног 
документа о регистрацији, када је пречишћена верзија неопходна 
да би се обезбедила разумљивост информација наведених у про-
спекту. 

Захтев Комисије из става 14. овог члана се сматра захтевом 
за додатне информације у складу са чланом 54. став 9. овог закона. 

Издавалац може и добровољно да укључи пречишћену вер-
зију допуњеног проспекта, документа о регистрацији или универ-
залног документа о регистрацији као прилог додатку.

Комисија ближе уређује случајеве када је због значајне нове 
чињенице, битне грешке или битне нетачности у вези са инфор-
мацијама укљученим у проспект потребно објавити додатак про-
спекту.

Одбацивање захтева за објављивање проспекта

Члан 58.
Комисија решењем одбацује захтев за одобрење објављивања 

проспекта из једног од следећих разлога:
1) захтев је поднело неовлашћено лице;
2) захтев је непотпун из других разлога и подносилац није у 

остављеном року допунио захтев;
3) није прибављена обавезна сагласност надлежног органа из 

члана 54. став 3. тачка 4) овог закона;
4) није прибављена потврда да је организатор тржишта спре-

ман да укључи хартије од вредности у трговање, уколико је захтев 
поднет у ту сврху;

5) обавезне накнаде прописане тарифником Комисије нису 
плаћене;

6) нису испуњене друге претпоставке за вођење поступка.

Одбијање захтева за објављивање проспекта

Члан 59.
Комисија решењем одбија захтев за одобрење објављивања 

проспекта из једног од следећих разлога:
1) проспект или информације достављене уз захтев нису у 

складу са захтевима прописаним овим законом или актима Коми-
сије, а подносилац их није у остављеном року допунио;

2) проспект садржи информације које су значајно погрешне, 
нетачне, доводе у заблуду или су изостављене значајне чињенице 
што за последицу има погрешно, нетачно или обмањујуће инфор-
мисање инвеститора, а подносилац их није у остављеном року до-
пунио;

3) подносилац захтева је издавалац коме је Комисија изрекла 
неку од надзорних мера због непоштовања одредби Главе V овог 
закона, а издавалац није поступио у складу са изреченом мером;

4) подаци из проспекта нису у складу са одлуком издаваоца 
о издавању хартија од вредности, њиховом укључењу у трговање 
или ти подаци нису у сагласности са другим подацима које је по-
требно доставити уз захтев;

5) када се проспект односи на јавну понуду хартија од вред-
ности, а одлука надлежног органа издаваоца о издавању хартија од 
вредности је ништавна или стављена ван снаге;

6) над издаваоцем је покренут поступак стечаја или принудне 
ликвидације.

Поступак уписа и уплате

Члан 60.
Јавна понуда хартија од вредности не може почети пре обја-

вљивања проспекта.
Јавни позив, као саставни део проспекта, садржи:
1) податке о датуму отпочињања уписа и уплате, као и року 

за упис и уплату хартија од вредности;
2) податке о месту на коме се могу извршити упис и уплата, 

односно извршити увид или добити примерак проспекта за јавну 
понуду хартија од вредности.

Рок за почетак уписа и уплате хартија од вредности почиње 
најкасније у року од 15 радних дана од дана пријема решења о 
одобрењу објављивања проспекта.

Рок за упис и уплату хартија од вредности не може бити 
дужи од три месеца од дана означеног у проспекту.
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Уколико је у проспекту наведено, Комисија ће, на захтев из-

даваоца или понуђача, продужити рок за упис и уплату хартија од 
вредности за додатних 45 радних дана.

Одредбе овог члана не примењују се код невласничких хар-
тија од вредности које се нуде на основу основног проспекта.

Место уписа и уплате

Члан 61.
Упис хартија од вредности врши се у инвестиционом дру-

штву или кредитној институцији, која има дозволу за обављање 
делатности у складу са овим законом, на основу писаног уговора 
који закључују издавалац или понуђач и инвестиционо друштво 
или кредитна институција. 

Уплата хартија од вредности врши се у новцу у кредитној 
институцији, на основу писаног уговора који закључују кредитна 
институција и издавалац или понуђач.

Упис и пријем уплате не може вршити инвестиционо дру-
штво или кредитна институција која је издавалац или понуђач хар-
тија од вредности које су предмет уписа и уплате.

Упис хартија од вредности може се вршити преко регулиса-
ног тржишта, односно МТП, у складу са актом Комисије.

Комисија прописује ближи поступак уписа и уплате хартија 
од вредности издаваоца.

Извештај о исходу јавне понуде

Члан 62.
Издавалац, односно понуђач је дужан да, најкасније у року 

од три радна дана од дана окончања јавне понуде, објави и достави 
Комисији објављен извештај о исходу јавне понуде.

Извештај садржи податке о количини купљених хартија од 
вредности, уплаћеним средствима, као и о томе да ли је јавна по-
нуда била успешна или не.

Извештај се објављује на исти начин на који је проспект обја-
вљен, а у складу са одредбама члана 55. овог закона.

Комисија прописује форму и садржину података извештаја 
из става 1. овог члана.

Упис и пренос хартија од вредности у ЦРХОВ-у

Члан 63.
Издавалац, односно понуђач, подноси ЦРХОВ-у у складу са 

правилима пословања ЦРХОВ, потребну документацију и захтев 
за упис у ЦРХОВ података о лицима која су:

1) купила хартије од вредности  – у року од пет радних дана 
од дана окончања јавне понуде;

2) купила, односно којима су додељене хартије од вредности 
у складу са одредбама члана 36. овог закона, у року од пет радних 
дана од дана окончања рока за упис и уплату, односно од доделе.

ЦРХОВ је дужан да у року од два радна дана од дана прије-
ма уредног захтева изврши упис и пренос хартија од вредности на 
рачуне финансијских инструмената законитих ималаца у ЦРХОВ.

Након окончања поступка из става 2. овог члана, ЦРХОВ је 
дужан да о томе одмах обавести Комисију, а регулисано тржиште, 
односно МТП обавештава уколико се такве хартије од вредности 
укључују у трговање.

Одредбе овог члана се не односе на хартије од вредности које 
инострани издаваоци јавно нуде у Републици у складу са чланом 
67. или чланом 36. став 3. тачка 10) овог закона када нису укључе-
не у трговање на регулисано тржиште у Републици. 

Укључивање хартија од вредности на регулисано тржиште

Члан 64.
Уколико је укључење хартија од вредности у трговање на ре-

гулисано тржиште обавезно, издавалац је дужан да, у року од три 
радна дана од дана пријема обавештења од ЦРХОВ-а о окончаним 
поступцима из члана 63. став 1. овог закона поднесе захтев орга-
низатору тржишта за укључење у трговање.

Одмах након укључења у трговање хартија од вредности или 
додатних хартија у оквиру исте класе хартија од вредности, орга-
низатор тржишта је дужан да о томе објави обавештење на својој 
интернет страници и да примерак тог обавештења пошаље елек-
тронским путем Комисији, ЦРХОВ-у и издаваоцу.

Поступци у вези са понудом и укључењима изузетим од 
обавезе објављивања проспекта

Члан 65.
Приликом јавне понуде и/или укључења у трговање на регу-

лисано тржиште хартија oд вредности за које није потребно обја-
вљивање проспекта у складу са одредбама члана 36. ст. 3. и 4. овог 
закона, издавалац, понуђач или лице које тражи укључење у трго-
вање на регулисано тржиште је дужно да Комисији достави обаве-
штење о коришћењу изузетка од обавезе објављивања проспекта.

Обавештење из става 1. овог члана се у случајевима из члана 
36. став 3. овог закона доставља одмах након доношења одлуке на-
длежног органа издаваоца, односно понуђача о издавању, додели 
или понуди хартија до вредности, а најкасније три радна дана пре 
почетка понуде, доделе или уписа хартија од вредности.

Обавештење из става 1. овог члана се у случајевима из члана 
36. став 4. овог закона доставља одмах након доношења одлуке на-
длежног органа издаваоца, односно понуђача о издавању, додели 
или понуди хартија до вредности, а најкасније три радна дана пре 
подношења захтева за укључење хартија од вредности на регули-
сано тржиште.

Издавалац или понуђач који нуди хартије од вредности у 
складу са изузецима прописаним одредбама члана 36. став 3. овог 
закона, дужан је да пре понуде или доделе хартија од вредности 
инвеститорима стави на располагање потребне информације у 
вези са понудом и хартијама од вредности које се нуде, при чему:

1) такве информације не морају бити достављене у форми 
прописаној за проспект;

2) такве информације не морају бити достављене Комисији, 
нити је потребно тражити одобрење од Комисије.

Комисија прописује садржину обавештења о коришћењу изу-
зетка од обавезе објављивања проспекта као и документацију која 
се доставља уз обавештење.

Јавна понуда хартија од вредности или укључење у трговање 
на регулисаном тржишту на основу проспекта састављеног у 

складу са овим законом

Члан 66.
Ако издавалац из стране земље намерава јавно да нуди хар-

тије од вредности у Републици или затражи укључење хартија од 
вредности у трговање на регулисаном тржишту у Републици, на 
основу проспекта састављеног у складу са овим законом, Комиси-
ја одобрава проспект у складу са чланом 54. овог закона.

Након што се проспект одобри у складу са ставом 1. овог 
члана, он садржи сва права и обавезе предвиђене проспектом у 
складу са овим законом, а на проспект и издаваоца из стране зе-
мље примењују се све одредбе овог закона, као и надзор који врши 
Комисија.

Јавна понуда хартија од вредности или укључење у трговање 
на регулисаном тржишту на основу проспекта састављеног у 

складу са законима стране државе

Члан 67.
Комисија може да одобри проспект за понуду хартија од 

вредности јавности и/или укључење у трговање на регулисаном 
тржишту састављен у складу са националним законодавством из-
даваоца из стране земље и на кога се примењује национално зако-
нодавство издаваоца из стране земље, уколико:

1) су захтеви у погледу информација према наведеном зако-
нодавству издаваоца из стране земље једнаки захтевима из овог 
закона; и 

2) је Комисија закључила споразум о сарадњи са релевант-
ним надзорним органима те стране државе у складу са чланом 68. 
овог закона.

Комисија може ближе прописати поступак и критеријуме за 
установљавање еквивалентности из става 1. тачка 1) овог члана.

Сарадња са страним земљама

Члан 68.
Комисија, за потребе члана 67. овог закона и уколико је 

потребно за потребе члана 66. овог закона закључује споразу-
ме о сарадњи са надзорним органима страних земаља о размени 
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информација и извршавању обавеза које произилазе из овог зако-
на, осим ако је та страна земља на списку јурисдикција које имају 
стратешке недостатке у својим националним системима за спреча-
вање прања новца и финансирања тероризма објављеним у складу 
са законом којим се уређује спречавање прања новца и финансира-
ње тероризма. 

Споразумима о сарадњи из става 1. овог члана се обезбеђу-
је, поред осталог, ефикасна размена информација која надлежним 
органима дозвољава да своје дужности обављају у складу са овим 
законом.

Комисија закључује споразуме о сарадњи и размени инфор-
мација са надзорним органима страних земаља само када се на 
податке који се уступају примењује обавеза чувања поверљивих 
података која је еквивалентна одредби из члана 346. овог закона. 

Размена информација из става 3. овог члана има за циљ испу-
њавање надлежности Комисије.

Надзорна овлашћења Комисије

Члан 69.
Комисија врши надзор над испуњавањем свих обавеза про-

писаних одредбама ове главе у вези са јавном понудом хартија од 
вредности и/или укључењем на регулисано тржиште.

У вршењу надзора Комисија има право да:
1) захтева од издавалаца, понуђача или лица која траже укљу-

чење на регулисано тржиште да у проспект укључе додатне ин-
формације, уколико је то неопходно ради заштите инвеститора;

2) захтева од издавалаца, понуђача или лица која траже укљу-
чење на регулисано тржиште, као и лица која их контролишу или 
су под њиховом контролом, да доставе податке и документа од 
значаја за спровођење надзора над применом одредаба ове главе;

3) захтева од ревизора, управе издаваоца, понуђача или под-
носиоца захтева за укључење на регулисано тржиште, као и по-
средника који ће спровести поступак јавне понуде или укључења у 
трговање на регулисано тржиште, да доставе информације и оба-
вештења од значаја за надзор над применом одредаба ове главе;

4) прекине јавну понуду хартија од вредности или укључење у 
трговање на организовано тржиште, најдуже десет радних дана уко-
лико постоји основана сумња да су прекршене одредбе ове главе;

5) забрани или прекине оглашавање, или од издаваоца, по-
нуђача или лица које тражи укључење на организовано тржиште 
тражи да прекину или обуставе оглашавање највише десет радних 
дана, у случају када постоји основана сумња да је дошло до повре-
де одредаба ове главе;

6) забрани јавну понуду хартија од вредности и/или укљу-
чење у трговање на организовано тржиште уколико утврди да су 
прекршене одредбе ове главе или постоји основана сумња да ће 
бити прекршене;

7) привремено забрани трговање на регулисаном тржишту, 
МТП или ОТЦ тржишту најдуже десет радних дана уколико по-
стоји основана сумња да су прекршене одредбе ове главе;

8) забрани трговање на регулисаном тржишту, МТП или ОТЦ 
тржишту уколико утврди да су прекршене одредбе ове главе;

9) објави да издавалац, понуђач или лице које тражи укључе-
ње на организованом тржишту не испуњава своје обавезе;

10) прекине поступак одобрења или прекине или ограничи 
јавну понуду и/или укључење у трговање на регулисано тржиште 
уколико је Комисија у складу са одредбама овог закона предузе-
ла мере забране или ограничења, док та забрана или ограничење 
траје;

11) одбије да одобри проспект који је сачинио одређени изда-
валац, понуђач или лице које тражи укључење у трговање на регу-
лисаном тржишту на највише пет година уколико је тај издавалац, 
понуђач или лице које тражи укључење у трговање на регулисано 
тржиште поново и озбиљно прекршио одредбе ове главе;

12) објави или захтева од издаваоца да објави све битне ин-
формације које могу утицати на процену јавно понуђених хартија 
од вредности или хартија од вредности укључених у трговање на 
организованом тржишту како би се осигурала заштита инвестито-
ра или несметано функционисање тржишта;

13) прекине или захтева да релевантно регулисано тржиште, 
МТП или ОТП обустави трговање хартијама од вредности ако сма-
тра да је ситуација издаваоца таква да би трговање штетило инте-
ресима инвеститора;

14) спроведе непосредни надзор или истрагу на местима која 
нису приватни стамбени простори физичких лица, да улази у про-
сторе и има приступ документима и другим подацима у било којем 
облику, уколико постоји оправдана сумња да документи и други 
подаци повезани са предметом инспекцијског прегледа или надзо-
ра могу бити релевантни за доказивање повреда одредби ове главе.

Надзор из става 1. овог члана Комисија врши:
1) непосредно;
2) у сарадњи са другим органима;
3) подношењем захтева надлежним судским органима.

V. ОБАВЕЗЕ ИЗВЕШТАВАЊА

Предмет регулисања

Члан 70.
Одредбама ове главе уређују се обавезе објављивања редов-

них и повремених информација у вези издавалаца чије су хартије 
од вредности укључене у трговање на регулисаном тржишту у Ре-
публици.

Одредбе ове главе не примењују се на уделе које издају ин-
ституције колективног инвестирања које нису затвореног типа, као 
ни на уделе које су ти субјекти стекли или отуђили.

Свако упућивање на правна лица, у смислу одредаба ове гла-
ве, укључује регистрована пословна удружења која немају статус 
правног лица и фондове.

1. РЕДОВНО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Годишњи извештај

Члан 71.
Издавалац је дужан да састави годишњи извештај, да га обја-

ви и достави Комисији, и регулисаном тржишту, односно МТП, на 
коме су укључене хартије од вредности, најкасније до 30. априла 
текуће године за претходну годину.

Издавалац је дужан да обезбеди да годишњи извештај из ста-
ва 1. овог члана буде доступан јавности најмање десет година од 
дана објављивања.

Годишњи извештај садржи:
1) годишњи финансијски извештај са извештајем ревизора;
2) извештај управе о пословању друштва;
3) изјаву лица одговорних за састављање годишњег извешта-

ја, наводећи њихова имена, радна места и дужности у издаваоцу, 
да је, према њиховом најбољем сазнању, годишњи извештај саста-
вљен уз примену важећих рачуноводствених стандарда и да даје 
истинит и објективан преглед имовине, обавеза, финансијског по-
ложаја, добитака и губитака, прихода и расхода издаваоца, укљу-
чујући и сва друштва укључена у групу са којима чини економску 
целину као и да извештај управе о пословању издаваоца омогућава 
поштен увид у развој и ток његовог пословања, те његов положај 
и положај његових друштава у групи са којима чини економску 
целину, заједно са описом главних ризика и неизвесности којима 
су изложени.

Уколико је издавалац, у складу са законом који уређује рачу-
новодство, обавезан да састави консолидовани финансијски изве-
штај, ревидирани финансијски извештај из става 3. тачка 1) овог 
члана обухвата консолидовани финансијски извештај и годишњи 
финансијски извештај састављен у складу са законом којим се 
уређује рачуноводство.

Уколико издавалац није обавезан да саставља консолидовани 
финансијски извештај, ревидирани финансијски извештај из става 
3. тачка 1) овог члана се саставља у складу са законом којим се 
уређује рачуноводство.

Ревизија финансијских извештаја се обавља у складу са зако-
ном којим се уређује ревизија, а извештај о ревизији које је потпи-
сало лице одговорно за ревизију финансијских извештаја објављу-
је се у целости заједно са годишњим извештајем.

Извештајем управе о пословању друштва у смислу ове главе 
сматра се годишњи извештај о пословању друштва који се саста-
вља у складу са законом којим се уређује рачуноводство. 

Извештај управе о пословању друштва, поред прописа којим 
се уређује рачуноводство, обавезно садржи све значајније послове 
са повезаним лицима.
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Поред података из става 8. овог члана, извештај о пословању 

друштва садржи и следеће податке о:
1) структури капитала, укључујући хартије од вредности које 

нису укључене у трговање на регулисано тржиште, односно МТП, 
са подацима о врстама и класама хартија од вредности и правима 
и обавезама које из њих произилазе за сваку врсту и класу посебно 
као и проценат који представљају у укупном основном капиталу;

2) свим ограничењима преноса хартија од вредности;
3) директним или индиректним учешћима у основном капи-

талу подређених друштава;
4) имаоцима хартија од вредности са специјалним контрол-

ним правима и опис тих права;
5) системима контроле доделе акција запосленима у случа-

јевима да запослени не могу директно да остварују право гласа;
6) акционарским споразумима који могу имати за последицу 

ограничење преноса акција и/или гласачких права, а који су позна-
ти друштву;

7) свим ограничењима права гласа;
8) правилима везаним за именовање и разрешење управе 

друштва;
9) начину измене статута друштва;
10) овлашћењима управе, а нарочито овлашћењима да издају 

акције или да за друштво стекну сопствене акције;
11) свим значајним уговорима друштва код којих промена 

контроле понудом за преузимање утиче на њихов настанак, проме-
ну или престанак, као и о последицама таквих уговора;

12) свим уговорима између друштва и управе или запосле-
них, којима се обезбеђује накнада у случају разрешења или отказа 
без оправданог разлога или престанка уговора о раду због понуде 
за преузимање.

Подаци из става 9. тачка 11) овог става се не објављују уко-
лико је природа тих уговора таква да би њихово објављивање на-
нело значајну штету друштву, осим када је друштво у обавези да 
објави те податке на основу других закона.

Уколико је друштво у периоду од сачињавања претходног 
годишњег извештаја стекло сопствене акције, у годишњем из-
вештају се наводе разлози стицања, број и номинална вредност 
сопствених акција, односно рачуноводствена вредност код акција 
без номиналне вредности, имена лица од којих су акције стечене, 
износ који је друштво исплатило по основу тог стицања, односно 
напомену да су акције стечене без накнаде, као и укупан број соп-
ствених акција које друштво поседује.

Комисија уређује ближу садржину и начин објављивања го-
дишњег извештаја.

Меродавно право за консолидоване финансијске извештаје

Члан 72.
Када је издавалац обавезан да састави консолидовани финан-

сијски извештај у складу са прописима ЕУ који уређују саставља-
ње консолидованих извештаја, ревидирани финансијски извештај 
садржи консолидовани извештај састављен у складу са прописи-
ма ЕУ и годишњи извештај матичног друштва који је састављен у 
складу са националним правом државе чланице у којој је матично 
друштво основано.

Када издавалац није обавезан да саставља консолидовани из-
вештај, ревидирани финансијски извештај укључује финансијски 
извештај састављен у складу са националним правом државе чла-
нице у којој је друштво основано.

Издаваоци са седиштем у Републици или издаваоци чије су 
хартије од вредности укључене у трговање на регулисаном тржи-
шту у Републици, састављају и објављују годишњи извештај на је-
динственом електронском обрасцу уређеном прописима ЕУ за све 
њене државе чланице.

Усвајање годишњег извештаја

Члан 73.
Уколико надлежни орган издаваоца не усвоји годишњи изве-

штај у року из члана 71. став 1. овог закона, издавалац је обавезан 
да га достави Комисији и регулисаном тржишту на коме су укљу-
чене хартије од вредности као и да га објави у року из истог члана, 
уз обавезну напомену да годишњи извештај није усвојен од стране 
надлежног органа друштва.

У случају из става 1. овог члана, издавалац је обавезан да, у 
року од седам радних дана од дана усвајања годишњег извештаја 
објави да је годишњи извештај усвојен од стране надлежног ор-
гана друштва, и да га објави уколико се разликује од претходно 
објављеног годишњег извештаја.

Издавалац је обавезан да достави Комисији и регулисаном 
тржишту на коме су укључене хартије од вредности као и да обја-
ви у целости и одлуку надлежног органа о усвајању годишњег из-
вештаја, одлуку о расподели добити или покрићу губитка ако ове 
одлуке нису саставни део годишњег извештаја.

Полугодишњи извештај

Члан 74.
Издавалац власничких или дужничких хартија од вредности 

обавезан је да за првих шест месеци пословне године, што пре, а 
најкасније у року од три месеца након завршетка полугодишта, са-
стави полугодишњи извештај према правилима која важе за годи-
шњи извештај, објави га, достави Комисији и регулисаном тржи-
шту на ком су хартије од вредности друштва укључене у трговање.

Издавалац је дужан да обезбеди да извештај из става 1. овог 
члана буде доступан јавности најмање десет година од дана обја-
вљивања.

Полугодишњи извештај из става 1. овог члана садржи:
1) скраћени сет полугодишњих финансијских извештаја; 
2) полугодишњи извештај управе о пословању друштва који 

обавезно садржи опис значајних догађаја који су се догодили у пр-
вих шест месеци пословне године, утицај тих догађаја на полу-
годишњи извештај, уз опис најзначајнијих ризика и неизвесности 
за преосталих шест месеци пословне године, податке о значајним 
трансакцијама између повезаних лица које су закључене у првих 
шест месеци текуће пословне године а које су битно утицале на 
финансијски положај и пословање издаваоца у том периоду, као 
и промене у трансакцијама између повезаних лица које су наведе-
не у последњем годишњем извештају које би могле битно утицати 
на финансијско стање или резултате пословања друштва у првих 
шест месеци текуће пословне године;

3) изјаву лица одговорних за састављање полугодишњег из-
вештаја, наводећи њихова лична имена, радна места и дужности 
у друштву, да је, према њиховом најбољем сазнању, полугодишњи 
извештај састављен уз примену важећих рачуноводствених стан-
дарда и да даје истинит и објективан преглед података о имовини, 
обавезама, добицима и губицима, приходима и расходима, финан-
сијском положају издаваоца, укључујући и сва друштва укључена 
у групу са којима чини економску целину, као и да полугодишњи 
извештај управе садржи објективан преглед информација које се 
захтевају у складу са тачком 2) овог става.

Скраћени финансијски извештаји из става 3. тач. 1) овог 
члана садрже највише сва заглавља и међузбирове који су били 
укључени у последњи годишњи извештај, а додатне ставке се могу 
укључити само уколико би њихово изостављање у полугодишњем 
извештају имало за последицу стварање погрешне представе о 
имовини, обавезама, финансијском положају, добицима или губи-
цима, приходима или расходима и пословању издаваоца.

У састављању скраћеног полугодишњег биланса стања и 
успеха издавалац примењује иста начела признавања и вреднова-
ња која се примењују и у састављању годишњих извештаја.

Када издавалац има обавезу да састави консолидовани годишњи 
финансијски извештај, финансијски извештаји припремљени у окви-
ру полугодишњег извештаја такође се припремају на консолидованој 
основи у складу са међународним рачуноводственим стандардима.

Уколико је полугодишњи финансијски извештај ревидиран, 
издавалац је обавезан да на начин и у року из ст. 1. и 2. овог члана 
објави јавности и ревизорски извештај у целости.

Уколико полугодишњи финансијски извештај из става 3. овог 
члана није ревидиран, полугодишњи извештај обавезно садржи 
напомену да полугодишњи извештај није ревидиран.

Комисија уређује ближу садржину и начин објављивања по-
лугодишњег извештаја.

Квартални извештај

Члан 75.
Издавалац чијим се хартијама од вредности тргује на листин-

гу регулисаног тржишта дужан је да састави, објави и достави 
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Комисији и регулисаном тржишту на коме су укључене хартије од 
вредности квартални извештај, најкасније месец дана након завр-
шетка сваког тромесечја текуће пословне године, као и да обезбе-
ди да овај извештај буде доступан јавности најмање десет година 
од дана објављивања.

Квартални извештај за друго тромесечје издаваоца из става 1. 
овог члана, садржи истовремено и податке за првих шест месеци 
пословне године.

На квартални извештај сходно се примењују одредбе члана 
74. ст. 3 –9. овог закона о скраћеном полугодишњем извештају.

Правна лица која се сматрају малим и средњим правним ли-
цима у складу са законом којим се уређује рачуноводство, немају 
обавезу кварталног извештавања, нити се та обавеза може пропи-
сати за ова правна лица.

Одредбама овог члана се не искључује право организатора 
регулисаног тржишта да издаваоцима, чије је хартије укључио на 
листинг, својим општим актима наметне обавезу кварталног изве-
штавања, као и да је детаљније уреди.

Комисија уређује ближу садржину и начин објављивања 
кварталних извештаја.

Извештај о плаћањима ауторитетима власти

Члан 76.
Издавалац који се бави рударством, као што су делатности 

истраживања, откривања и вађења минерала, нафте, природног 
гаса и других сировина, или примарним шумарством, као што је 
гајење, сеча и обнављање шума и шумских подручја, обавезан је 
да једном годишње а најкасније у року од шест месеци након завр-
шетка пословне године, састави и објави збирни извештај о свим 
плаћањима држави, аутономним покрајинама, градовима, општи-
нама и организацијама са јавним овлашћењима. 

Издавалац из става 1. овог члана је дужан да обезбеди да из-
вештај о плаћањима ауторитетима власти буде доступан јавности 
најмање десет година.

Садржина и начин састављања извештаја из става 1. овог 
члана су прописани законом којим се уређује рачуноводство.

Комисија прописује начин објављивања извештаја из става 1. 
овог члана.

Ревизија финансијских извештаја издавалаца 

Члан 77.
Правно лице које обавља ревизију може да обави највише 

пет узастопних ревизија годишњих финансијских извештаја код 
истог издаваоца.

Након истека максимално дозвољеног периода из става 1. 
овог члана, правно лице које обавља ревизију не може да обавља 
ревизију код истог издаваоца наредних пет година.

Ревизор из става 1. овог члана не може у истој години да оба-
вља и ревизију финансијских извештаја друштва и да му пружа 
консултантске услуге, нити ревизију може да врши за пословну 
годину у којој јој је пружао те услуге.

Лице које обавља ревизију мора да има највише професи-
онално звање у области ревизије, према закону којим се уређује 
ревизија, као и најмање три године искуства у обављању послова 
ревизије и мора бити независно од издаваоца у коме обавља реви-
зију.

Лице из става 4. овог члана не сматра се независним од изда-
ваоца ако је оно, друштво за ревизију у коме је то лице ангажовано 
или руководилац тог друштва у текућој години и у две претходне 
пословне године, као и за време обављања ревизије:

1) блиско повезано с друштвом;
2) пословни партнер тог друштва;
3) има директно или индиректно власништво у друштву;
4) ликвидациони или стечајни управник друштва;
5) уговорна страна у уговорном односу са лицем које би мо-

гло негативно утицати на његову непристрасност и независност.
Ревизор из става 1. овог члана сачињава извештај и даје ми-

шљење о томе да ли су годишњи финансијски извештаји издавао-
ца сачињени у складу са међународним стандардима финансијског 
извештавања, односно међународним рачуноводственим стандар-
дима, законима којима се уређују рачуноводство и ревизија, као 
и да ли истинито и објективно приказују финансијски положај, 

резултате пословања и новчане токове за ту годину по свим мате-
ријално значајним питањима.

Ревизор из става 1. овог члана дужан је да достави Комисији 
и органима управе мишљење о ефикасности функционисања уну-
трашње ревизије, систему управљања ризицима и систему унутра-
шњих контрола и да своје закључке и налазе уврсти у обавезан 
садржај писма руководству.

Комисија може од ревизора да захтева и додатна обавештења 
у вези са извршеном ревизијом.

Ревизор из става 1. овог члана дужан је да обавести Комисију 
и органе управе, и то одмах након што за њих сазна, о свакој чиње-
ници која представља:

1) повреду закона и аката из овог члана;
2) материјално значајну промену финансијског резултата ис-

казаног у неревидираним годишњим финансијским извештајима;
3) околност која би могла довести до материјалног губитка 

или би могла угрозити континуитет пословања издаваоца.
Комисија може да пропише ближе услове и начин давања 

обавештења из става 9. овог члана.
Кад су неправилности у пословању издаваоца утврђене у из-

вештају ревизора, издавалац је дужан да те неправилности откло-
ни и да о томе обавести Комисију.

Ако издавалац не отклони неправилности из става 11. овог 
члана, Комисија може према том издаваоцу да предузме мере про-
писане овим законом.

Ако Комисија утврди да ревизија није обављена у складу са 
одредбама овог закона, неће прихватити извештај о тој ревизији и 
захтеваће да други ревизор поново обави ревизију о трошку изда-
ваоца.

Комисија утврђује и објављује листу правних лица која могу 
обављати ревизију из става 1. овог члана, критеријуме које реви-
зор треба да испуни ради стављања, односно брисања са наведене 
листе, као и које консултантске услуге то лице не може да обавља 
у истој години када обавља и ревизију.

Изузеци од обавезе објављивања годишњих, полугодишњих и 
кварталних извештаја

Члан 78.
Одредбе чл. 71 –75. овог закона, не примењују се на следеће 

издаваоце: 
1) државе, њене територијалне јединице или јединице локал-

не самоуправе, међународне организације у које је учлањена бар 
једна држава чланица, Европске централне банке (ЕЦБ), Европски 
фонд за финансијску стабилност (ЕФФС) установљен оквирним 
споразумом о ЕФФС, други механизам установљен у циљу очува-
ња финансијске стабилности европске монетарне уније путем до-
дељивања привремене финансијске помоћи државама чланицама 
чија је валута евро, националне централне банке без обзира да ли 
издају акције или друге хартије од вредности;

2) издаваоце који издају искључиво дужничке хартије од 
вредности којима се тргује на регулисаном тржишту и чија поје-
диначна номинална вредност износи најмање 100.000 евра у ди-
нарској противвредности по званичном средњем курсу динара 
према евру који утврђује Народна банка Србије или, у случају 
дужничких хартија од вредности номинованих у валути која није 
евро, чија противвредност појединачне номиналне вредности на 
дан издања износи најмање 100.000 евра у динарској противвред-
ности по званичном средњем курсу динара према евру који утвр-
ђује Народна банка Србије;

3) издаваоце који издају искључиво дужничке хартије од 
вредности чија појединачна номинална вредност износи најмање 
50.000 евра у динарској противвредности по званичном средњем 
курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије, или 
у случају дужничких хартија од вредности номинованих у валу-
ти која није евро, чија противвредност појединачне номиналне 
вредности на дан издања износи најмање 50.000 евра у динарској 
противвредности по званичном средњем курсу динара према евру 
који утврђује Народна банка Србије, а који су укључени у тргова-
ње на организованом тржишту у ЕУ пре 31. децембра 2010. годи-
не, све док су такве дужничке хартије од вредности у оптицају/до 
њиховог доспећа/за време њиховог трајања.

Изузетно од члана 74. овог закона, издавалац није у обавези 
да објави полугодишњи извештај у следећим случајевима:
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1) кредитне институције чије акције нису укључене у тргова-

ње на организованом тржишту и које континуирано или периодич-
но издају искључиво дужничке хартије од вредности под условом 
да је укупан номинални износ тих дужничких хартија од вредно-
сти мањи од 100.000.000 евра у динарској противвредности по зва-
ничном средњем курсу динара према евру који утврђује Народна 
банка Србије и да нису објавиле проспект у складу са одредбама 
овог закона;

2) издаваоци који су на дан ступања на снагу овог закона 
већ укључени на регулисано тржиште и који издају искључиво 
дужничке хартије од вредности за које безусловно и неопозиво 
гарантује Република, или неко од њених територијалних или ло-
калних органа.

Одговорност за истинитост и потпуност података

Члан 79.
За истинитост и потпуност података из чл. 71, 74, 75. и 76. 

овог закона, као и за њихово објављивање одговорни су чланови 
органа управе.

2. ПОВРЕМЕНО ИЗВЕШТАВАЊЕ

а) Извештавање о значајним учешћима

Подаци о значајним учешћима

Члан 80.
Када физичко или правно лице достигне, пређе или падне 

испод 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% и 75% права гласа у 
једном акционарском друштву чијим се акцијама тргује на регули-
саном тржишту, односно МТП, дужно је да о томе обавести изда-
ваоца, Комисију и регулисано тржиште, које је предметне акције 
укључило у трговање.

Обавеза из става 1. овог члана односи се и на достизање, 
прелазак или пад испод прописаних прагова у акционарском дру-
штву када је оно последица догађаја независних од воље имаоца 
учешћа, а који доводе до промене укупног броја акција са правом 
гласа или промене броја гласова које проистичу из тих акција, 
као што је повећање или смањење основног капитала или стица-
ње сопствених акција, а на основу обавештења о укупном броју 
акција и гласова које је издавалац обавезан да објави у складу са 
чланом 92. овог закона.

Обавеза из става 1. овог члана се примењује у случајевима 
из става 2. овог члана и када је издавалац основан у иностранству, 
ако су акције које је издао укључене у трговање на регулисаном 
тржишту у Републици.

Комисија може да састави листу догађаја који независно од 
воље имаоца утичу на промену његовог учешћа у гласачким пра-
вима издаваоца.

Обвезници извештавања о значајним учешћима

Члан 81.
Обавеза из члана 80. овог закона односи се на свако физичко 

или правно лице које, непосредно или посредно, у своје име и за 
свој рачун, или у своје име а за рачун другог физичког, односно 
правног лица, држи акције са правом гласа или депозитне потврде 
издаваоца.

Обавеза обавештавања из члана 80. овог закона се односи и 
на физичко и правно лице које, посредно или непосредно, посе-
дује:

1) финансијске инструменте који, на основу формалног спо-
разума, по доспећу, имаоцу дају, или безусловно право стицања 
или дискреционо право стицања већ издатих акција са правом гла-
са које су укључене у трговање на регулисано тржиште, и/или 

2) финансијске инструменте који нису обухваћени тачком 1) 
овог става, а који се односе на акције из исте тачке, под условом 
да стварају сличне економске последице, без обзира да ли имаоцу 
дају право на новчано или неновчано намирење од издаваоца.

Изузетак од обавезе извештавања о значајним учешћима из 
члана 87. ст. 1 –4. овог закона, као и из члана 88. ст. 1 –3. овог зако-
на, сходно се примењује на обавезу извештавања по овом члану.

Одређивање финансијских инструмената у вези извештавања о 
значајним учешћима

Члан 82.
Финансијским инструментима из члана 81. став 2. овог зако-

на сматрају се:
1) преносиве хартије од вредности;
2) опције;
3) фјучерси;
4) свопови;
5) форварди;
6) финансијски уговори на разлике; и
7) сваки други уговор са сличним економским последицама 

који може да се намири физички или у новцу.
Обавеза обавештавања из члана 80. став 1. овог закона одно-

си се на финансијске инструменте из става 1. овог члана уколико 
испуњавају услове из члана 81. став 2. овог закона.

Рачунање броја гласова у вези извештавања о значајним 
учешћима

Члан 83.
Проценат права гласа који припада лицу из члана 80. став 1. 

овог закона рачуна се на основу укупног броја свих издатих акција 
са правом гласа, укључујући и сопствене акције издаваоца, као и 
акције код којих је остваривање права гласа искључено, односно 
ограничено законом или правним послом.

Уколико је друштво издало више врста и класа акција, проце-
нат права гласа из става 1. овог члана се рачуна у односу на укупан 
број свих акција са правом гласа исте врсте и класе.

Комисија својим актима ближе уређује методе израчунава-
ња броја гласова које има једно лице по основу својих акција и са 
њима повезаних финансијских инструмената из члана 81. став 2. 
овог закона.

Обједињавање

Члан 84.
Обавеза извештавања о значајном учешћу из чл. 80, 81. и 85. 

овог закона односи се и на физичко и правно лице када број пра-
ва гласа које то лице поседује директно или индиректно у складу 
са чл. 81. и 85. овог закона заједно са бројем права гласа везаних 
за финансијске инструменте које поседује у складу са чланом 81. 
став 2. овог закона, достигне, пређе или падне испод прагова про-
писаних чланом 80. став 1. овог закона.

У обавештењу у складу са ставом 1. овог члана одвојено се 
приказује број гласова обвезника извештавања у издаваоцу по 
основу акција које има у складу са чланом 80, чланом 81. став 1. 
и чланом 85. овог закона од оног броја гласова које има по осно-
ву повезаних финансијских инструмената у складу са чланом 81. 
став 2. и чланом 82. овог закона. 

Лице које је дало обавештење у складу са чланом 81. став 2. 
овог закона, мора поново да да обавештење када стекне акције на 
које се односи финансијски инструмент, уколико тиме његов број 
гласова у једном истом издаваоцу достигне или пређе неки од про-
писаних прагова за наступање обавезе извештавања.

Проширење обавезе извештавања о значајним учешћима

Члан 85.
Обавеза из члана 80. овог закона, односи се и на физичко и 

правно лице које стекне, отуђи или остварује право гласа у једном 
од следећих случајева или у њиховој комбинацији:

1) када је са другим лицем закључило уговор који уговорне 
стране обавезује (формални споразум) да, заједничким остварива-
њем права гласа које поседују, усвоје дугорочну заједничку поли-
тику управљања издаваоцем;

2) када привремено пренесе своје право гласа на друго лице 
или оно на њега привремено пренесе своје право гласа уз накнаду 
на основу уговора који су закључили;

3) када му је друго лице поверило акције са правом гласа као 
средство обезбеђења, ако он контролише право гласа по основу 
поверених акција и искаже намеру да по њима гласа;

4) када има право плодоуживања на туђим акцијама са пра-
вом гласа које поседује друго физичко или правно лице;
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5) када право гласа има или може да оствари у случајевима из 
тач. 1) –4) овог става његово контролисано друштво;

6) када може самостално да остварује право гласа по основу 
акција са правом гласа које му је друго лице поверило на чување, а 
није му дало посебна упутства о начину гласања;

7) када држи акције у своје име, а за туђ рачун;
8) када остварује самостално право гласа као заступник ак-

ционара у издаваоцу, ако од њега, као заступаног, није добио по-
себна упутства о начину гласања.

У случајевима из става 1. овог члана сабира се учешће обве-
зника са учешћем других лица у укупном праву гласа у издаваоцу 
ради израчунавања њиховог заједничког учешћа и наступања оба-
везе извештавања о значајном учешћу, иако појединачно учешће 
сваког лица не прелази прописане прагове из члана 80. став 1. овог 
закона.

Изузеће чланица Европског система централних банака

Члан 86.
Обавеза извештавања о значајним учешћима у складу са чл. 

80. и 85. овог закона не примењује се на чланице Европског систе-
ма централних банака када врше своје монетарне функције, укљу-
чујући и оне по основу акција које дају или добијају у залогу или 
по основу репо уговора или сличних споразума закључених ради 
обезбеђења ликвидности при спровођењу монетарне политике 
или несметаног функционисања платног система. 

Изузетак из става 1. овог члана се примењује само на кратко-
рочне послове, под условом да се не врши право гласа по основу 
акција.

Изузеци од обавезе извештавања о значајним учешћима

Члан 87.
Одредбе чл. 80. и 85. овог закона не примењују се на:
1) акције са правом гласа које се стичу искључиво ради кли-

ринга и салдирања у оквиру уобичајеног циклуса салдирања;
2) право гласа које кастоди банке могу да остварују искључи-

во према упутствима добијеним од клијената писменим путем или 
у електронском облику;

3) стицање или отуђење значајног учешћа који достигне или 
прелази 5%, када то учешће стиче или отуђује лице које има до-
зволу за обављање послова маркет мејкера уколико та активност 
не утиче на управљање издаваоца, односно не врши утицај на из-
даваоца да купи такве акције или да подржи цену акција;

4) инвестиционо друштво и банку, односно кредитну инсти-
туцију ако право гласа по основу акција уписаним у књигу трго-
вања не прелази 5% учешћа у укупном броју гласова издаваоца, с 
тим да предметне акције не користи ради остваривања права гласа 
или на други начин ради утицања на управљање издаваоцем;

5) лице које стекне акције ради стабилизације тржишта фи-
нансијских инструмената у складу са прописима, под условом да не 
остварује право гласа по основу тих акција, нити их на други начин 
користи ради утицања на управљање друштвом које их је издало.

Уобичајени циклус салдирања из става 1. тачка 1) овог члана 
износи три трговачка дана од дана трансакције.

Трговачки дани, у смислу ове главе, су дани када се обавља 
трговање на регулисаном тржишту на које су укључене акције.

Подређено друштво није обавезно да даје обавештења у вези 
са значајним учешћима, уколико такво обавештавање врши њего-
во матично друштво, односно матично друштво његовог матичног 
друштва.

Маркет мејкер који намерава да користи изузетак из става 1. 
тачка 3) овог члана дужан је да најкасније у року од четири трго-
вачка дана обавести Комисију да делује или да намерава да делује 
као маркет мејкер у односу на одређеног издаваоца.

Када маркет мејкер престане да делује као маркет мејкер у 
односу на одређеног издаваоца дужан је да о томе обавести Коми-
сију у року од четири трговачка дана од дана престанка обављања 
предметне активности.

Маркет мејкер који намерава да користи изузетак из става 1. 
тачка 3) овог члана дужан је да на захтев Комисије достави доказ 
о акцијама или финансијским инструментима из члана 81. став 2. 
овог закона које поседује или које намерава да поседује у сврху 
деловања као маркет мејкер. 

У случају да маркет мејкер није у могућности да идентифи-
кује акције и/или финансијске инструменте које поседује, Коми-
сија може да захтева да те акције и/или финансијске инструменте 
држи на посебном рачуну у сврху потребне идентификације.

Маркет мејкер је дужан да на захтев Комисије достави уговор 
који је закључио са берзом (организатором тржишта) уколико је 
такав уговор закључен.

Изузеци од обавезе сабирања учешћа

Члан 88.
Изузетно од чл. 80. и 85. овог закона, матично друштво дру-

штва за управљање не мора да сабира своје уделе са уделима ко-
јима управља друштво за управљање инвестиционим фондом, под 
условом да друштво за управљање остварује право гласа незави-
сно од матичног друштва. 

Изузетно од чл. 80. и 85. овог закона матично друштво инве-
стиционог друштва није обавезно да сабира своја учешћа са уче-
шћима којим управља његово инвестиционо друштво по основу 
уговора о пружању услуга управљања портфолиом закљученим са 
клијентима, уколико:

1) инвестиционо друштво има дозволу Комисије за пружање 
услуга управљања портфолиом у складу са одредбом члана 2. став 
1. тачка 2) подтачка (4) овог закона;

2) може да остварује право гласа по основу акција којима 
управља искључиво према упутствима клијената датим у писме-
ном или електронском облику, односно уколико обезбеди да се 
услуге управљања портфолијима клијената пружају независно од 
других услуга, а у складу са прописаним процедурама;

3) инвестиционо друштво остварује право гласа независно од 
свог матичног друштва.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, одредбе чл. 80. и 85. овог 
закона се примењују када је матично друштво или друго подређе-
но друштво матичног друштва уложило у уделе којима управља 
друштво за управљање, а друштво за управљање може да оства-
рује право гласа из тих удела искључиво према посредним или не-
посредним упутствима матичног друштва или другог подређеног 
друштва матичног друштва.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, одредбе чл. 80. и 85. овог 
закона се примењују када је матично друштво или друго подређе-
но друштво матичног друштва уложило у уделе којима управља 
инвестиционо друштво, које може да остварује право гласа из тих 
удела искључиво према посредним или непосредним упутствима 
матичног друштва или другог подређеног друштва матичног дру-
штва.

Матично друштво друштва за управљање, односно матично 
друштво инвестиционог друштва, може да се користи изузетком 
из става 1. овог члана односно става 2. овог члана уколико испу-
њава следеће услове:

1) матично друштво не сме да се уплиће у остваривање права 
гласа које има друштво за управљање или инвестиционо друштво, 
давањем посредних или непосредних упутстава или на било који 
други начин;

2) друштво за управљање, односно инвестиционо друштво, 
мора да остварује право гласа из имовине којом управља само-
стално и независно од матичног друштва.

Посредно упутство у смислу става 5. тачка 1) овог члана 
подразумева свако упутство које да матично друштво или друго 
подређено друштво матичног друштва, наводећи на који начин ће 
друштво за управљање или инвестиционо друштво у појединим 
случајевима остваривати право гласа.

Непосредно упутство у смислу става 5. тачка 1) овог члана 
подразумева свако опште или посебно упутство без обзира на 
облик, које да матично друштво или друго подређено друштво ма-
тичног друштва, којим се ограничава дискреционо право друштва 
за управљање или инвестиционог друштва у вези са остваривањем 
права гласа, како би служило посебним пословним интересима 
матичног друштва или другог подређеног друштва матичног дру-
штва. 

Матично друштво које жели да користи ослобођење из става 
1. и/или става 2. овог члана мора без одлагања да Комисији доста-
ви обавештење које садржи:

1) списак друштава за управљање и инвестиционих друшта-
ва, са назнаком надлежних органа која их надзиру или изјаву да их 
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не надзире ниједан надлежни орган, али без навођења издавалаца 
за које се користи изузетак, и

2) изјаву да матично друштво испуњава услове из става 5. 
овог члана за свако друштво за управљање и инвестиционо дру-
штво.

Матично друштво редовно ажурира списак из става 8. тачка 
1) овог члана.

Када матично друштво намерава да користи ослобођење 
само у вези са финансијским инструментима из члана 82. овог за-
кона, обавезно је да обавести Комисију само о списку из става 8. 
тачка 1) овог члана. 

Матично друштво друштва за управљање или матично дру-
штво друштва инвестиционог друштва које користи изузетак из 
става 1. и/или става 2. овог члана, дужно је да на захтев Комисије 
докаже следеће:

1) да је организациона структура матичног друштва и дру-
штва за управљање или матичног друштва и инвестиционог дру-
штва таква да се право гласа остварује независно од матичног 
друштва. Матично друштво и друштво за управљање или инвести-
ционо друштво морају да успоставе политике и процедуре у писа-
ном облику које су намењене за спречавање размене информација 
између матичног друштва и друштва за управљање или инвести-
ционог друштва у вези са остваривањем права гласа;

2) да лица која одлучују на који начин се остварује право гла-
са делују независно;

3) да постоји јасно писано овлашћење за непристрасан од-
нос између матичног друштва и друштва за управљање или инве-
стиционог друштва, у случају да је матично друштво клијент свог 
друштва за управљање или инвестиционог друштва или има удео 
у имовини којом управља друштво за управљање или инвестици-
оно друштво.

Комисија прописује начин обавештавања и документацију у 
вези примене изузетака из овог члана.

Садржина и начин извештавања о значајним учешћима

Члан 89.
Обавештење из члана 80. овог закона садржи следеће инфор-

мације:
1) пословно име, седиште и адресу издаваоца акција;
2) податке о физичком или правном лицу које је достигло, 

прешло или пало испод прага прописаног чланом 80. овог закона;
3) податке о контролисаним друштвима преко којих лице из 

тачке 2) овог става посредно остварује право гласа, уколико је то 
случај;

4) податке о акционару, ако је акционар различит од лица из 
тач. 2) и 3) овог става, као и податке о лицу које за рачун тог акци-
онара остварује право гласа сходно члану 80. или члану 85. овог 
закона;

5) податак о исправи и правном послу на основу кога се до-
стиже, прелази или пада испод прописаног прага;

6) податак о броју гласова у апсолутном и релативном изно-
су којим се досеже, прелази или пада испод прописаног прага, а 
на основу података издаваоца о укупном броју издатих акција са 
правом гласа;

7) податак о броју гласова у апсолутном и процентуалном из-
носу који поседује лице из члана 81. став 1. и члана 85. овог закона 
и броју гласова који поседује лице из члана 81. став 2. овог закона;

8) податак о укупном броју гласова у апсолутном и релатив-
ном износу који је достигнут, пређен или испод којег се пало;

9) датум када је праг достигнут, прекорачен или испод којег 
се пало.

У обавештењу из става 1. овог члана за физичко лице се наво-
ди име, презиме, јединствени матични број грађана и пребивали-
ште, а за правно лице пословно име, правни облик, седиште, адре-
са, матични број и подаци о одговорним лицима у правном лицу.

Уколико је исправа из става 1. тачка 5) овог члана финансиј-
ски инструмент из члана 81. став 2. овог закона, обавештење из 
става 1. овог члана садржи списак врста финансијских инструме-
ната из члана 81. став 2. тачка 1) овог закона и врста финансијских 
инструмената из члана 81. став 2. тачка 2) овог закона, при чему се 
одвојено наводе финансијски инструменти који имаоца овлашћу-
ју на неновчано намирење од оних који га овлашћују на новчано 
намирење.

У обавештењу из става 3. овог члана се наводи податак о 
дану доспећа или дану истека рока финансијског инструмента као 
и податак о временском периоду у ком физичко или правно лице 
може да стекне акције на које се тај инструмент односи.

Уколико се обавештење доставља у случају из члана 85. став 
1. тачка 8) овог закона а пуномоћје се односи само на једну скуп-
штину акционара, у обавештењу из става 1. овог члана се наво-
ди податак о укупном броју гласова у апсолутном и релативном 
износу који ће припадати акционару, односно пуномоћнику након 
одржавања скупштине акционара, када пуномоћник не буде могао 
да остварује право гласа самостално.

Обвезник извештавања из члана 81. став 2. овог закона доста-
вља обавештење издаваоцу акција на које се финансијски инстру-
мент односи. Уколико се финансијски инструмент односи на више 
од једне акције, посебно се обавештава сваки издавалац акција.

Комисија прописује ближу садржину и форму обрасца за до-
стављање обавештења из става 1. овог члана, као и начин његовог 
достављања.

Када постоји обавеза обавештавања из овог члана, као и из 
чл. 80. и 85. овог закона које се односи на друга лица која су бли-
ско повезана са лицем које стиче акције са правом гласа, односно 
уколико постоји обавеза обавештавања за више од једног физич-
ког или правног лица, може да се пошаље једно заједничко оба-
вештење, с тим што се сматра да је обавеза испуњена чим неко од 
наведених лица испуни обавезу.

Рок за достављање обавештења о значајном учешћу

Члан 90.
Обавештење из члана 89. став 1. овог закона се доставља у 

најкраћем могућем року, а не касније од истека четири трговачка 
дана од дана када је лице из чл. 80, 81. и 85. овог закона:

1) сазнало за стицање или отуђивање, односно за могућност 
остваривања права гласа или је, с обзиром на околности, могло да 
има таква сазнања без обзира на дан стицања, отуђења или настан-
ка могућности за остваривање права гласа;

2) обавештено о последњим променама у основном капиталу 
у складу са чланом 92. став 1. овог закона.

Сматра се да је физичко или правно лице сазнало или могло 
сазнати за стицање, отуђење или могућност остваривања права 
гласа најкасније у року од два трговачка дана од дана трансакције.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, а у случају из члана 
85. став 1. тачка 8) овог закона, акционар, односно пуномоћник, 
обавезан је да достави обавештење из члана 89. став 1. овог закона 
на дан давања, односно примања пуномоћи.

Комисија је дужна да на својој интернет страници објављује 
календар трговачких дана сваког регулисаног тржишта у Републи-
ци Србији.

Надлежност Комисије да привремено одузме право гласа

Члан 91.
Уколико лице које је у обавези да доставља обавештење по-

ступи супротно одредбама чл. 80 –90. овог закона, Комисија доно-
си решење којим се привремено одузима право гласа на акцијама 
у власништву тог лица, све док се обавезе прописане наведеним 
одредбама у потпуности не испуне.

О доношењу решења из става 1. овог члана Комисија обаве-
штава лице на које се решење односи, издаваоца, ЦРХОВ и регу-
лисано тржиште на којем су акције са правом гласа укључене у 
трговање.

У случају из става 1. овог члана, Комисија може да предузме 
и друге мере у складу са одредбама овог закона.

б) Обавезе издавалаца

Обавештење о промени броја акција са правом гласа

Члан 92.
Издавалац чијим се акцијама тргује на регулисаном тржи-

шту, а у коме је дошло до промене броја акција са правом гласа, 
обавезан је да на крају сваког календарског месеца у сврхе израчу-
навања прага из члана 80. став 1. овог закона, објави информације 
о насталим променама, новом укупном броју акција са правом гла-
са и вредности основног капитала.
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Издавалац је дужан да, након пријема обавештења из члана 
80. став 1. овог закона податке садржане у обавештењу објави од-
мах по пријему, а најкасније у року од три трговачка дана од дана 
пријема.

Додатне информације

Члан 93.
Издавалац власничких хартија од вредности које су укљу-

чене у трговање на регулисано тржиште је дужан да без одлага-
ња достави Комисији и регулисаном тржишту на коме су његове 
власничке хартије од вредности укључене у трговање и да објави 
сваку промену која је настала у правима из власничких хартија од 
вредности, за сваку класу власничких хартија од вредности посеб-
но, укључујући и промене у правима из изведених финансијских 
инструмената које је издао, а које дају право на стицање његових 
власничких хартија од вредности.

Издавалац невласничких хартија од вредности, а које су 
укључене у трговање на регулисаном тржишту дужан је да, без 
одлагања, достави Комисији и регулисаном тржишту и да објави 
сваку промену у правима из тих хартија од вредности, укључујући 
и промене у условима које могу посредно утицати на промену у 
правима тих хартија од вредности, а нарочито промене у вези са 
условима задуживања и каматном стопом.

Одредбе става 2. овог члана не односе се на промене услова 
који настају независно од воље издаваоца, а објективно су одреди-
ви, као што су промене ЕУРИБОР и сл.

Комисија може да пропише обавезу достављања других изве-
штаја и рокове за њихово достављање.

Обавештавање о стицању сопствених акција

Члан 94.
Уколико издавалац акција које су укључене у трговање на 

регулисаном тржишту стиче или отуђује сопствене акције са пра-
вом гласа, самостално или преко лица које делује у своје име, а 
за рачун тог издаваоца дужан је да објави број сопствених акци-
ја у апсолутном и релативном износу у најкраћем могућем року, 
али не касније од истека четири трговачка дана након стицања 
или отуђења акција с правом гласа, кад год тиме његово учешће 
достигне, пређе или падне испод прага од 5% или 10% акција са 
правом гласа. 

Проценат акција са правом гласа из става 1. овог члана се из-
рачунава на основу укупног броја акција са правом гласа које је 
издао тај издавалац.

Обавезе издаваоца власничких хартија од вредности које су 
укључене на регулисано тржиште

Члан 95.
Издавалац власничких хартија од вредности којима се тргује 

на регулисаном тржишту, обезбеђује исти третман за све акциона-
ре исте класе власничких хартија од вредности.

Акционарима мора бити омогућено остваривање њихових 
права путем пуномоћника.

Издавалац власничких хартија од вредности којима се тргује 
на регулисаном тржишту, обавезан је да обезбеди да су доступни 
сви начини и информације потребни акционарима за остваривање 
њихових права, уз одговарајућу заштиту неповредивости тих по-
датака.

Издавалац из става 1. овог члана дужан је да извештава своје 
акционаре о свим текућим збивањима значајним за остваривање 
њихових права, а нарочито да:

1) пружа информације о месту, времену и дневном реду скуп-
штине акционара, укупном броју акција и броју акција са правом 
гласа, као и о правима акционара да учествују у раду скупштине у 
складу са законом који уређује привредна друштва;

2) достави формулар за давање пуномоћја писаним путем 
или у електронској форми, заједно са позивом за седницу скуп-
штине, сваком лицу које има право да гласа на скупштини акцио-
нара или, на његов захтев, и након објављивања позива за одржа-
вање скупштине;

3) одреди кредитну институцију преко које извршава своје 
финансијске обавезе према акционарима;

4) објави или достави обавештење о додели и исплати диви-
денди, као и о емисији нових акција, укључујући информације о 
евентуалној новој додели, упису, поништавању или замени.

Издавалац из става 1. овог члана може да доставља информа-
ције акционарима и електронским путем, уколико је таква одлука 
усвојена на скупштини акционара и уколико су испуњени следећи 
услови:

1) достављање информација електронским путем ни у ком 
случају не сме да зависи од седишта или пребивалишта акциона-
ра, односно од пребивалишта физичког лица или седишта правног 
лица из члана 85. став 1. овог закона;

2) постојање поступка идентификације који омогућава да су 
акционари, односно физичка или правна лица која врше или су 
овлашћена да врше права гласа стварно, ваљано и благовремено 
обавештени;

3) од акционара или физичких и правних лица из члана 85. 
став 1. тач. 1) –5) овог закона која имају право да стичу, отуђују 
или остварују право гласа, се тражи писмена сагласност за до-
стављање информација електронским путем, а сматра се да су та 
лица дала пристанак уколико не уложе приговор у року од осам 
радних дана, с тим што се овим лицима оставља могућност да у 
било ком тренутку накнадно могу да захтевају достављање инфор-
мација писаним путем;

4) издавалац утврђује трошкове у вези са достављањем ин-
формација електронским путем, у складу са начелом једнаког 
третмана из става 1. овог члана.

Обавезе издаваоца дужничких хартија од вредности које су 
укључене на регулисано тржиште

Члан 96.
Издавалац дужничких хартија од вредности које су укључе-

не на регулисано тржиште дужан је да свим имаоцима дужничких 
хартија од вредности истог ранга обезбеди равноправан третман 
у вези са правима која произилазе из тих дужничких хартија од 
вредности.

Издавалац дужничких хартија од вредности је дужан да без 
одлагања обавести јавност о сваком новом издавању дужничких 
хартија од вредности, а нарочито о осигурању или гаранцији у 
вези са тим издавањем.

Издавалац дужничких хартија од вредности, дужан је да њи-
ховим имаоцима обезбеди сва средства и информације потребне за 
остваривање њихових права, да исте објави и да обезбеди њихову 
неповредивост.

Имаоцима дужничких хартија од вредности мора бити омо-
гућено остваривање њихових права путем пуномоћника.

Издавалац дужничких хартија од вредности, нарочито мора 
да:

1) објави или пошаље циркуларно обавештење: о месту, вре-
мену и дневном реду скупштине ималаца дужничких хартија од 
вредности, исплати камате, остваривању права на конверзију, за-
мену, упис или поништење, као и о праву да учествују у наведе-
ним догађајима и пословима;

2) учини доступним образац изјаве о пуномоћнику у писме-
ној форми, или, ако је могуће, у електронској форми, сваком лицу 
овлашћеном да гласа на скупштини ималаца дужничких хартија, 
заједно са обавештењем о њеном одржавању или, на захтев, након 
објављивања позива;

3) одреди кредитну институцију путем које имаоци дужнич-
ких хартија остварују своја финансијска права.

Када издавалац сазива скупштину ималаца дужничких 
хартија чија појединачна номинална вредност износи најмање 
100.000 евра у динарској противвредности по званичном средњем 
курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије, има 
право да изабере место њеног одржавања у било којој држави чла-
ници ЕУ, ако је у њој обезбедио сва средства и информације које 
су имаоцима тих хартија од вредности потребне ради остваривања 
њихових права.

Став 6. овог члана се примењује и на имаоце дужничких хар-
тија чија је номинална вредност изражена у валути која није евро, 
уколико противвредност појединачне номиналне вредности на дан 
издања износи најмање 100.000 евра у динарској противвредности 
по званичном средњем курсу динара према евру који утврђује На-
родна банка Србије.
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Став 6. овог члана се примењује и на дужничке хартије од 

вредности чија појединачна номинална вредност износи најмање 
50.000 евра у динарској противвредности по званичном средњем 
курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије, 
или у случају дужничких хартија од вредности изражених у ва-
лути која није евро, чија противвредност појединачне номиналне 
вредности на дан издања износи најмање 50.000 евра у динарској 
противвредности по званичном средњем курсу динара према евру 
који утврђује Народна банка Србије, ако су укључене у трговање 
на регулисаном тржишту у некој држави чланици ЕУ пре 31. де-
цембра 2010. године, све док су те хартије од вредности у оптица-
ју/нису доспеле, под условом да су имаоцу у држави чланици коју 
је изабрао издавалац, на располагању сва средства и информације 
потребне за остваривање његових права.

Издавалац дужничких хартија од вредности, може електрон-
ским путем да обавештава имаоце дужничких хартија од вредно-
сти под условом да је скупштина ималаца дужничких хартија од 
вредности донела одлуку о таквом начину обавештавања, уколико 
су испуњени најмање следећи услови:

1) употреба електронских средстава не сме ни на који начин 
да зависи од седишта, односно пребивалишта имаоца хартија или 
његовог заступника;

2) поступци идентификације морају да се успоставе, како би 
имаоци хартија били стварно благовремено и ваљано обавештени;

3) издавалац мора да захтева у писаном облику сагласност за 
електронску доставу од сваког имаоца хартија, при чему се сматра 
да је пристанак дат ако се на захтев не одговори у разумном року, с 
тим што ималац хартија има право да накнадно у свако доба затра-
жи да му се достави писано обавештење; и

4) трошак електронског обавештавања издавалац расподељу-
је на имаоце хартија у складу са начелом равноправности.

3. ПРИСТУП ПРОПИСАНИМ ПОДАЦИМА

Начин објављивања података

Члан 97.
Издавалац је дужан да објави прописане податке из ове главе 

на начин који омогућава да су ти подаци лако и брзо доступни сви-
ма на равноправној основи.

Издавалац је дужан да користи медије који могу да обезбеде 
ефикасно ширење информација јавности широм Републике на на-
чин који у највећој могућој мери спречава неовлашћени приступ 
истима.

Прописани подаци саопштавају се медијима на начин који 
обезбеђује сигурност, минимизира ризик од измене података или 
неовлашћеног приступа и осигурава сталност у вези са изворима 
прописаних података.

Сигурност пријема информација осигурава се на начин да се 
у најкраћем року исправи било какав пропуст или прекид у саоп-
штавању прописаних података.

Прописани подаци саопштавају се медијима као целокупан 
нередиговани текст.

Изузетно од става 5. овог члана, у случају извештаја и изја-
ва из чл. 71, 74, 75. и 76. овог закона, сматра се да је објављен 
цео нередиговани текст уколико је медијима саопштена најава која 
се односи на прописане податке која указује на којим су интернет 
страницама доступни релевантни документи, поред објаве у Слу-
жбеном регистру информација.

Прописани подаци се саопштавају медијима на начин да је 
јасно да информације које се саопштавају представљају прописане 
податке и да се јасно наводи издавалац, предмет прописаних пода-
така као и време и датум када је издавалац саопштио информације.

Издавалац не може да узима накнаду од инвеститора за услу-
ге достављања прописаних података.

Издавалац објављује прописане податке на својој интернет 
страници.

Издавалац је дужан да прописане податке, истовремено са 
њиховим објављивањем достави Комисији ради објављивања у 
Службеном регистру информација.

Издавалац чије су хартије од вредности укључене на регули-
саном тржишту доставља прописане податке и том тржишту.

Ако јавно друштво из државе чланице ЕУ, која му је матична, 
укључи хартије од вредности које је издало једино у трговање на 

регулисаном тржишту у Републици, као домаћој држави, објављу-
је прописане податке у складу са овим чланом.

Издавалац је дужан да на захтев Комисије саопшти следеће 
информације у вези са било којом објавом прописаних података:

1) име лица које је медијима саопштило информације;
2) појединости о сигурносним мерама;
3) време и датум када су информације саопштене медијима;
4) медиј којем су саопштене информације;
5) уколико је то случај, појединости о било којој забрани коју 

је донео издавалац у вези са прописаним подацима.
Уколико су хартије од вредности укључене на регулисано 

тржиште без сагласности издаваоца, обавезе из овог става које се 
односе на издаваоца, сходно се примењују на лице које је укључи-
ло хартије од вредности на регулисано тржиште без сагласности 
издаваоца.

Комисија прописује ближу садржину, начин достављања и 
објављивања података из става 1. овог члана.

Службени регистар информација

Члан 98.
Службени регистар информација је систем за прикупљање, 

чување, обраду и објављивање прописаних података.
Комисија води Службени регистар информација који ис-

пуњава основне стандарде квалитета, безбедности, поузданости 
извора информација, бележења времена и лаког приступа крајњих 
корисника.

Комисија прописује техничке, сигурносне, организационе и 
друге услове за вођење Службеног регистра информација као и 
ближу садржину, начин достављања и објављивања информација 
у Службеном регистру информација.

Комисија објављује податке о значајним учешћима из члана 
80. став 1. овог закона у Службеном регистру информација одмах 
по пријему обавештења а најкасније у року од три трговачка дана 
од дана пријема обавештења.

Службени регистар информација Комисије омогућава при-
ступ регистрованим подацима путем повезивања са Европском 
електронском тачком приступа код ЕСМА-е.

Језик извештавања

Члан 99.
Подаци који се подносе Комисији или се објављују јавности 

у Републици у складу са одредбама ове главе подносе се и обја-
вљују на српском језику, а могу се истовремено објављивати и на 
другом језику.

Издавалац чије су хартије од вредности укључене у трговање 
на регулисаном тржишту у Републици, иако није матична држава 
чланица, има право да изабере да ли да прописане податке објави 
на српском језику или на језику који је уобичајен у међународним 
финансијама.

Ако је Република матична држава чланица, за издаваоца чије 
су хартије од вредности укључене само у трговање на регулиса-
ном тржишту на њеној територији, прописани подаци се објављу-
ју на српском језику.

Ако је Република матична држава чланица, за издаваоца чије 
су хартије од вредности укључене у трговање на регулисаном тр-
жишту на њеној територији и у једној или више држава чланица 
домаћина, прописани подаци се објављују:

1) на српском језику, и
2) према избору издаваоца, или на језику који је као језик 

одредила његова држава чланица домаћин или на језику који се 
уобичајено употребљава у међународним финансијама.

Када је Република матична држава чланица, а хартије од 
вредности издаваоца су укључене у трговање на регулисаном тр-
жишту у једној или више држава чланица домаћина али не и у Ре-
публици, прописани подаци се објављују према избору издаваоца, 
или на језику који је као језик објављивања одредила његова др-
жава чланица домаћин или на језику који се уобичајено користи у 
међународним финансијама.

Уколико је издавалац из става 5. овог члана као језик објављи-
вања изабрао језик који је одредила његова држава чланица дома-
ћин, прописани подаци се објављују или на српском језику или на 
језику који се уобичајено користи у међународним финансијама.
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Изузетно од ст. 3 –6. овог члана, издавалац хартија од вред-
ности укључених у трговање на регулисаном тржишту у једној 
или више држава чланица домаћина, чија појединачна номинална 
вредности износи најмање 100.000 евра у динарској противвредно-
сти по званичном средњем курсу динара према евру који утврђује 
Народна банка Србије, прописане податке објављује или на језику 
који је одредила његова матична држава чланица и држава чланица 
домаћин, или на језику уобичајеном у међународним финансијама.

Право избора језика из става 7. овог члана има и издавалац 
дужничких хартија од вредности чија појединачна номинална 
вредности износи најмање 50.000 евра у динарској противвредно-
сти по званичном средњем курсу динара према евру који утврђује 
Народна банка Србије, ако су већ биле укључене у трговање на 
регулисаном тржишту неке од држава чланица пре 31. децембра 
2010. године, све док су у оптицају/до њиховог доспећа.

Право избора из става 7. овог члана има и издавалац дужнич-
ких хартија од вредности чија је номинална вредност изражена у 
валути која није евро чија противвредност појединачне номиналне 
вредности износи најмање 50.000 евра у динарској противвредно-
сти по званичном средњем курсу динара према евру који утврђује 
Народна банка Србије, а које су укључене у трговање на регули-
саном тржишту у некој од држава чланица пре 31. децембра 2010. 
године, све док су у оптицају/до њиховог доспећа.

Номинални износи хартија од вредности у ст. 7 –9. овог члана 
по потреби се прерачунавају у динарску противвредности према 
средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан њиховог 
издавања.

Уколико су хартије од вредности укључене на регулисано тр-
жиште без сагласности издаваоца, обавезе из овог става које се од-
носе на издаваоца се примењују на лице које је укључило хартије 
од вредности на регулисано тржиште без сагласности издаваоца.

Ако се покрене парнични поступак у вези са прописаним по-
дацима пред судом државе чланице ЕУ, сношење трошкова прево-
ђења тужбе и других поднесака уређује се у складу са прописима 
државе чланице поступајућег суда.

Обавезе издавалаца из треће државе

Члан 100.
Ако је Република матична држава чланица ЕУ за издаваоца 

чије је седиште у трећој држави, Комисија може њега и обвезни-
ка извештавања да ослободи обавезе извештавања о прописаним 
подацима у складу са чл. 71 –76. овог закона, као и да ослободи 
издаваоца из треће државе:

1) обавезе да даје додатне информације у складу са чланом 
93. овог закона;

2) обавезе да обавештава на крају месеца о укупном броју 
гласова у сврху израчунавања прага значајног учешћа у складу са 
чланом 92. став 1. овог закона;

3) обавезе да издавалац у року од три трговачка дана објави 
податке о значајним учешћима у складу са чланом 92. став 2. овог 
закона;

4) обавезе достављања и објављивања обавештења о сопстве-
ним акцијама јавног друштва у складу са чланом 94. овог закона;

5) обавезе да у складу са чланом 95. овог закона извештава 
о текућим збивањима и равноправно третира имаоце власничких 
хартија од вредности које је издало;

6) обавезе да у складу са чланом 96. овог закона извештава и 
равноправно третира имаоце дужничких хартија од вредности које 
је издало.

Ослобођење из става 1. овог члана Комисија може да дозволи 
уколико утврди да издавалац из треће државе има по праву државе 
свог седишта исте обавезе као што их има издавалац по праву Ре-
публике, те да их у њој доследно испуњава.

Комисија је овлашћена да ближе пропише под којим услови-
ма се сматра да су обавезе прописане правом треће државе издава-
оца једнаке обавезама из чланова наведеним у ставу 1. овог члана.

Комисија извештава ЕСМА-у о сваком изузећу које је дозво-
лила.

Обавештење предвиђено правом треће државе у којој му је 
седиште, издавалац доставља Комисији, те се оно објављује у 
складу са чл. 97. и 99. овог закона.

Изузетно од одредаба ст. 1 –4. овог члана, издавалац са се-
диштем у трећој држави није у обавези да саставља финансијске 

извештаје у складу са овим законом за пословне године од 1. јану-
ара 2007. надаље, под условом да их саставља у складу са међу-
народно прихваћеним стандардима предвиђеним у прописима ЕУ.

Комисија се стара да подаци које је објавио издавалац са се-
диштем у трећој држави буду објављени и у ЕУ, ако они могу да 
буду значајни за њене улагаче, и у случају кад се не сматрају про-
писаним подацима у складу са одредбама овог закона.

Друштва за управљање и инвестициона друштва која су овла-
шћена да управљају портфолијима својих клијената, а која имају се-
диште у трећој држави ван ЕУ, у поступку издавања дозволе за рад 
у Републици, као држави чланици, изузета су од обавезе сабирања 
својих учешћа са учешћима својих матичних друштава у складу са 
овим законом, ако испуњавају услове у погледу своје самостално-
сти у односу на матична друштва у сладу са овим законом.

Надлежност Комисије над издаваоцима из ЕУ

Члан 101.
Када Комисија утврди да је издавалац, акционар или ималац 

других финансијских инструмената или лице из чл. 81. и 85. овог 
закона у Републици, као домаћој држави чланици, поступао су-
протно прописима, обавештава о својим налазима надлежни орган 
његове матичне државе чланице, као и ЕСМА-у.

Ако лице из става 1. овог члана настави да поступа супротно 
прописима упркос мерама које је предузео надлежни орган матич-
не државе чланице, или ако се његове мере покажу неодговарају-
ћим, Комисија у Републици као домаћој држави чланици, предузи-
ма све одговарајуће мере ради заштите инвеститора, пошто о томе 
претходно обавести надлежни орган матичне државе чланице, уз 
обавезу да о предузетим мерама што пре обавести Европску коми-
сију и ЕСМА-у.

4. НАДЗОР КОМИСИЈЕ

Надзор Комисије над издаваоцима

Члан 102.
Комисија спроводи надзор над применом и извршавањем 

свих обавеза прописаних одредбама ове главе.
Комисија је у вршењу надзора из става 1. овог члана овла-

шћена да:
1) захтева достављање података, докумената, доказа и изјава 

од ревизора, издаваоца, акционара или ималаца других финансиј-
ских инструмената, физичких или правних лица из чл. 81. и 85. 
овог закона;

2) захтева достављање података, докумената, доказа и изјава 
од друштава која контролишу или која су контролисана од стране 
физичких и правних лица из тачке 1) овог става, као и осталих 
физичких и правних лица за које Комисија сматра да могу имати 
сазнања од интереса за надзор;

3) захтева од издаваоца да објави податке, доказе и изјаве из 
тач. 1) и 2) овог става, на начин и у року који одреди Комисија;

4) да након саслушања издаваоца објави податке, доказе и из-
јаве из тач. 1) и 2) овог става, ако пропусти да их објави издавалац, 
лице које га контролише или које он контролише;

5) захтева од управе издаваоца, акционара или ималаца дру-
гих финансијских инструмената као и физичких и правних лица из 
чл. 81. и 85. овог закона да доставе обавештење о информацијама 
које се траже у складу са одредбама ове главе или подзаконским 
актима донетим на основу ове главе, те да доставе додатне инфор-
мације и документе уколико су потребни;

6) обустави трговање хартијама од вредности, или да захтева 
од регулисаног тржишта на којем су укључене хартије од вредно-
сти обустављање трговине, најдуже на десет радних дана узастоп-
но, ако постоји оправдана сумња да су повређена правила ове гла-
ве или подзаконских аката донетих на основу ове главе;

7) забрани трговање хартијама од вредности на регулисаном 
тржишту, ако утврди да су правила ове главе закона повређена или 
постоји оправдана сумња у то;

8) да прати да ли издавалац благовремено објављује обаве-
штења у циљу једнаког и ваљаног приступа информацијама од 
стране јавности на целом подручју Републике;

9) предузима одговарајуће мере према издаваоцу, ако се при 
објављивању не придржава начела једнаког приступа информаци-
јама на целом подручју Републике;
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10) објави да се издавалац, акционар или ималац других фи-

нансијских инструмената или физичко и правно лице из чл. 81. и 
85. овог закона не придржава обавеза прописаних овом главом;

11) провери да ли се објављују прописани подаци са садржа-
јем и у форми прописаној овим законом и актима Комисије;

12) предузима одговарајуће мере у случају када се прописани 
подаци не објављују са садржајем и у форми прописаној овим за-
коном и актима Комисије;

13) спроводи непосредан надзор на подручју Републике над 
применом одредаба ове главе и подзаконских аката који су донети 
на основу ове главе.

Достава података, докумената, доказа и изјава Комисији од 
стране ревизора у складу са ставом 2. тачка 1) овог члана, не сма-
тра се повредом забране одавања података која је ревизору пропи-
сана уговором, законом или подзаконским актом и у том случају 
ревизор не сноси одговорност.

Када су хартије од вредности издаваоца укључене на регу-
лисано тржиште, а Комисија утврди неправилности, односно не-
законитости у смислу одредби ове главе, Комисија ће решењем 
наложити предузимање радњи које доприносе успостављању за-
конитости, односно изрећи ће мере у оквиру овлашћења прописа-
них ставом 2. овог члана и одредиће рок за извршење и доставља-
ње доказа о поступању по налозима Комисије.

Решење о предузетим мерама из става 2. овог члана Комисија 
ће доставити издаваоцу, акционарима, односно имаоцима дужнич-
ких хартија од вредности путем издаваоца, регулисаном тржишту 
на којем су укључене хартије од вредности издаваоца и надле-
жном органу регулисаног тржишта на које су укључене хартије од 
вредности.

Ако лице не поступи у складу са решењем Комисије из ста-
ва 4. овог члана, Комисија може новим решењем да изрекне нову 
меру или више мера.

Комисија може да предузме и друге мере и санкције у складу 
са одредбама Главе XVI овог закона.

Обрада личних података сакупљених приликом или у сврху 
вршења надзора у складу са одредбама ове главе спроводи се у 
складу са одредбама закона који уређује заштиту података о лич-
ности.

Објављивање предузетих мера

Члан 103.
Комисија без непотребног одлагања објављује обавештење о 

свакој одлуци о изреченим санкцијама и предузетим мерама због 
повреде прописа из ове главе закона, укључујући и опис врсте и 
природе учињене повреде, као и идентитет одговорних физичких 
и правних лица.

Изузетно од става 1. овог члана Комисија може да одложи 
објављивање одлуке, или може да је објави без идентификовања 
учиниоца и одговорних лица у случају:

1) када је објављивање личних података претерано строго за 
физичко лице којем су санкције или мере изречене, а на основу 
претходне оцене његове примерености са повредом коју је учинио;

2) када би објављивање озбиљно угрозило стабилност фи-
нансијског тржишта или текућег поступка надзора; и

3) када би објављивање, према околностима случаја, могло 
да изазове несразмерну и озбиљну штету физичком или правном 
лицу које је умешано у повреду.

Уколико је против акта Комисије покренут управни спор или 
је уложен други правни лек поводом изречене санкције или мере, 
у објављеном обавештењу о одлуци из става 1. овог члана, јавност 
се мора на то упозорити, а ако је након објављивања покренут 
спор односно уложен правни лек, Комисија мора да измени обја-
вљено обавештење уношењем податка о томе.

Посебна овлашћења Комисије

Члан 104.
Комисија решењем може изрећи новчану казну правном лицу 

у износу до 10% прихода оствареног у претходној пословној годи-
ни, када утврди да:

1) није објавило уопште или није објавило у прописаном 
року извештаје у складу са чл. 71 –76. овог закона и чл. 93. и 94. 
овог закона;

2) је поступило противно обавези у вези са значајним уче-
шћем из чл. 80 –85. и члана 89. овог закона.

Ако повреду из става 1. овог члана учини матично или зави-
сно друштво матичног друштва које је обавезно да састави консо-
лидовани годишњи обрачун, новчана казна из става 1. овог члана 
се одређује према последњем усвојеном консолидованом годи-
шњем извештају.

Комисија решењем може изрећи новчану казну физичком 
лицу до износа дванаестоструког просека зарада које је то лице 
остварило у последња три месеца која претходе месецу у којем се 
изриче казна, када утврди да:

1) је одговорно за необјављивање или неблаговремено обја-
вљивање извештаја јавног друштва у складу са чл. 70 –76. овог за-
кона и чл. 93. и 94. овог закона;

2) је поступило противно обавези у вези са значајним уче-
шћем из чл. 80 –85. и члана 89. овог закона.

Уз новчану казну за повреде прописа из става 1. овог члана 
Комисија може учиниоцу да изрекне једну или више мера којим се 
ефикасно отклањају њене последице, а нарочито:

1) објављивање огласа о казни са идентификацијом учиниоца 
и описом повреде прописа који је учинио;

2) налог физичком или правном лицу одговорном за повреду 
да престане да је врши и да се уздржи од његовог вршења убудуће;

3) обустављање права гласа у јавном друштву лицу које по-
вреди обавезу извештавања о значајном учешћу из чл. 80 –85. овог 
закона и члана 89. овог закона.

У одлучивању о врсти и висини казне и мере за повреде из ст. 
1. и 3. овог члана Комисија нарочито води рачуна о свим значај-
ним околностима, а нарочито о: 

1) тежини и трајању повреде прописа;
2) степену одговорности учиниоца;
3) имовинској снази учиниоца која се, на пример, исказује 

и путем годишњег прихода правног лица или примања физичког 
лица;

4) висини оствареног добитка или избегнутог губитка учини-
оца ако може да се утврди;

5) губицима које је имало треће лице услед повреде прописа 
ако може да се утврди;

6) спремности учиниоца да сарађује се надлежним органима;
7) ранијој повреди прописа од стране учиниоца.

Обавештавање органа и држава чланица ЕУ

Члан 105.
Комисија без одлагања обавештава Европску комисију и све 

државе чланице ЕУ када се у Републици на било који начин пооштре 
правила у односу на правила ЕУ о усклађивању захтева за транспа-
рентношћу везаним за информације о издаваоцима чије су хартије 
од вредности укључене у трговање на регулисаном тржишту.

VI. РЕГУЛИСАНА ТРЖИШТА

Организатори тржишта

Члан 106.
Пословањем регулисаног тржишта у Републици може упра-

вљати само организатор тржишта са седиштем у Републици (у да-
љем тексту: берза), уколико поседује дозволу коју издаје Комиси-
ја, у складу са овим законом и актима Комисије. 

Организатор тржишта је правно лице основано као акцио-
нарско друштво у складу са законом којим се уређују привредна 
друштва, ако овим законом није другачије одређено.

Организатор тржишта је одговоран да обезбеди да регулиса-
но тржиште којим управља испуњава захтеве утврђене овим зако-
ном, при чему организатору тржишта нису поверена јавна овла-
шћења у складу са законом.

Организатор тржишта остварује права која одговарају регу-
лисаном тржишту којим управља у складу са овим законом.

Уз активности и обавезе утврђене овим законом, активности 
организатора тржишта могу да укључују и следеће додатне актив-
ности:

1) подстицање и развој тржишта капитала у Републици;
2) продаја и лиценцирање тржишних података, укључују-

ћи формирање, продају, лиценцирање и трговање финансијским 
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инструментима, на основу тржишних података или других финан-
сијских мера;

3) едукација инвеститора;
4) друге потребне активности у вези са његовим активности-

ма и обавезама утврђеним законом. 
Комисија на својој интернет страници поставља, ажурира и 

објављује списак свих регулисаних тржишта из њене надлежно-
сти. 

Комисија тај списак доставља другим државама чланицама 
и ЕСМА-и. Слично се извештава о свакој промени на том списку. 

Минимални капитал

Члан 107.
Минимални капитал организатора тржишта не може бити 

мањи од 1.000.000 евра у динарској противвредности на дан упла-
те по званичном средњем курсу динара према евру који утврђује 
Народна банка Србије.

Капитал из става 1. овог члана мора у целости бити уплаћен 
у новцу, а акције се не могу издати пре него што се уплати пун 
износ.

Захтев за давање дозволе за рад организатору тржишта

Члан 108.
Садржину захтева и документације потребне за издавање до-

зволе за рад организатору тржишта за вршење делатности органи-
зације регулисаног тржишта прописује Комисија.

Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се:
1) оснивачки акт, статут, правилник о тарифи, као и правила 

и процедуре пословања;
2) подаци о сваком лицу које стиче квалификовано учешће у 

организатору тржишта, о сваком лицу са којим је лице са квали-
фикованим учешћем блиско повезано, као и о сваком лицу које на 
други начин може да врши, директно или индиректно, контролу 
или значајан утицај на управљање организатора тржишта, одно-
сно регулисаног тржишта;

3) имена и подаци о квалификацијама, искуству и пословној ре-
путацији предложених чланова управе организатора тржишта, а који 
испуњавају услове прописане одредбама члана 114. овог закона;

4) подаци о кадровској и организационој оспособљености 
и техничкој опремљености организатора тржишта, у складу са 
одредбама члана 126. овог закона;

5) подаци о програму функционисања регулисаног тржишта 
који предлаже подносилац захтева, укључујући врсте послова и 
организациону структуру, са довољно детаља на основу којих Ко-
мисија може да утврди да подносилац испуњава све захтеве из ове 
главе закона;

6) доказ о уплати оснивачког улога из члана 107. овог закона;
7) накнаде за подношење захтева у складу са тарифником Ко-

мисије.

Решење о давању дозволе за рад организатору тржишта

Члан 109.
Комисија одлучује о захтеву за давање дозволе за рад орга-

низатору тржишта у року од три месеца од дана пријема захтева.
Комисија доноси решење о давању дозволе када утврди:
1) да су захтев и документација из одредаба члана 114. овог 

закона потпуни и ваљани;
2) да су испуњени сви услови из ове главе закона и аката Ко-

мисије;
3) да лица са квалификованим учешћем у организатору тр-

жишта, укључујући и лица блиско повезана са тим лицима, као 
и свако лице које може да врши контролу или значајан утицај на 
управљање организатором тржишта, испуњавају услове из члана 
122. овог закона;

4) чланови органа управе имају довољно добру репутацију, 
поседују довољно знања, вештина и искуства и посвећују довољ-
но времена извршавању својих обавеза.

Комисија одбија захтев за давање дозволе за рад организато-
ру тржишта када утврди да:

1) један или више услова за добијање дозволе из става 2. овог 
члана није испуњен;

2) подаци које захтев садржи су нетачни, у значајној мери до-
воде у заблуду или су изостављени неопходни подаци како би се 
информације из захтева могле правилно тумачити;

3) чланови органа управе немају довољно добру репутацију, 
не поседују довољно знања, вештина и искуства или могу пред-
стављати претњу добром и одговорном управљању;

4) је власничка структура подносиоца захтева за издавање 
дозволе, укључујући и лица блиско повезана са лицима која по-
седују квалификовано учешће, таква да би ефикасан надзор над 
подносиоцем захтева био онемогућен.

Дозвола у случају статусних промена

Члан 110.
Организатор тржишта пре подношења пријаве за упис стату-

сне промене у регистар привредних субјеката мора да добије до-
зволу Комисије за припајање, спајање или поделу.

Захтев за давање сагласности на све измене општих аката и 
чланова управе

Члан 111.
Организатор тржишта доставља Комисији захтев за давање 

сагласности на измену статута, правила и процедура пословања, 
правилника о тарифи, и члана управе.

Предложена измена из става 1. овог члана ступа на снагу по 
добијању сагласности од Комисије.

Комисија доноси решење о давању сагласности по захтеву из 
става 1. овог члана у року од 30 дана од дана пријема уредног захтева.

Доступност дозвола јавности

Члан 112.
Комисија објављује решења о давању дозволе за рад, као и 

сагласности из члана 111. овог закона на својој интернет страници.

Упис у Регистар привредних субјеката

Члан 113.
Организатор тржишта стиче својство правног лица уписом у 

Регистар привредних субјеката.
Организатор тржишта, у року од 15 дана од дана пријема реше-

ња Комисије о давању дозволе за рад и решења о давању претходне 
сагласности за избор, односно именовање чланова органа управе, 
подноси пријаву за упис у Регистар привредних субјеката, у складу 
са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

Организатор тржишта доставља Комисији, у року од седам 
дана од дана пријема решења о упису, обавештење да је упис из-
вршен.

Уколико захтев за упис организатора тржишта у Регистар 
привредних субјеката не буде поднет у року из става 2. овог члана, 
Комисија доноси решење о поништавању дозволе за обављање де-
латности и брише то друштво из регистра.

Организатор тржишта не сме да отпочне да обавља делат-
ност за коју је добио дозволу за рад пре уписа те делатности у Ре-
гистар привредних субјеката.

Структура управљања организатора тржишта

Члан 114.
Организатор тржишта има скупштину акционара, једног или 

више извршних директора и надзорни одбор.
Мандат извршног директора траје четири године и исто лице 

може бити поново бирано.
Надзорни одбор има председника и најмање четири члана.
Извршни директор не може бити члан надзорног одбора.
Комисија прописује садржај захтева за давање претходне са-

гласности на избор, односно именовање директора и чланова над-
зорног одбора организатора тржишта.

Директор и члан надзорног одбора организатора тржишта, не 
може бити:

1) лице које подлеже примени правних последица осуде;
2) лице које је на руководећој позицији или запослено у др-

жавним органима, осим у случају када Република има власничко 
учешће у организатору тржишта;
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3) лице које је директор, члан надзорног одбора, запослени, 

или лице са квалификованим учешћем у другом организатору тр-
жишта који има дозволу за рад према овом закону;

4) лице које је директор, члан надзорног одбора или запослен 
у ЦРХОВ-у;

5) лице које је директор, члан надзорног одбора или запо-
слен у инвестиционом друштву или овлашћеној банци, односно 
кредитној институцији, јавном друштву или инвестиционом фон-
ду чије су хартије од вредности укључене у трговање на тржиште 
хартија од вредности, осим у случају када има власничко учешће у 
организатору тржишта;

6) лице које је блиско повезано са лицима из тач. 1) –5) овог 
става.

Пословна репутација и искуство директора и члана надзор-
ног одбора организатора тржишта треба да обезбеде добро и поу-
здано управљање организатором тржишта, односно регулисаним 
тржиштем и МТП и ова лица морају да имају одговарајућу по-
словну репутацију и најмање три године радног искуства у вези са 
хартијама од вредности.

Директор организатора тржишта мора бити запослен са пу-
ним радним временом у организатору тржишта, а то лице и најма-
ње један члан надзорног одбора мора знати српски језик.

Услови за избор, односно именовање чланова органа управе 
организатора тржишта

Члан 115.
Чланови органа управе организатора тржишта у сваком тре-

нутку морају имати добру репутацију (углед), поседовати довољ-
но знања, вештина и искуства и посвећивати довољно времена из-
вршавању својих обавеза. Целокупни састав органа управе треба 
да одражава адекватан широк распон искуства. 

Сви чланови органа управе морају посвећивати довољно вре-
мена извршавању својих функција у организатору тржишта. 

При одређивању броја директорских функција које члан ор-
гана управе може истовремено обављати у оквиру било ког прав-
ног субјекта, води се рачуна о појединачним околностима и приро-
ди, обиму и сложености активности организатора тржишта. 

Чланови органа управе организатора тржишта, за које се 
сматра да су велики у смислу њихове величине, унутрашње орга-
низације и природе, обима и сложености њихових пословања, не 
могу истовремено обављати функције које садрже више од једне 
од следећих комбинација функција, осим ако ти чланови не пред-
стављају Републику: 

1) једна функција извршног директора и две функције неи-
звршног директора;

2) четири функције неизвршног директора. 
Функције извршног или неизвршног директора унутар исте 

групе или привредних субјеката у којима организатор тржишта 
има квалификовано учешће сматрају се једном директорском 
функцијом.

Комисија може дати сагласност члану органа управе да врши 
једну додатну функцију неизвршног директора. 

Функције директора у организацијама чији циљеви нису пре-
тежно профитне природе изузимају се од ограничења у погледу 
броја функција директора које може вршити члан органа управе. 

Орган управе мора поседовати довољно општег знања, ве-
штина и искуства да би могао да разуме делатност организатора 
тржишта, укључујући главне ризике. 

Сваки члан органа управе делује савесно и поштено и раз-
мишља независно тако да може ефикасно проценити и оспорити 
одлуке вишег руководства и, ако је потребно, ефикасно надгледати 
и пратити доношење одлука. 

Организатори тржишта морају посветити довољно кадров-
ских и финансијских ресурса за увођење у посао чланова органа 
управе. 

Комисија ближе уређује критеријуме под којима ће се орга-
низатор тржишта сматрати великим у смислу њихове величине, 
унутрашње организације и природе, обима и сложености њихових 
пословања.

Комисија редовно обавештава ЕСМА-у о датим сагласности-
ма из става 6. овог члана.

Одбор за именовања

Члан 116.
Организатори тржишта за које се сматра да су велики у сми-

слу њихове величине, унутрашње организације и природе, обима 
и сложености њихових пословања, оснивају одбор за именовања 
састављен од чланова органа управе који не обављају ниједну из-
вршну функцију у том организатору тржишта.

Организатори тржишта и њихови одбори за именовања уз-
имају у обзир широк спектар особина и способности приликом 
именовања чланова органа управе и успостављају политику под-
стицања разноликости у органу управе. 

Одбор за именовања извршава следеће задатке: 
1) утврђивање и препоручивање кандидата за упражњена 

радна места у органу управе, које потом усваја орган управе или 
се одобрава на скупштини акционара. При томе Одбор за имено-
вања:

(1) у обзир узима равнотежу између знања, вештина, разно-
ликости и искуства органа управе;

(2) припрема опис дужности и потребних способности за 
одређено место и процењује очекивано време потребно за избор; 

(3) утврђује потребну заступљеност полова у органу управе 
и развија мере за повећање броја представника премало заступље-
ног пола у органу управе како би се постигао овај циљ; 

2) редовно и најмање једном годишње оцењује структуру, ве-
личину, састав и успешност органа управе и за орган управе при-
према препоруке у вези са могућим изменама; 

3) редовно и најмање једном годишње процењује знање, ве-
штине и искуство појединачних чланова органа управе, као и ор-
гана управе као целине и о томе обавештава орган управе; 

4) редовно преиспитује политику органа управе у погледу из-
бора и именовања вишег руководства и за орган управе припрема 
препоруке. 

Одбор за именовања, при вршењу својих дужности, редовно 
и у мери колико је то могуће, узима у обзир потребу да се обезбеди 
да приликом доношења одлука унутар органа управе не преовла-
дава ниједан појединац или мања група људи, на начин који би 
био штетан за интересе организатора тржишта као целине. 

У обављању својих дужности, одбор за именовања може ко-
ристити све потребне изворе информација, укључујући спољно 
саветовање. 

Члан 117.
Надзорни одбор организатора тржишта утврђује и надгледа 

спровођење система управљања који обезбеђује ефективно и од-
говорно руковођење, укључујући поделу дужности унутар органи-
зације и спречавање сукоба интереса на начин којим се обезбеђује 
интегритет тржишта. 

Надзорни одбор прати и редовно оцењује делотворност си-
стема управљања организатора тржишта и предузима одговарају-
ће мере да би се уклонили евентуални недостаци. 

Чланови надзорног одбора имају одговарајући приступ ин-
формацијама и документима који су потребни за надгледање и 
праћење процеса доношења одлука управе.

Члан 118.
Комисија својим подзаконским актом ближе уређује услове 

које чланови надзорног одбора морају да испуњавају у складу са 
чланом 115. овог закона, као и појам узимања у обзир разноли-
кости приликом избора чланова органа управе из члана 116. овог 
закона.

Давање, одбијање и повлачење сагласности

Члан 119.
Када Комисија утврди да су испуњени услови из чл. 114 –118. 

овог закона и одговарајућих аката Комисије, даје сагласност у 
складу са одредбама члана 111. став 3. овог закона.

Комисија одбија захтев за давање сагласности из става 1. 
овог члана када утврди да нису испуњени услови утврђени одред-
бама овог члана, а нарочито када процени:

1) да чланови надзорног одбора организатора тржишта нема-
ју довољно добру репутацију; 

2) не поседују довољно знања, вештина и искуства;
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3) не посвећују довољно времена обављању својих функција;
4) постоје објективни и доказиви разлози да верује да над-

зорни одбор организатора тржишта може представљати претњу 
за његово добро и одговорно управљање и очување интегритета 
тржишта. 

У поступку издавања дозволе регулисаном тржишту, лице 
или лица која руководе пословањем и функционисањем регули-
саног тржишта које већ има дозволу, у складу са овим законом, 
сматра се да испуњавају захтеве из члана 115. став 1. овог закона. 

Организатор тржишта обавештава Комисију о свим подаци-
ма који су неопходни за процену да ли организатор тржишта испу-
њава одредбе чл. 115. и 116. овог закона.

Комисија повлачи претходну сагласност за избор, односно 
именовање члана надзорног одбора организатора тржишта када 
утврди да:

1) је решење о давању сагласности донето на основу неисти-
нитих или непотпуних података;

2) лице за које је дата сагласност више не испуњава услове из 
одредаба члана 115. овог закона.

Комисија подзаконским актом уређује садржај захтева за да-
вање претходне сагласности на избор, односно именовање члана 
органа управе организатора тржишта у складу са условима из овог 
закона.

Квалификовано учешће и контрола

Члан 120.
Када физичко или правно лице, односно лица која су блиско 

повезана, изузимајући Републику (у даљем тексту: предложени 
стицалац), донесе одлуку да посредно или непосредно стекне, од-
носно увећа квалификовано учешће у организатору тржишта, тако 
да проценат акција са правом гласа или учешћа у капиталу достиг-
не или пређе 10%, 20%, 33% или 50% учешћа у капиталу тог орга-
низатора тржишта (у даљем тексту: предложено стицање), дужно 
је да Комисији поднесе захтев за давање претходне сагласности за 
стицање квалификованог учешћа, наводећи висину намераваног 
учешћа, као и остале прописане податке.

Свако физичко или правно лице које донесе одлуку да по-
средно или непосредно смањи проценат квалификованог учешћа 
у организатору тржишта испод 10%, 20%, 33% или 50% учешћа у 
укупном капиталу тог организатора тржишта, дужно је да о томе 
претходно обавести Комисију и да наведе висину намераваног 
смањења учешћа.

Члан 121.
Комисија, у року од 60 радних дана од дана пријема уредног 

захтева, утврђује испуњеност услова за стицање или увећање ква-
лификованог учешћа.

Када Комисија разматра два или више захтева за стицање или 
увећање квалификованог учешћа у истом организатору тржишта, 
Комисија је дужна да према предложеним стицаоцима равноправ-
но поступа.

Комисија својим актом ближе уређује документа које је неоп-
ходно приложити уз захтев из члана 120. став 1. овог закона.

Члан 122.
Приликом одлучивања о захтеву из члана 120. став 1. овог 

закона, узимајући у обзир вероватни утицај предложеног стицаоца 
на организатора тржишта, односно управу регулисаног тржишта, 
а ради обезбеђења доброг и одговорног управљања у организатору 
тржишта у коме се стиче квалификовано учешће, Комисија оцењу-
је подобност предложеног стицаоца и финансијску оправданост 
предложеног стицања користећи следеће критеријуме:

1) репутацију предложеног стицаоца;
2) финансијску стабилност предложеног стицаоца;
3) могућност организатора тржишта да испуњава услове у 

погледу капитала и друге услове и обавезе предвиђене одредбама 
овог закона, а нарочито да ли група чији ће део постати има струк-
туру која омогућава вршење ефикасног надзора;

4) постојање основане сумње да се у вези са предложеним 
стицањем врши или покушава да врши прање новца или финанси-
рање тероризма у смислу одредаба закона који уређује спречавање 
прања новца и финансирања тероризма, односно да предложено 
стицање може увећати тај ризик;

5) да ли лице које поседује или предлаже стицање квалифи-
кованог учешћа подлеже правним последицама осуде.

Комисија подзаконским актом прописује критеријуме подоб-
ности и поузданости лица која стичу квалификовано учешће.

Члан 123.
Комисија доноси решење о давању сагласности за стицање 

квалификованог учешћа у року од 60 радних дана од дана прије-
ма уредног захтева, односно у додатном року у складу са законом 
који уређује општи управни поступак, уколико се на основу доста-
вљене документације може закључити да су лица која намеравају 
да стекну квалификовано учешће подобна и поуздана и да им је 
финансијски положај такав да се може претпоставити да неће има-
ти негативан утицај на пословање организатора тржишта.

Решењем из става 1. овог члана Комисија може одредити 
максималан рок за окончање предложеног стицања и може га про-
дужити када је то потребно.

Комисија доноси решење о одбијању захтева за давање сагла-
сности за стицање квалификованог учешћа уколико се на основу 
достављене документације може закључити да:

1) су подаци које предложени стицалац поднесе непотпуни;
2) предложени стицаоци не испуњавају критеријуме пропи-

сане одредбама члана 122. став 1. овог закона;
3) блиска повезаност између организатора тржишта и других 

физичких или правних лица која су у позицији да контролишу или 
врше значајан утицај на организатора тржишта, односно управу 
регулисаног тржишта спречава ефикасно вршење надзорне функ-
ције Комисије;

4) закони или прописи друге државе који се односе на физич-
ка или правна лица са којима организатор тржишта има блиску по-
везаност спречава ефикасно вршење надзорне функције Комисије, 
односно отежавају примену њене надзорне функције.

Одредбе овог члана примењују се и у случајевима када се 
захтев за давање сагласности за стицање квалификованог учешћа 
подноси у поступку издавања дозволе за рад организатору тржи-
шта, као и у случају накнадног стицања акција организатора тр-
жишта у проценту који прелази прописане прагове укупно изда-
тих акција организатора тржишта.

Члан 124.
Ако организатор тржишта стекне сазнања о стицању или оту-

ђивању учешћа у свом капиталу, што доводи до тога да поменути 
проценти пређу или падну испод прагова прописаних одредбом 
члана 120. став 2. овог закона, о томе без одлагања обавештава Ко-
мисију.

Најмање једном годишње организатор тржишта обавештава 
Комисију о акционарима који поседују квалификовано учешће и 
величини њихових учешћа на начин предвиђен актом Комисије.

ЦРХОВ је дужан да одмах обавештава Комисију о преласку, 
односно спуштању испод 10%, 20%, 33% или 50% учешћа акцио-
нара у укупном капиталу организатора тржишта на начин пропи-
сан актом Комисије.

Организатор регулисаног тржишта објављује:
1) најмање једном годишње податке о власничкој структури 

организатора тржишта, а нарочито о идентитету и обиму учешћа 
сваког лица које може имати значајан утицај на управљање орга-
низатором тржишта, односно регулисаним тржиштем; 

2) без одлагања, информације о којима стекне сазнања о сва-
ком преносу власништва који проузрокује промену лица која врше 
значајан утицај на управљање организатором тржишта, односно 
регулисаним тржиштем. 

Члан 125.
Лицу које стекне квалификовано учешће у организатору тржи-

шта супротно одредбама члана 120. став 1. овог закона, Комисија:
1) привремено одузима право гласа која произилазе из тако 

стеченог квалификованог учешћа, односно спречава вршење кон-
троле над организатором тржишта;

2) налаже продају/отуђење тако стеченог квалификованог 
учешћа.

Комисија укида решење о давању сагласности на квалифи-
ковано учешће ако је лице које има квалификовано учешће ту са-
гласност добило давањем нетачних, непотпуних података или на 
неки други недозвољени начин.
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Комисија може укинути решење о давању сагласности на 

квалификовано учешће ако лице које поседује квалификовано уче-
шће више не испуњава услове предвиђене одредбама члана 122. 
овог закона и у тим околностима примењују се ограничења и мере 
из става 1. овог члана.

Комисија подзаконским актом уређује услове и начин подно-
шења захтева за давање сагласности на стицање квалификованог 
учешћа и обавештавања Комисије о поседовању квалификованог 
учешћа.

Организациони захтеви

Члан 126.
Организатор тржишта је дужан да у време издавања дозволе 

и током пословања:
1) поседује системе за јасно установљавање и исправљање 

могућих негативних последица на функционисање регулисаног 
тржишта, његове чланове или учеснике, а које проистичу из суко-
ба интереса између регулисаног тржишта, његовог организатора 
тржишта, или власника организатора тржишта, са једне стране, и 
стабилног функционисања регулисаног тржишта, са друге стра-
не, нарочито када такви сукоби интереса могу да буду штетни за 
функције које организатор тржишта односно регулисано тржиште 
врши у складу са одредбама овог закона и актима Комисије;

2) буде адекватно опремљен како би управљао ризицима ко-
јима је изложен, спроводио одговарајуће мере и системе за препо-
знавање свих значајних ризика по своје пословање и донео дело-
творне мере у циљу умањења тих ризика;

3) поседује процедуре за стабилно управљање техничким 
функционисањем свог система, укључујући успостављање ефика-
сних система у случају непредвиђених околности, а у циљу савла-
давања ризика од прекида рада система;

4) има транспарентна и обавезујућа правила и поступке који-
ма се омогућује правично (поштено) и правилно трговање и успо-
стављају објективни критеријуми за ефикасно извршавање налога;

5) поседује делотворне процедуре којима се олакшава ефика-
сно и благовремено закључење трансакција које се извршавају у 
оквиру тих система;

6) у време издавања дозволе за рад и непрекидно током по-
словања, располаже са довољно финансијских средстава која 
обезбеђују његово правилно функционисање и функционисање 
регулисаног тржишта, с обзиром на природу и обим трансакција 
које се закључују на тржишту и распон и степен ризика којима је 
изложено.

Организатори тржишта не могу извршавати налоге клијената 
на терет сопственог капитала, нити могу трговати финансијским 
инструментима изузев државним хартијама од вредности и високо 
ликвидним финансијским инструментима које одликује низак кре-
дитни и тржишни ризик. 

Отпорност система, системи за прекид трговања и 
електронско трговање

Члан 127.
Организатор тржишта мора имати успостављене ефикасне 

системе, поступке и механизме који обезбеђују да су његови си-
стеми трговања отпорни, да имају довољан капацитет за обраду 
великих количина налога и порука и да могу да обезбеде уредно 
трговање у изузетно отежаним условима на тржишту, да су тести-
рани како би се обезбедила испуњеност ових услова и континуите-
та пословања и услуга у случају квара система трговања. 

Организатор тржишта има писане споразуме са маркет меј-
керима према којима морају да објављују обавезујуће понуде по 
конкурентним ценама, обезбеђујући тржишту редовну и сталну 
ликвидност, у складу са природом и обимом трговања на том регу-
лисаном тржишту.

Писани споразум из става 2. овог члана уређује најмање: 
1) обавезе маркет мејкера у вези са обезбеђивањем ликвид-

ности и, ако је примењиво, друге обавезе у вези са реализацијом 
споразума; 

2) све подстицаје, у облику попуста или на други начин, које 
нуди организатор тржишта маркет мејкеру за обезбеђивање редов-
не и сталне ликвидности на тржишту и када је то примењиво, дру-
га права маркет мејкера која доприносе реализацији споразума. 

Организатор тржишта прати и спроводи усклађеност инве-
стиционих друштава/маркет мејкера са захтевима из обавезујућих 
писаних споразума, обавештава Комисију о садржају тих споразу-
ма и на захтев доставља све додатне информације које су потребне 
Комисији да се увери да организатор тржишта испуњава захтеве 
из овог става. 

Организатор тржишта има успостављене ефикасне системе, 
поступке и механизме за одбацивање налога који превазилазе уна-
пред одређен праг у погледу обима и цене или су очигледно по-
грешни.

Организатор тржишта мора имати могућност да привреме-
но обустави или ограничи трговање ако у кратком року дође до 
значајне промене цене финансијског инструмента на том регули-
саном тржишту или на повезаним тржиштима. Организатор тржи-
шта мора да обезбеди да су сви параметри за обуставу трговања 
адекватно подешени тако да у обзир узимају ликвидност различи-
тих класа и поткласа имовине, као и природу тржишног модела и 
врсту корисника, као и да су довољни да спрече значајне пореме-
ћаје у трговању. 

Организатор тржишта може имати могућност да у изузетним 
случајевима откаже, измени или исправи било коју трансакцију. 

Организатор тржишта својим општим актима уређује пара-
метре за обуставу трговања и за сваку промену параметара добија 
сагласност Комисије.

Комисија о тим параметрима извештава ЕСМА-у. 
Организатор тржишта има успостављене потребне системе 

и поступке обавештавања Комисије о обустави трговања финан-
сијским инструментом на регулисаном тржишту, које је са аспек-
та ликвидности за финансијски инструмент од кључне важности, 
како би Комисија ускладила одзив целог тржишта и утврдила да 
ли треба обуставити трговање на другим местима на којима се тим 
финансијским инструментом тргује, док се трговање на првом тр-
жишту не настави. 

Организатор тржишта је дужан да има успостављене ефика-
сне системе, поступке и механизме, као и да: 

1) захтева да чланови или учесници изврше одговарајућа те-
стирања/провере алгоритама и обезбеде окружење које омогућава 
та тестирања;

2) обезбеде да системи за алгоритамско трговање не могу 
проузроковати нарушавање услова трговања или допринети њихо-
вом настанку;

3) управља нарушеним условима трговања који настану 
услед рада тих система за алгоритамско трговање, укључујући си-
стеме за ограничавање удела неизвршених трансакција које члан 
или учесник може унети у систем како би успорио ток налога, ако 
постоји ризик од достизања максималног капацитета система; и 

4) ограничава и спроводи вредност минималног ценовног ин-
кремента који се може извршити на регулисаном тржишту.

Организатор тржишта који дозвољава непосредни електрон-
ски приступ дужан је да има успостављене ефикасне системе, по-
ступке и механизме који обезбеђују да такве услуге пружају само 
чланови или учесници, односно инвестициона друштва која:

1) испуњавају услове у погледу подобности члана или уче-
сника, и 

2) задржавају одговорност за налоге и трговање које је из-
вршено приликом коришћења те услуге у вези са одредбама овог 
закона.

Организатор тржишта такође успоставља одговарајуће стан-
дарде у вези са контролом ризика и праговима трговања путем ди-
ректног електронског приступа и може да разликује и по потреби 
обустави налоге или трговање лица које употребљава директни 
електронски приступ, одвојено од других налога или трговања 
члана или учесника.

Организатор тржишта има успостављене механизме за при-
времено или коначно укидање директног електронског приступа 
члана или учесника клијенту у случају неиспуњавања одредби 
овог става. 

Организатор тржишта мора да обезбеди да су његова правила 
о услугама колокације транспарентна, поштена и недискримина-
торна.

Организатор тржишта мора да обезбеди да је његова струк-
тура накнада укључујући накнаде за извршење, додатне накнаде и 
све рабате, транспарентна, поштена и недискриминаторна и да ни 
на који начин не подстиче испостављање, измену или отказивање 
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налога или извршавање трансакција на начин који доприноси на-
рушавању услова трговања или злоупотребама на тржишту. Ор-
ганизатор тржишта утврђује обавезе одржавања тржишта (market 
making) за појединачне акције или погодне корпе акција у замену 
за све рабате који су му додељени. 

Организатор тржишта може да прилагоди своје накнаде за 
отказане налоге у погледу дужине периода у којем је налог био ва-
лидан и да прилагоди накнаде сваком финансијском инструменту 
на које се примењују. 

Организатор тржишта може увести вишу накнаду за испо-
стављање налога који је накнадно отказан од накнаде за налог који 
је извршен и да уведе већу накнаду за учеснике са високим уделом 
отказаних налога у поређењу са извршеним налозима и онима који 
користе технологију високофреквентног алгоритамског трговања, 
како би надоместили додатно оптерећење могућности система. 

Организатор тржишта има способност да обележавањем чла-
нова или учесника, идентификује налоге креиране алгоритамским 
трговањем, различите алгоритме који се употребљавају за креира-
ње налога, као и лица која су затражила те налоге. Ти подаци се 
достављају Комисији на њен захтев. 

Организатор тржишта ставља на располагање Комисији на 
њен захтев податке у вези са књигом налога или Комисији омогу-
ћава приступ књизи налога како би могла да прати трговање.

Вредност минималног ценовног инкремента (tick size)

Члан 128.
Организатор тржишта успоставља режиме за вредности ми-

нималног ценовног инкремента за акције, депозитне потврде, ин-
вестиционе фондове којима се тргује на берзи, сертификате и дру-
ге сличне финансијске инструменте које ближе уређује Комисија у 
складу са чланом 130. овог закона. 

Режими за вредности минималног ценовног инкремента из 
става 1. овог члана морају: 

1) бити калибрирани тако да одражавају профил ликвидно-
сти финансијског инструмента на различитим тржиштима и про-
сечни распон цена између понуде и потражње, узимајући у обзир 
пожељност пружања разумно стабилних цена без непотребног 
ометања/спречавања даљег ограничавања распона;

2) на одговарајући начин прилагодити вредност минималног 
ценовног инкремента за сваки финансијски инструмент. 

Усклађивање пословних сатова

Члан 129.
Сва места трговања и њихови чланови или учесници морају 

ускладити пословне сатове којима бележе датум и час догађаја о 
коме се извештава. 

Овлашћења Комисије да усваја прописе

Члан 130.
Комисија подзаконским актом ближе уређује услове у вези са 

кадровском, организационом оспособљеношћу, финансијским ре-
сурсима и техничком опремљеношћу организатора тржишта, на-
рочито узимајући у обзир конкретне околности тржишта, значајне 
ризике, потенцијалне конфликте интереса, стручну и техничку 
оспособљеност, а што је неопходно да би се осигурало правично, 
правилно и ефикасно организовање тржишта.

Акт из става 1. овог члана уређује: 
1) ниво и начин израчунавања минималних финансијских 

средстава неопходних за испуњење услова из члана 126. став 1. 
тачка 6) овог закона, као и врсту финансијских инструмената за 
које се сматра да су довољно ликвидни и довољно ниског ризика 
да испуњавају услове из члана 126. став 2. овог закона;

2) захтеве којима се осигурава да системи за трговање на ре-
гулисаним тржиштима буду отпорни и да имају одговарајући ка-
пацитет;

3) удео из члан 127. став 11. овог закона, узимајући у обзир 
факторе попут вредности неизвршених налога у односу на вред-
ност извршених трансакција; 

4) контроле у вези са директним електронским приступом на 
начин којим се осигурава да су контроле за индиректни приступ 
најмање једнаке контроли за непосредни приступ тржишту;

5) захтеве да се обезбеди да услуге колокације и структуре 
накнада буду фер и недискриминаторне и да структуре накнада не 
стварају подстицаје за неуредне услове трговања или злоупотребу 
тржишта;

6) утврђивање важности регулисаног тржишта у погледу ли-
квидности финансијског инструмента; 

7) услове који обезбеђују да споразуми са маркет мејкерима 
буду поштени и недискриминаторни и уређују минималне обавезе 
одржавања тржишта које организатори тржишта морају да обезбе-
де, као и услове под којима захтев за успостављање система одр-
жавања тржишта није примерен, а све то узимајући у обзир при-
роду и опсег трговања на конкретном регулисаном тржишту, чак и 
ако регулисано тржиште дозвољава или омогућава алгоритамско 
трговање у својим системима; 

8) захтеве да се обезбеди правилно тестирање алгоритама, 
које ће осигурати да системи за алгоритамско трговање, укљу-
чујући високофреквентно алгоритамско трговање, не могу проу-
зроковати недостатке у условима трговања на тржишту, нити им 
допринети;

9) правила о одговарајућој калибрацији обустава трговања из 
члана 127. став 6. овог закона, узимајући у обзир факторе из тог 
става;

10) вредност минималног ценовног инкремента или режима 
вредности минималног ценовног инкремента за акције, депозитне 
потврде, инвестиционе фондове којима се тргује на берзи, серти-
фикате и друге сличне финансијске инструменте, када је неопход-
но да се обезбеди уредно функционисање тржишта, у складу са 
чиниоцима из члана 128. став 2. овог закона и цену, распон и дуби-
ну ликвидности финансијског инструмента.

Акт из става 1. овог члана може такође укључити правила 
која је прописала Комисија како би уредила вредност минималног 
ценовног инкремента или режима вредности минималног ценов-
ног инкремента за одређене финансијске инструменте који нису 
наведени у ставу 2. тачка 10) овог члана, када је неопходно да се 
обезбеди уредно функционисање тржишта, у складу са чланом 
128. став 2. овог закона и цену, распон и дубину ликвидности фи-
нансијског инструмента. 

Укључење финансијских инструмената у трговање

Члан 131.
Организатор тржишта има јасна и транспарентна правила у 

вези са укључењем финансијских инструмената у трговање на ре-
гулисано тржиште.

Организатор тржишта својим правилима:
1) омогућава да се финансијским инструментима укљученим 

у трговање на регулисаном тржишту може трговати на поштен, 
правилан и ефикасан начин и да се преносиве хартије од вредно-
сти могу слободно преносити између страна које њима тргују;

2) обезбеђује да облик уговора о изведеним финансијским 
инструментима омогућава правилно формирање цена, као и по-
стојање одговарајућих услова салдирања;

3) успоставља и одржава ефикасне системе којима се про-
верава да ли издаваоци преносивих хартија од вредности, који су 
укључени у трговање на регулисаном тржишту, поштују све своје 
обавезе предвиђене овим законом, актима Комисије и актима ор-
ганизатора тржишта, у погледу почетног, сталног и ad hoc/повре-
меног обелодањивања информација које је обавезан да достави 
организатору тржишта;

4) успоставља процедуре које његовим члановима омогућа-
вају приступ информацијама које су објављене у складу са овим 
законом или актом Комисије;

5) установљава неопходне системе за редовну проверу ускла-
ђености финансијских инструмената које је укључило у трговање 
са условима за укључење на тржиште.

Преносива хартија од вредности која је укључена у трговање 
на регулисаном тржишту може накнадно бити уврштена у тргова-
ње на другим регулисаним тржиштима, чак и без пристанка изда-
ваоца и у складу са релевантним одредбама Главе IV овог закона. 
Организатор тржишта обавештава издаваоца о томе да се његовим 
хартијама од вредности тргује на том регулисаном тржишту. За из-
даваоца не важи обавеза пружања информације, из става 2. овог 
члана, непосредно било ком регулисаном тржишту које је његове 
хартије од вредности уврстило у трговање без његове сагласности. 



28. децембар 2021. Број 129 57
Комисија подзаконским актом ближе уређује: 
1) карактеристике различитих класа финансијских инструме-

ната, које организатор тржишта мора узети у обзир када проце-
њује да ли је неки финансијски инструмент издат на начин који 
је доследан критеријумима утврђеним у ставу 2. овог члана, за 
укључење у трговање на различитим сегментима поменутог тржи-
шта којима управља;

2) мере које организатор тржишта мора увести, како би се 
сматрало да испуњава обавезу провере да издавалац преносиве 
хартије од вредности испуњава своје обавезе у складу са одредба-
ма овог закона и аката Комисије у погледу почетног, сталног и ad 
hoc/повременог обелодањивања; 

3) мере које организатор тржишта мора да установи како би 
својим члановима и учесницима олакшао приступ информацијама 
објављеним у складу са условима утврђеним овим законом и акти-
ма Комисије. 

Привремена обустава и искључење финансијских 
инструмената из трговања на регулисаном тржишту

Члан 132.
Организатор тржишта може да уведе привремену обуставу 

трговања финансијским инструментом или да га искључи из трго-
вања, уколико финансијски инструмент више не испуњава прави-
ла регулисаног тржишта, осим ако би та обустава или искључење 
нанела значајну штету интересима инвеститора или правилном 
функционисању тржишта.

Организатор тржишта који привремено обустави или искљу-
чи из трговања финансијски инструмент, такође привремено обу-
ставља трговање или искључује из трговања изведене финансиј-
ске инструменте из члана 2. став 1. тачка 19) подтач. (4) –(10) овог 
закона, који се односе на тај финансијски инструмент или су са 
њим повезани, када је то потребно за подршку циљевима привре-
мене обуставе или искључења основног финансијског инструмен-
та. Организатор тржишта објављује своју одлуку о привременој 
обустави или искључењу финансијског инструмента из трговања 
и свих повезаних изведених финансијских инструмената, и Коми-
сију обавештава о својим релевантним одлукама. 

Комисија захтева да друга регулисана тржишта, МТП-ови, 
ОТП-ови и системски интернализатори који су у њеној надле-
жности и тргују истим финансијским инструментом или изведе-
ним финансијским инструментима из става 2. овог члана, такође 
привремено обуставе трговање или из трговања искључе тај фи-
нансијски инструмент или изведене финансијске инструменте, 
ако је привремена обустава или искључење уведена због сумње на 
злоупотребу тржишта, понуде за преузимање или необјављивања 
привилегованих информација о издаваоцу или финансијском ин-
струменту, због повреде чл. 272. и 283. овог закона, осим ако такво 
привремено обустављање трговања или искључење из трговања 
може значајно наштетити интересима инвеститора или правилном 
функционисању тржишта. 

Комисија такву одлуку одмах објављује.
Комисија о овој одлуци одмах обавештава ЕСМА-у и надле-

жне органе других држава чланица, укључујући објашњење уко-
лико је одлучено да се за финансијски инструмент или изведене 
финансијске инструменте не обустави трговање или да се не ис-
кључе из трговања, у складу са чланом 2. став 1. тачка 19) подтач. 
(4) –(10) овог закона, који се односе на тај финансијски инстру-
мент или су са њим повезани.

Када надлежни органи других држава чланица обавесте Ко-
мисију о таквој одлуци, Комисија захтева да регулисана тржишта, 
МТП-ови, ОТП-ови и системски интернализатори који су у њеној 
надлежности и тргују истим финансијским инструментом или 
изведеним финансијским инструментима из става 2. овог члана, 
такође привремено обуставе трговање или из трговања искључе 
тај финансијски инструмент или изведене финансијске инстру-
менте, ако је привремена обустава или искључење уведено због 
сумње на злоупотребу тржишта, понуде за преузимање или откри-
вања привилегованих информација о издаваоцу или финансијском 
инструменту, због повреде чл. 272. и 283. овог закона, осим ако 
такво привремено обустављање трговања или искључење из трго-
вања може значајно наштетити интересима инвеститора или пра-
вилном функционисању тржишта. Овај став се такође примењује 
приликом укидања обуставе трговања финансијског инструмента 

или изведених финансијских инструмената из става 2. овог чла-
на. Поступак обавештавања из овог става такође се примењује и 
у случају да је одлуку о привременој обустави или искључењу 
из трговања финансијског инструмента или изведених финансиј-
ских инструмената из става 2. овог члана, донео надлежни орган у 
складу са чланом 374. став 1. тач. 13) и 14) овог закона. 

Комисија доноси решење о искључењу из трговања на регу-
лисаном тржишту акција издаваоца у следећим случајевима:

1) уколико издавалац Комисији није доставио годишњи изве-
штај у роковима и на начин прописан одредбама овог закона;

2) уколико је Комисија два пута безуспешно покушала уру-
чење управног акта на адресу седишта друштва, односно на реги-
стровану адресу за пријем поште;

3) уколико је друштву правноснажним актом изречена мера 
забране обављања делатности;

4) уколико је друштву правноснажним актом изречена мера 
одузимања дозволе, лиценце или одобрења за обављање регистро-
ване делатности;

5) уколико друштво остане без законског или привременог 
заступника, а не региструје новог у року од 30 дана од дана бри-
сања законског, односно привременог заступника из регистра при-
вредних субјеката.

Решење из става 7. овог члана Комисија доставља издаваоцу 
и организатору тржишта.

Решење из става 7. овог члана организатор тржишта је дужан 
да одмах по пријему објави на својој интернет страници и обезбе-
ди да исто буде објављено у континуитету у трајању од најмање 
шест месеци од дана доношења.

Организатор тржишта је дужан да по пријему решења из ста-
ва 7. овог члана, без одлагања, искључи акције из трговања са ре-
гулисаног тржишта. 

Издавалац је дужан да решење из става 7. овог члана у року 
од три дана од дана пријема достави акционарима издаваоца.

У случају из става 7. овог члана сваки акционар може у року 
од шест месеци од дана доношења решења Комисије да захтева од 
друштва откуп акција.

Друштво је дужно да исплати акционара у року од 30 дана од 
дана пријема захтева по цени по којој се откупљују акције од неса-
гласних акционара у складу са одредбама закона којим се уређују 
привредна друштва.

Ако друштво не поступи у складу са ставом 11. овог члана, 
акционар може тужбом надлежном суду да тражи исплату:

1) вредности акција уколико друштво није исплатило акције 
у року из става 13. овог члана;

2) разлике до пуне вредности акција, уколико сматра да вред-
ност није утврђена у складу са ставом 13. овог члана.

Комисија подзаконским актом ближе уређује: 
1) случајеве у којима повезаност између изведеног финан-

сијског инструмента који се односи на финансијски инструмент 
или који је са њим повезан, а за који је привремено обустављено 
трговање или је искључен из трговања и изворног финансијског 
инструмента значи да је за изведени финансијски инструмент та-
кође обустављено трговање или је искључен из трговања како би 
се постигао циљ обуставе или искључења основног финансијског 
инструмента;

2) форму и временски распоред обавештења и објава из ст. 
2 –5. овог члана;

3) списак околности које значајно штете интересима инве-
ститора и правилном функционисању тржишта из ст. 1 –5. овог 
члана.

Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта

Члан 133.
Скупштина издаваоца, односно јавног друштва може доне-

ти одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта гласовима 
који представљају најмање три четвртине од укупног броја изда-
тих акција са правом гласа, с тим што се статутом друштва може 
одредити и већа већина за доношење овакве одлуке.

Одлуку из става 1. овог члана јавно друштво може да донесе 
ако су кумулативно испуњени следећи услови:

1) јавно друштво има мање од 10.000 акционара;
2) да је у периоду од три месеца који претходи дану доно-

шења одлуке о сазивању седнице скупштине акционара на којој 
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се одлучује о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно 
МТП укупно остварени обим промета акција које су предмет на-
веденог повлачења износио мање од 0,5% од њиховог укупног из-
датог броја;

3) у најмање у једном месецу периода из тачке 2) овог става 
остварени месечни обим промета таквим акцијама на регулисаном тр-
жишту износио је мање од 0,05% од њиховог укупног издатог броја.

Одлука из става 1. овог члана је валидна само кад укључу-
је и неопозиву изјаву друштва којом се друштво обавезује да од 
несагласних акционара, а на њихов захтев, откупи акције уз одго-
варајућу накнаду, с тим што ово право има и акционар који није 
учествовао у раду скупштине.

По упису одлуке из става 1. овог члана у Регистар привред-
них субјеката, друштво је дужно да обавести организатора регу-
лисаног тржишта на којем су његове акције укључене у трговање.

Одговарајућа накнада из става 3. овог члана је највећа вред-
ност акције обрачунате у складу са законом којим се уређују при-
вредна друштва.

Приступ регулисаном тржишту

Члан 134.
Организатор тржишта својим актима уређује и одржава 

транспарентна и недискриминаторна правила, заснована на објек-
тивним критеријумима, која се примењују на приступ регулиса-
ном тржишту и чланство у њему. 

Правила из става 1. овог члана уређују обавезе чланова или 
учесника која проистичу из: 

1) акта о оснивању регулисаног тржишта и његовом упра-
вљању;

2) правила у вези са трансакцијама на тржишту;
3) стандарда струке који се примењују на запослене инве-

стиционих друштава или кредитних институција, која послују на 
тржишту;

4) услова из става 3. овог члана утврђених за чланове или 
учеснике на тржишту, који нису инвестициона друштва и кредит-
не институције;

5) правила и поступака за клиринг и салдирање трансакција 
закључених на регулисаном тржишту.

Организатор тржишта може прихватити за чланове или уче-
снике, инвестициона друштва и кредитне институције које посе-
дују дозволу за рад у складу са законом којим се уређују банке, 
односно законом којим се уређују кредитне институције, као и 
лица која: 

1) имају добар углед; 
2) имају довољан ниво способности, стручности и искуства 

за трговање; 
3) имају, када је то применљиво, одговарајућу организацију; 
4) поседују довољно средстава за улогу коју ће обављати, уз-

имајући у обзир различите финансијске механизме које је регули-
сано тржиште установило како би осигурало адекватно салдирање 
трансакција на тржишту. 

За трансакције склопљене на регулисаном тржишту, чланови 
и учесници нису дужни да међусобно примењују обавезе из чл. 
178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. и 188. овог закона, али примењују 
на своје клијенте, када за рачун својих клијената извршавају њи-
хове налоге на регулисаном тржишту. 

Правила у вези са приступом, чланством или учешћем на 
регулисаном тржишту предвиђају непосредно учествовање или 
учествовање са даљине инвестиционих друштава и кредитних ин-
ституција. 

Организатори тржишта и/или регулисана тржишта из других 
држава чланица могу без додатних законских или административ-
них захтева успоставити одговарајуће механизме у Републици, 
како би удаљеним члановима или учесницима са седиштем у Ре-
публици омогућили приступ и трговање на тим тржиштима. 

Организатори тржишта из Републике могу без додатних за-
конских или административних захтева успоставити одговарајуће 
механизме у другим државама чланицама, како би удаљеним чла-
новима или учесницима са седиштем у другим државама члани-
цама омогућили приступ и трговање на регулисаним тржиштима 
која организују. 

Организатор тржишта је дужан да обавести Комисију о 
томе у којим државама чланицама намерава да успоставити такве 

механизме. Комисија ће у року од месец дана о томе обавестити 
државу чланицу у којој организатор тржишта намерава да успо-
стави такве механизме. 

Комисија, на захтев надлежног органа матичне државе чла-
нице, и без одлагања, доставља имена чланова или учесника на 
регулисаном тржишту, са седиштем у Републици. 

Организатор тржишта редовно доставља Комисији списак 
чланова или учесника регулисаног тржишта. 

Праћење усклађености са правилима регулисаног тржишта и 
осталим законским обавезама

Члан 135.
Организатори тржишта су дужни да обезбеде и одржавају 

ефикасне системе и поступке, укључујући потребна средства за 
редовно праћење усклађености њихових чланова или учесника са 
њиховим правилима. Организатори тржишта прате испостављене 
налоге, укључујући опозиве налога и трансакције које врше њи-
хови чланови или учесници у оквиру њихових система како би 
препознали кршење тих правила, неправилне услове трговања 
или понашања која могу указати на трговање на основу привиле-
гованих информација, манипулацију на тржишту као и покушај 
трговања на основу привилегованих информација, манипулације 
на тржишту или поремећаје у систему у вези са финансијским ин-
струментом.

Организатори тржишта одмах обавештавају Комисију о зна-
чајним случајевима кршења својих правила, неправилним услови-
ма трговања или понашањима која могу указати на трговање на 
основу привилегованих информација, манипулацију на тржишту 
као и покушајима трговања на основу привилегованих информа-
ција, манипулације на тржишту или поремећајима у систему у 
вези са финансијским инструментом. 

Комисија обавештава ЕСМА-у и надлежне органе других др-
жава чланица о информацијама из става 2. овог члана. У вези са 
поступањем које може указати на понашање које је забрањено на 
основу европских прописа којима се уређују злоупотребе на тр-
жишту, надлежни орган је дужан да се увери да такво понашање 
постоји или је постојало пре него што о томе обавести надлежне 
органе других држава чланица и ЕСМА-у. 

Организатор тржишта без одлагања доставља релевантне по-
датке Комисији и пружа пуну подршку Комисији и републичком 
јавном тужилаштву током истражних радњи и процесуирању зло-
употребе на тржишту, која се догодила у системима регулисаног 
тржишта или путем њих. 

Комисија подзаконским актом уређује околности услед којих 
наступа обавеза давања информација из става 2. овог члана.

Општи акти организатора тржишта

Члан 136.
Општи акти организатора тржишта су оснивачки акт, статут, 

правила и процедуре пословања, као и правилник о тарифи.
Комисија даје претходну сагласност на правила и процедуре 

пословања и правилник о тарифи, као и на њихове измене и про-
писује њихову ближу садржину. Организатор тржишта без одлага-
ња обавештава Комисију о свим изменама статута.

Правила и процедуре пословања ближе уређују послове ор-
ганизатора тржишта прописане одредбама овог закона, а нарочито 
се њима уређују: 

1) услови чланства за инвестиционо друштво на регулисаном 
тржишту;

2) услови за укључење финансијских инструмената у тргова-
ње на регулисано тржиште, искључење из трговања и привремену 
обуставу трговања таквим финансијским инструментима;

3) услови за трговање финансијским инструментима који су 
укључени у трговање на регулисано тржиште;

4) тржишни надзор над трговањем финансијским инструмен-
тима који су укључени на регулисано тржиште у циљу спречавања 
и откривања непоступања по правилима регулисаног тржишта, 
одредбама овог закона и актима Комисије, а нарочито непоступа-
ња по одредбама Главе XII овог закона које регулишу злоупотребе 
на тржишту;

5) процедуре за покретање дисциплинских поступака про-
тив инвестиционих друштава и овлашћених физичких лица у 
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инвестиционом друштву који поступају супротно одредбама оп-
штих аката, одредбама овог закона и аката Комисије;

6) процедуре за решавање спорова између инвестиционих 
друштава која су чланови на регулисаном тржишту, а у вези са 
трансакцијама финансијским инструментима који су укључени у 
трговање на регулисано тржиште.

Организатор тржишта наплаћује накнаде за услуге и послове 
које обавља до максималних износа прописаних правилником о 
тарифи организатора тржишта који је достављен Комисији. 

Општим актима организатора тржишта могу се прописати и 
правила о арбитражи.

Обавеза чувања поверљивих података

Члан 137.
Саставни део општих аката су и правила понашања извр-

шних директора, чланова надзорног одбора и запослених, а која 
садрже одредбе о чувању поверљивих података и процедуре чији 
је циљ спречавање злоупотребе поверљивих или привилегованих 
информација. 

Организатор тржишта и лица из става 1. овог члана, дужни су 
да као поверљиве податке чувају податке о промету финансијским 
инструментима који нису јавно објављени, као и друге податке за 
које су сазнали у обављању својих дужности или на други начин. 

Под поверљивим подацима из става 2. овог члана не сматрају 
се консолидовани, кумулативни подаци на основу којих се не от-
кривају подаци о појединачним трансакцијама.

Подаци из става 2. овог члана саопштавају се и стављају на 
увид Комисији, суду или другом надлежном органу у Републици, 
на основу њиховог налога, а ради обављања послова из њихове 
надлежности.

На поверљивост података у смислу одредби овог члана, сход-
но се примењују одредбе овог закона које се односе на Комисију и 
обавезу чувања поверљивих података и информација.

Обавеза вођења евиденције и извештавања организатора 
тржишта

Члан 138.
Организатор тржишта води евиденцију о трансакцијама фи-

нансијским инструментима који су укључени у трговање, као и о 
другим пословима на регулисаном тржишту, а у складу са актом 
Комисије.

Организатор тржишта на својој интернет страници објављу-
је податке о финансијским инструментима којима се трговало тог 
дана, количинама, ценама и променама цене.

Организатор тржишта Комисији доставља следеће извештаје:
1) податке о пријему у чланство регулисаног тржишта, пре-

станку чланства, стицању и престанку статуса члана регулисаног 
тржишта, у року од три радна дана од дана доношења одговарају-
ће одлуке;

2) податке о укључењу у трговање, одбијању укључења у тр-
говање и искључењу из трговања финансијским инструментима, у 
року од три радна дана од дана доношења решења;

3) годишњи финансијски извештај са извештајем ревизора и 
извештајем о пословању друштва;

4) друге извештаје по захтеву Комисије.
Извештај из става 3. тачка 3) овог члана се доставља Коми-

сији до 30. априла текуће године за претходну годину и ставља 
се на увид јавности на интернет страници регулисаног тржишта, 
односно МТП.

Комисија подзаконским актом уређује форму и садржај изве-
штаја из става 3. овог члана.

Одузимање дозволе издате регулисаном тржишту и мере 
против одређених лица

Члан 139.
Комисија може привремено, на период до две године или 

трајно да одузме дозволу за рад организатору тржишта, и/или да 
повуче претходно дату сагласност лицу са квалификованим уче-
шћем у организатору тржишта, осим Републици, као и члану над-
зорног одбора, уколико утврди да:

1) организатор тржишта не користи своју дозволу за рад у пе-
риоду од 12 месеци, отворено се одриче дозволе или није обављао 
делатност организатора тржишта током претходних шест месеци;

2) организатор тржишта, односно извршни директор органи-
затора тржишта је добио дозволу на основу значајно нетачних или 
обмањујућих информација, тако што су изостављене чињенице за-
хваљујући којима обелодањене информације не би биле обмањују-
ће или на други недозвољени начин;

3) организатор тржишта, односно извршни директор органи-
затора тржишта даље не испуњава услове прописане за добијање 
сагласности;

4) организатор тржишта или било које лице из овог става је 
систематично вршило повреду одредаба овог закона или аката Ко-
мисије;

5) организатор тржишта или друго лице из овог става не 
поступи у року и на начин одређен решењем Комисије издатог у 
складу са одредбама овог закона;

6) извршни директор организатора тржишта не врши одго-
варајући надзор над запосленима организатора тржишта чије не-
савесно пословање проузрокује значајне повреде одредаба овог 
закона или аката Комисије од стране организатора тржишта, од-
носно запосленог, а такве повреде су могле бити спречене да је 
спроведен одговарајући надзор.

Надлежност Комисије да привремено или трајно одузме до-
зволу за рад и да повуче претходно дату сагласност у складу са 
одредбама овог члана, не искључује могућност примене мера коју 
је Комисија надлежна да предузме:

1) против лица која поседују сагласност, а у складу са одред-
бама Главе XIII овог закона;

2) према члану управног одбора и лицу са квалификованим 
учешћем у организатору тржишта, у складу са одредбама овог за-
кона.

Комисија без одлагања обавештава ЕСМА-у о сваком одузи-
мању дозволе издате организатору тржишта. 

VII. УСЛУГЕ ДОСТАВЕ ПОДАТАКА

Обавеза прибављања претходног одобрења

Члан 140.
За обављање услуга доставе података као редовне делатно-

сти или посла претходно је потребна дозвола Комисије. 
Пружање услуга доставе података из става 1. овог члана је:
1) управљање системом АПА;
2) управљање ЦТП-ом;
3) управљање АРМ-ом.
Изузетно од става 1. овог члана, инвестиционом друштву или 

организатору тржишта који управља местом трговања дозвољено 
је да пружају услуге доставе података као АПА, при чему је неоп-
ходна претходна провера њихове усклађености са овом главом. Те 
услуге се наводе у њиховој дозволи за рад. 

Изузетно од става 1. овог члана, инвестиционом друштву или 
организатору тржишта који управља местом трговања дозвољено 
је да пружају услуге доставе података као ЦТП и АРМ, при чему 
је неопходна претходна провера њихове усклађености са овом гла-
вом. Те услуге се наводе у њиховој дозволи за рад. 

Комисија води и редовно ажурира регистар свих пружалаца 
услуга доставе података (у даљем тексту: Регистар). Регистар је 
јавно доступан на интернет страници Комисије и садржи инфор-
мације о услугама за које је пружалац услуга доставе података до-
био дозволу. 

О издавању сваке дозволе обавештава се ЕСМА. 
Када Комисија одузме дозволу у складу са чланом 143. овог 

закона тај податак се објављује у Регистру наредних пет година. 
Комисија врши надзор над пружаоцима услуге доставе пода-

така, редовно проверава њихову усклађеност са овом главом и да 
ли испуњавају услове наведене у дозволи. 

Предмет дозволе

Члан 141.
У дозволи из члана 140. став 1. овог закона наводи се коју 

услугу доставе података је пружалац услуге доставе података 
овлашћен да пружа.

Пружалац услуге доставе података који жели да прошири 
пословање и да пружа додатне услуге доставе података доставља 
захтев за проширење дозволе. 
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Дозвола важи на територији целе ЕУ и даје овлашћење пру-
жаоцу услуга доставе података да пружа услуге за које је овла-
шћен, у целој ЕУ. 

Поступци за издавање или одбијање захтева за издавање 
дозволе

Члан 142.
Уз захтев за издавање дозволе, пружалац услуга доставе 

података прилаже све неопходне информације, укључујући и по-
словни план у коме се наводе предвиђене врсте пословања и орга-
низациона структура, на основу којих Комисија може да процени 
да је, у време добијања прве дозволе, предузео све што је потреб-
но за испуњење својих обавеза прописаних овим законом и актима 
Комисије. 

Комисија издаје дозволу у року од три месеца од дана подно-
шења уредног захтева, пошто утврди да подносилац захтева испу-
њава све критеријуме прописане овим законом и актима Комисије, 
и о томе обавештава подносиоца захтева. 

Комисија ближе уређује: 
1) информације које АПА треба да достави Комисији у скла-

ду са ставом 1. овог члана, укључујући пословни план; 
2) информације које АПА укључује у обавештење из члана 

144. овог закона; 
3) стандардне обрасце, формуларе и поступке за обавештења 

или информације које доставља АПА у складу са ставом 1. овог 
члана и члана 144. овог закона. 

Одузимање дозволе

Члан 143.
Комисија може да одузме дозволу издату пружаоцу услуге 

доставе података ако пружалац: 
1) не користи своју дозволу за обављање делатности током 

12 месеци, отворено се одриче дозволе или није пружао услуге до-
ставе података током претходних шест месеци; 

2) добије дозволу навођењем лажних података или на неки 
други неправилан начин; 

3) више не испуњава услове под којима је дозвола дата.

Услови за орган управе пружаоца услуга доставе података

Члан 144.
Сви чланови органа управе пружаоца услуга доставе подата-

ка увек имају добру репутацију (углед), поседују довољно знања, 
вештина и искуства и посвећују довољно времена извршавању 
својих обавеза. 

Орган управе поседује довољно општег знања, вештина и ис-
куства да би могао да разуме делатност пружаоца услуга доставе 
података. Сваки члан органа управе делује савесно и поштено и 
размишља независно тако да може делотворно да оспори одлуке 
вишег руководства и, ако је потребно, ефикасно надгледа и прати 
одлуке органа управе. 

Када организатор тржишта затражи дозволу да управља 
АПА-ом, ЦТП-ом или АРМ-ом, или АРМ и чланови органа управе 
АПА-е, ЦТП-а или АРМ-а су истовремено и чланови органа упра-
ве регулисаног тржишта, сматра се да та лица испуњавају услове 
из става 1. овог члана. 

Пружалац услуга доставе података обавештава Комисију о 
свим члановима свог органа управе и о свим изменама у чланству, 
заједно са свим подацима који су потребни за процену да ли су-
бјект испуњава услове из става 1. овог члана.

Орган управе пружаоца услуга доставе података утврђује и 
надгледа спровођење система управљања који обезбеђује ефектив-
но и одговорно вођење организације, укључујући поделу дужно-
сти унутар организације и спречавање сукоба интереса на начин 
којим се подржавају интегритет тржишта и интереси клијената. 

Комисија одбија давање одобрења уколико сматра да лице 
или лица која ће делотворно управљати пружаоцем услуга доста-
ве података нису довољно угледна или ако постоје објективни или 
доказиви разлози за веровање да предложене измене у руковођењу 
пружаоца угрожавају његово добро и разборито управљање и ду-
жно разматрање интереса клијената и интегритета тржишта. 

Комисија подзаконским актом уређује поступке и услове за 
процену подобности чланова органа управе АПА-е из ст. 1. и 2. 

овог члана, узимајући у обзир различите улоге које имају и по-
слове које обављају и избегавање сукоба интереса међу члановима 
органа управе и корисника АПА-е. 

Услови за АПА-е

Организациони захтеви

Члан 145.
АПА има одговарајуће политике и поступке за објављивање 

прописаних података јавности што приближније реалном времену, 
у мери колико је то технички изводљиво и на разумној пословној 
основи. Подаци се на располагање дају бесплатно (без накнаде) 
15 минута након што их АПА објави. АПА мора бити у стању да 
ефикасно и доследно објављује такве податке на начин који обез-
беђује брз приступ подацима, на недискриминативној основи и у 
облику који омогућује консолидацију података са сличним пода-
цима из других извора. 

У складу са ставом 1. овог члана АПА објављује следеће по-
датке: 

1) идентификациону ознаку финансијског инструмента; 
2) цену по којој је трансакција закључена; 
3) обим трансакције; 
4) време трансакције; 
5) време пријаве трансакције; 
6) ознаку цене трансакције; 
7) код места трговања на коме је трансакција закључена или 

ако је трансакција извршена преко систематског интернализатора 
ознака „СИ” или иначе ознака „ОТЦ”;

8) по потреби, навођење да је трансакција закључена под по-
себним условима.

АПА обезбеђује и одржава:
1) ефикасне административне мере за спречавање сукоба 

интереса са клијентима. АПА која је истовремено и организатор 
тржишта или инвестиционо друштво поступа на недискриминато-
ран начин и води и одржава одговарајуће механизме за раздвајање 
различитих пословних функција;

2) успостављене безбедне механизме заштите којима се га-
рантује сигурност преноса података, смањује ризик од нетачности 
података и неовлашћеног приступа и спречава цурење информа-
ција пре објаве;

3) одржава одговарајуће ресурсе и поседује сигурносне си-
стеме како би у сваком часу пружала и одржавала своје услуге;

4) успостављене системе који ефикасно проверавају целови-
тост извештаја о трговању, идентификују пропусте и очигледне 
грешке и захтевају поновни пренос таквих погрешних извештаја.

Комисија ближе уређује: 
1) начине на које АПА може да испуњава обавезе у погледу 

података из става 1. овог члана;
2) шта представља разумну пословну основу за објављивање 

података из става 1. овог члана;
3) заједничке формате, стандарде података и техничке систе-

ме којима се омогућава консолидација података из става 1. овог 
члана;

4) садржај информација објављених у складу са ставом 1. 
овог члана, укључујући све информације из става 2. овог члана на 
начин који омогућава објављивање информација које се захтева 
овим чланом; 

5) конкретне организационе услове из става 3. овог члана. 

Услови за ЦТП-ове

Организациони захтеви

Члан 146.
ЦТП има одговарајуће политике и механизме за прикупљање 

јавно доступних информација, обједињује их у континуирани ток 
електронских података и чини их доступнима јавности што ближе 
реалном времену, колико је то технички изводљиво и на разумном 
пословном нивоу. 

ЦТП објављује најмање следеће информације: 
1) идентификациону ознаку финансијског инструмента; 
2) цену по којој је трансакција закључена; 
3) обим трансакције; 
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4) време трансакције; 
5) време пријаве трансакције; 
6) ознаку цене трансакције; 
7) код места трговања на коме је трансакција закључена или 

ако је трансакција извршена преко систематског интернализатора 
ознака „СИ” или иначе ознака „ОТЦ”; 

8) по потреби, чињеницу да је за доношење инвестиционе 
одлуке и извршење трансакције одговоран компјутерски алгори-
там инвестиционог друштва; 

9) по потреби, навођење да је трансакција закључена под по-
себним условима; 

10) ако се одступа од обавезе објављивања података, озна-
ку из које се види које од наведених одступања је примењено на 
трансакцију. 

Подаци се на располагање дају бесплатно (без накнаде) 15 
минута након што их ЦТП објави. ЦТП мора бити у стању да 
ефикасно и доследно објављује такве податке на начин који обез-
беђује брз приступ подацима, на недискриминативној основи и 
у облику који је за учеснике на тржишту једноставно доступан и 
употребљив. 

ЦТП осигурава да се консолидују сви подаци које пружају 
сва регулисана тржишта, МТП-ови, ОТП-ови и АПА-е и да су за 
финансијске инструменте утврђени регулаторни технички стан-
дарди. 

ЦТП је дужан да обезбеди и одржава:
1) делотворне административне мере за спречавање сукоба 

интереса. Нарочито, организатор тржишта или АПА који су исто-
времено пружаоци консолидованих података о трговању поступа-
ју са свим прикупљеним подацима на недискриминаторан начин и 
воде и одржавају одговарајуће механизме за раздвајање различи-
тих пословних функција;

2) успостављене безбедне механизме заштите којима се га-
рантује сигурност преноса података, смањује ризик од нетачности 
података и неовлашћеног приступа;

3) одговарајуће ресурсе и поседује сигурносне системе како 
би у сваком часу пружао и одржавао своје услуге. 

Комисија подзаконским актом уређује одређене организацио-
не услове из става 5. овог члана. 

Услови за АРМ-ове

Организациони захтеви

Члан 147.
АРМ има успостављене одговарајуће политике и системе 

за пружање информација у складу са прописима ЕУ који уређују 
обавезе инвестиционих друштава да извештавају надлежне орга-
не о трансакцијама са финансијским инструментима у најкраћем 
року, а најкасније на крају наредног радног дана после дана извр-
шења трансакције. 

АРМ обезбеђује и одржава:
1) ефикасне административне мере за спречавање сукоба 

интереса са клијентима. АРМ који је истовремено и организатор 
тржишта или инвестиционо друштво поступа на недискриминато-
ран начин и води и одржава одговарајуће механизме за раздвајање 
различитих пословних функција;

2) успостављене безбедне механизме заштите којима се га-
рантује сигурност преноса података и провера њихове аутентич-
ности, смањује ризик од нетачности података и неовлашћеног 
приступа и спречава цурење информација пре објаве, уз задржава-
ње поверљивости информација у сваком тренутку;

3) одговарајуће ресурсе и поседује сигурносне системе како 
би у сваком часу пружао и одржавао своје услуге;

4) успостављене системе који ефикасно проверавају целови-
тост извештаја о трговању, идентификују пропусте и очигледне 
грешке које је проузроковало инвестиционо друштво и у случају 
такве грешке или пропуста, инвестиционом друштву доставља 
појединости те грешке или пропуста и захтевају поновни пренос 
таквих извештаја;

5) успостављене системе који омогућавају откривање гре-
шака или пропуста изазване самим АРМ-ом и помоћу којих АРМ 
може да исправи и пошаље, у зависности од случаја, тачне и пот-
пуне извештаје о трговању надлежном органу. 

VIII. ИНВЕСТИЦИОНА ДРУШТВА

Услови за добијање дозволе, оснивање

Члан 148.
Пружање инвестиционих услуга и/или професионално оба-

вљање инвестиционих активности као редовне делатности или 
пословања може обављати само инвестиционо друштво које је до-
било дозволу од Комисије за обављање делатности инвестиционог 
друштва. 

Изузетно од става 1. овог члана, Комисија издаје дозволу 
сваком организатору тржишта да управља МТП-ом или ОТП-ом, 
при чему је потребно претходно проверити његову усклађеност са 
овом главом. 

Свако инвестиционо друштво мора бити организовано као 
акционарско друштво и на њега се примењују одредбе закона ко-
јим се уређују привредна друштва, ако овим законом није друга-
чије одређено. 

Свако инвестиционо друштво са регистрованим седиштем у 
Републици дужно је да има стварно седиште у Републици. 

Услуге и активности инвестиционог друштва

Члан 149.
У дозволи за обављање делатности инвестиционог друштва 

коју даје Комисија, наводе се инвестиционе услуге и активности које 
је инвестиционо друштво овлашћено да пружа, односно обавља. 

Дозвола коју даје Комисија може обухватати једну или више 
додатних услуга из:

1) члана 2. став 1. тачка 3) подтач. (1), (2), (3), (5), (6) и (7) 
овог закона,

2) члана 2. став 1. тачка 3) подтачка (4) овог закона.
Дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва се 

не може дати само за пружање додатних услуга. 
Инвестиционо друштво које тражи дозволу за проширење 

своје делатности додавањем других инвестиционих услуга или 
активности или додатних услуга које нису биле предвиђене у мо-
менту издавања првобитне дозволе, подноси захтев за проширење 
дозволе.

У вези са пружањем додатних услуга конверзије страних ва-
лута из одредбе члана 2. став 1. тачка 3) подтачка (4) овог закона, 
инвестиционо друштво је дужно да поступа у складу са законом 
којим се уређује девизно пословање.

Дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва 
коју је дала Комисија важи на целокупној територији ЕУ и инве-
стиционом друштву омогућава да пружа услуге или обавља актив-
ности за које је овлашћено, у целој ЕУ, на основу права пословног 
настањивања, укључујући оснивање огранка или путем слободе 
пружања услуга. 

Захтев за давање дозволе за обављање делатности 
инвестиционог друштва

Члан 150.
У захтеву за давање дозволе за обављање делатности инве-

стиционог друштва се наводе инвестиционе услуге и активности, 
као и додатне услуге за које инвестиционо друштво тражи дозволу.

Уз захтев из става 1. овог члана се достављају:
1) општа акта инвестиционог друштва подносиоца захтева;
2) подаци о свим лицима која поседују квалификовано уче-

шће у подносиоцу захтева, укључујући врсту, износ и проценат 
тог учешћа, као и подаци о лицима са којима су лица која поседују 
квалификовано учешће блиско повезана и податке о тој повезано-
сти, другим лицима која су у могућности да контролишу или врше 
значајан утицај на инвестиционо друштво подносиоца захтева;

3) имена и подаци о квалификацијама, искуству и пословној 
репутацији садашњих и предложених чланова органа управе ин-
вестиционог друштва, односно предложених руководилаца орга-
низационог дела кредитне институције намењеног за обављање 
инвестиционих услуга и активности;

4) подаци о кадровској и организационој оспособљености и 
техничкој опремљености подносиоца захтева у складу са одредба-
ма чл. 166 –177. овог закона;
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5) правилник о тарифи са накнадама и трошковима подноси-
оца захтева за инвестиционе услуге и активности за које се тражи 
дозвола;

6) подаци о предложеном програму пословања подносио-
ца захтева, укључујући предвиђену врсту посла и организациону 
структуру са довољно детаља како би Комисија могла да утврди да 
је подносилац установио све неопходне системе ради испуњавања 
својих обавеза из ове главе;

7) документ којим се доказује да подносилац захтева има до-
вољно оснивачког капитала у складу са одредбама овог закона и 
у зависности од природе предложених инвестиционих услуга или 
активности; 

8) доказ о уплаћеној накнади за подношење захтева у складу 
са тарифником Комисије; 

9) када су лица која поседују квалификовано учешће у подно-
сиоцу захтева страна лица, доказ о добијеној сагласности на ква-
лификовано учешће у инвестиционом друштву подносиоцу захтева 
од надлежног органа њихове матичне државе, или доказ да такво 
одобрење није потребно према законима и прописима те државе.

Комисија подзаконским актом уређује:
1) информације које треба доставити Комисији у складу са 

ставом 2. овог члана, укључујући пословни план;
2) услове који се примењују на орган управе инвестиционог 

друштва, односно на руководиоце организационог дела кредитне 
институције намењеног за обављање инвестиционих услуга и ак-
тивности;

3) услове који се односе на акционаре и чланове који посе-
дују квалификовано учешће, као и препреке које могу спречавати 
ефикасно вршење надзорних функција Комисије, у складу са чла-
ном 160. овог закона.

Решење о давању дозволе за обављање делатности 
инвестиционог друштва

Члан 151.
Комисија одлучује о захтеву за давање дозволе за обављање 

делатности инвестиционог друштва, у року од шест месеци од 
дана пријема уредног захтева. 

Комисија доноси решење о давању дозволе за обављање де-
латности када утврди да су испуњени сви услови из овог закона и 
аката Комисије.

У решењу о давању дозволе наводи се да ли је инвестиционо 
друштво овлашћено да држи новчана средства, односно финансиј-
ске инструменте клијента.

Дозвола у случају статусне промене

Члан 152.
Инвестиционо друштво је дужно да пре подношења пријаве 

за упис статусне промене у Регистар привредних субјеката добије 
дозволу Комисије за припајање, спајање или поделу.

Доступност дозвола јавности

Члан 153.
Комисија води регистар инвестиционих друштава и регистар 

банака, односно кредитних институција које обављају делатност 
инвестиционог друштва. 

Регистри из става 1. овог члана су јавно доступни на интер-
нет страници Комисије и садрже информације о услугама и актив-
ностима за које су инвестиционо друштво и кредитна институција 
добили дозволу. 

Регистри из става 1. овог члана се редовно ажурирају.
О сваком издавању дозволе Комисија обавештава ЕСМА-у.
Када Комисија одузме дозволу у складу са чланом 225. став 1. 

овог закона, одузимање дозволе се објављује у регистру из става 1. 
овог члана и тај податак остаје објављен у периоду од пет година. 

Упис у Регистар привредних субјеката и отпочињање 
обављања делатности

Члан 154.
Инвестиционо друштво је дужно да, у року од 15 дана од дана 

пријема решења о давању дозволе за обављање делатности инве-
стиционог друштва и решења о давању претходне сагласности за 

избор, односно именовање чланова органа управе инвестиционог 
друштва, поднесе пријаву за упис у Регистар привредних субјеката.

Уколико захтев за упис инвестиционог друштва у Регистар 
привредних субјеката не буде поднет у року из става 1. овог члана, 
Комисија доноси решење о поништавању дозволе за обављање де-
латности и брише то друштво из регистра.

Инвестиционо друштво је дужно да у року од седам дана од 
дана пријема решења о упису у Регистар привредних субјеката Ко-
мисији достави обавештење о извршеном упису.

Инвестиционо друштво не сме да отпочне да обавља делат-
ност за коју је добило дозволу за рад пре:

1) уписа те делатности у Регистар привредних субјеката, и 
2) него што Комисији достави доказ о чланству у Фонду за 

заштиту инвеститора.

Општа акта инвестиционог друштва

Члан 155.
Општа акта инвестиционог друштва су оснивачки акт, статут, 

правила и процедуре пословања, као и правилник о тарифи.
Комисија даје сагласност на општа акта из става 1. овог чла-

на, осим на правилник о тарифи, као и на сваку њихову измену 
или допуну.

Инвестиционо друштво наплаћује накнаде за услуге и актив-
ности које обавља максимално до износа прописаних тарифником 
који је одобрила Комисија.

Комисија подзаконским актом уређује садржину општих ака-
та из става 1. овог члана.

Органи управе

Члан 156.
Инвестиционо друштво има органе управе друштва у складу 

са законом којим се уређују привредна друштва, односно у случају 
кредитне институције која обавља делатност инвестиционог дру-
штва  – руководиоце организационог дела кредитне институције 
намењеног за обављање инвестиционих услуга и активности.

Инвестиционо друштво је дужно да има најмање два члана 
органа управе који управљају пословањем инвестиционог друштва.

Изузетно од става 2. овог члана, Комисија може дати дозво-
лу инвестиционом друштву којим управља само један члан органа 
управе под условом да: 

1) се успоставе алтернативни механизми који обезбеђују до-
бро и одговорно управљање таквим инвестиционим друштвом, 
као и одговарајуће поштовање интереса клијената и интегритета 
тржишта; 

2) то физичко лице има довољно добру репутацију, поседује 
довољно знања, вештина и искуства и посвећује довољно времена 
извршавању својих обавеза.

Чланови органа управе су дужни да у сваком тренутку имају 
добру репутацију, поседују довољно знања, вештина и искуства 
и посвећују довољно времена извршавању својих обавеза. Свеу-
купни састав органа управе је такав да одражава прикладан широк 
распон искуства. 

Сви чланови органа управе морају посвећивати довољно вре-
мена извршавању својих функција. 

При одређивању броја директорских функција које члан ор-
гана управе може истовремено обављати, води се рачуна о поједи-
начним околностима и природи, обиму и сложености активности 
инвестиционог друштва. Чланови органа управе инвестиционог 
друштва, за које се сматра да је велико у смислу његове величине, 
унутрашње организације и природе, обима и сложености посло-
вања, не могу истовремено обављати функције које садрже више 
од једне од следећих комбинација функција, осим ако ти чланови 
представљају Републику: 

1) једна функција извршног директора и две функције неи-
звршног директора; 

2) четири функције неизвршног директора. 
У смислу става 6. овог члана, следеће се сматра једном функ-

цијом: 
1) извршне и неизвршне функције у оквиру исте групе; 
2) извршне и неизвршне функције у оквиру: 
(1) институција које су чланови истог система заштите инве-

ститора, под условом да су испуњени услови у складу са прописима 
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којима се уређују пруденцијална правила за кредитне институције 
и инвестициона друштва; 

(2) привредни субјекти (укључујући нефинансијске субјекте) 
у којима институција поседује квалификовано учешће. 

Изузетно од става 6. овог члана, директорске функције у ор-
ганизацијама које нису претежно пословне природе, изузете су из 
ограничења у погледу броја функција директора. 

Комисија може овластити чланове органа управе да врше јед-
ну додатну функцију неизвршног директора. 

Комисија редовно обавештава ЕСМА-у о овлашћењима из 
става 8. овог члана.

Орган управе мора поседовати довољно општег знања, ве-
штина и искуства да би могао да разуме делатност институције, 
укључујући главне ризике. 

Сваки члан органа управе делује савесно и поштено и разми-
шља независно тако да може делотворно проценити и оспорити 
одлуке вишег руководства, и ако је потребно, ефикасно надгледати 
и пратити доношење одлука. 

Инвестициона друштва су дужна да обезбеде довољно ка-
дровских и финансијских ресурса за увођење у посао и обуку чла-
нова органа управе. 

Инвестициона друштва и њихови одбори за именовања уз-
имају у обзир широк спектар особина и способности приликом 
именовања чланова органа управе и за те намене успостављају по-
литику подстицања разноликости у органу управе. 

Комисија прикупља податке о политикама подстицања разно-
ликости у вези са избором чланова органа управе који се објављу-
ју у складу са прописима којима се уређују пруденцијална правила 
за кредитне институције и инвестициона друштва и те податке ко-
ристи да процењује стање по питању разноликости. 

Комисија податке из става 14. овог члана доставља Европској 
банкарској управи (енг. European Banking Authority  – ЕБА). 

Комисија подзаконским актом ближе уређује: 
1) појам довољног времена које члан органа управе мора 

посвећивати обављању својих функција у вези са појединачним 
околностима, природом, опсегом и сложеношћу активности инве-
стиционог друштва; 

2) појам одговарајућег општег знања, вештина и искуства ор-
гана управе, из става 10. овог члана; 

3) појам савесног и поштеног деловања и независног разми-
шљања органа управе, из става 11. овог члана; 

4) појам довољно кадровских и финансијских ресурса за уво-
ђење у посао и обуку чланова органа управе из става 12. овог члана; 

5) појам узимања у обзир разноликости приликом избора 
чланова органа управе из става 13. овог члана;

6) критеријуме под којима ће се инвестиционо друштво сма-
трати великим у смислу њихове величине, унутрашње организа-
ције и природе, обима и сложености пословања. 

Члан 157.
Орган управе инвестиционог друштва, односно руководиоци 

организационог дела кредитне институције намењеног за обавља-
ње инвестиционих услуга и активности, утврђују, надгледају и 
одговорни су за спровођење система управљања који обезбеђује 
ефикасно и одговорно вођење инвестиционог друштва, укључују-
ћи поделу дужности унутар друштва и спречавање сукоба интере-
са на начин којим се подржавају интегритет тржишта и интереси 
клијената. 

Системи из става 1. овог члана треба да испуњавају следеће 
услове: 

1) oрган управе има општу одговорност за инвестиционо дру-
штво и одобрава и надгледа спровођење стратешких циљева инве-
стиционог друштва, стратегије ризика и унутрашњег управљања;

2) oрган управе се стара о целовитости рачуноводственог 
система и система финансијског извештавања, укључујући финан-
сијске и оперативне контроле и усклађеност са законима и одгова-
рајућим стандардима;

3) oрган управе надгледа поступак обелодањивања и саоп-
штавања информација; 

4) oрган управе је одговоран за обезбеђивање делотворног 
надгледања вишег руководства; 

5) орган управе утврђује, одобрава и надгледа: 
(1) организацију друштва за пружање инвестиционих услу-

га и активности и додатних услуга, укључујући вештине, знања 

и искуства која се траже од запослених, као и ресурсе, поступке 
и механизме за пружање услуга и послова друштва, узимајући у 
обзир природу, обим и сложеност те делатности и све захтеве које 
друштво мора да испуњава; 

(2) политику о услугама, пословању и производима који се 
нуде или пружају, у складу са дозвољеним ризиком друштва и ка-
рактеристикама и потребама клијената друштва којима се те услу-
ге нуде или пружају, укључујући, када је то потребно, тестирање 
отпорности; 

(3) политику награђивања лица која су укључена у пружање 
услуга клијентима са циљем промовисања одговорног пословања, 
поштеног поступања са клијентима и спречавања сукоба интереса 
у односима са клијентима. 

Орган управе прати и периодично процењује прикладност и 
примену стратешких циљева друштва у пружању инвестиционих 
услуга и активности и додатних услуга, ефикасности механиза-
ма корпоративног управљања и адекватности политика пружања 
услуга клијентима и предузима одговарајуће мере за отклањање 
евентуалних недостатака. 

Чланови органа управе имају одговарајући приступ инфор-
мацијама и документима који су потребни за надгледање и праће-
ње процеса доношења одлука органа управе и вишег руководства.

Члан 158.
Инвестициона друштва за која се сматра да су велика у сми-

слу њихове величине, унутрашње организације и природе, обима 
и сложености пословања, дужна су да оснују одбор за именовања 
састављен од чланова органа управе који не обављају ниједну из-
вршну функцију у том инвестиционом друштву. 

Одбор за именовања обавља следеће послове: 
1) утврђује и препоручује кандидате за упражњена радна ме-

ста у органу управе, које потом усваја орган управе или се одобра-
ва на скупштини акционара. При томе Одбор за именовања:

(1) у обзир узима равнотежу знања, вештина, разноликости и 
искуства органа управе;

(2) припрема опис дужности и потребних способности за 
одређено место и процењује очекивано време потребно за избор;

(3) утврђује потребну заступљеност полова у органу управе 
и развија мере за повећање броја представника премало заступље-
ног пола у органу управе како би се постигао овај циљ; 

2) редовно и најмање једном годишње оцењује структуру, ве-
личину, састав и успешност органа управе и за орган управе при-
према препоруке у вези са могућим изменама; 

3) редовно, а најмање једном годишње процењује знање, ве-
штине и искуство појединачних чланова органа управе, као и ор-
гана управе као целине и о томе обавештава орган управе; 

4) редовно преиспитује политику органа управе у погледу 
избора и именовања вишег руководства и припрема препоруке за 
орган управе. 

Одбор за именовања, при вршењу својих дужности, редовно 
и у мери у којој је то могуће, узима у обзир потребу да се обезбеди 
да приликом доношења одлука унутар органа управе не преовла-
дава ниједан појединац или мања група људи, на начин који би 
био штетан за интересе инвестиционог друштва као целине. 

Одбор за именовања може користити све ресурсе у вршењу 
својих дужности, за које процени да су неопходни, укључујући 
спољно саветовање, и за те намене добија одговарајућа средства. 

Поступци Комисије за давање, одбијање и повлачење 
сагласности

Члан 159.
Када утврди да су испуњени сви услови из одредаба чл. 156 –

158. овог закона, Комисија даје сагласност на избор, односно име-
новање члана органа управе инвестиционог друштва, односно ру-
ководиоца организационог дела кредитне институције намењеног 
за обављање инвестиционих услуга и активности, у року од седам 
радних дана од дана пријема уредног захтева.

Инвестиционо друштво и кредитна институција који су под-
нели захтев из става 1. овог члана дужни да обавесте Комисију и 
доставе јој све податке потребне за процену да ли друштво испу-
њава услове из одредаба чл. 156 –158. овог закона и аката Комисије. 

Када се захтев за давање сагласности из става 1. овог чла-
на подноси уз захтев за давање дозволе за обављање делатности 
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инвестиционог друштва, Комисија одлучује истовремено о оба за-
хтева и у том случају се примењује рок из члана 151. став 1. овог 
закона.

Комисија одбија захтев за давање сагласности из става 1. 
овог члана када:

1) утврди да нису испуњени услови из одредаба чл. 156 –158. 
овог закона и одговарајућих аката Комисије.

2) уколико сматра да чланови органа управе инвестиционог 
друштва, односно руководилац организационог дела кредитне 
институције намењеног за обављање инвестиционих услуга и ак-
тивности, немају довољно добру репутацију, не поседују довољно 
знања, вештина и искуства и не посвећују довољно времена оба-
вљању својих функција у инвестиционом друштву, односно уколи-
ко постоје објективни и доказиви разлози да верује да орган упра-
ве инвестиционог друштва, односно руководилац организационог 
дела кредитне институције намењеног за обављање инвестицио-
них услуга и активности, може представљати претњу за његово 
добро и одговорно управљање и одговарајуће поштовање интере-
са клијената и интегритета тржишта.

Комисија повлачи претходну сагласност за избор, односно 
именовање лица из става 1. овог члана када утврди:

1) да је решење о давању сагласности донето на основу не-
тачних или непотпуних података;

2) да лице за које је дата сагласност више не испуњава за то 
утврђене услове;

3) да је лице за које је дата сагласност накнадно извршило 
повреду одредаба овог закона, закона који уређује спречавање пра-
ња новца и финансирање тероризма, општих аката организатора 
тржишта или аката Комисије, а Комисија сматра да је повреда до-
вољно озбиљна и системска и да лице чини неподобним и непоу-
зданим за обављање послова члана органа управе.

Комисија подзаконским актом уређује садржај захтева за да-
вање претходне сагласности на избор, односно именовање члана 
органа управе инвестиционог друштва, односно руководиоца ор-
ганизационог дела кредитне институције намењеног за обављање 
инвестиционих услуга и активности. 

Акционари и чланови који поседују квалификовано учешће

Члан 160.
Истовремено са давањем дозволе за обављање делатности 

инвестиционог друштва, Комисија даје сагласност имаоцима ква-
лификованог учешћа. 

У захтеву за давање сагласности се наводе имена акционара 
и чланова који поседују квалификовано учешће, било да су физич-
ка или правна лица посредно или непосредно имаоци квалифико-
ваног учешћа, као и износи таквих учешћа.

Комисија одбија да изда дозволу уколико, узимајући у обзир 
потребу да се осигура добро и одговорно управљање инвестицио-
ним друштвом, није довољно уверена у подобност акционара или 
чланова који поседују квалификовано учешће.

Када постоје блиске везе између инвестиционог друштва и 
другог физичког или правног лица, Комисија издаје дозволу само 
ако те везе не спречавају Комисију да ефикасно врши своју над-
зорну улогу.

Комисија одбија давање дозволе ако закони и прописи треће др-
жаве којима се уређују једно или више физичких или правних лица 
са којима друштво има блиске везе, или потешкоће у њиховој при-
мени, спречавају Комисију да ефикасно врши своју надзорну улогу. 

Када постоји вероватноћа да лица из става 1. овог члана могу 
штетно утицати на добро и одговорно управљање инвестиционим 
друштвом, Комисија предузима одговарајуће мере за окончање та-
кве ситуације. 

Мере из става 6. овог члана могу да укључују захтеве за из-
давање судских налога или изрицање санкција против директора 
и лица одговорних за управљање друштвом, или привремено од-
узимање права гласа на акцијама које поседују ти акционари или 
чланови.

Обавештење о намераваном стицању

Члан 161.
Свако физичко или правно лице, или лица која делују за-

једнички, изузимајући Републику (у даљем тексту: предложени 

стицалац), које је донело одлуку да посредно или непосредно 
стекне квалификовано учешће у инвестиционом друштву или да 
посредно или непосредно увећа квалификовано учешће, услед 
чега би њихов проценат права гласа или капитала досегао или 
прешао 20%, 33% или 50%, или би на тај начин инвестиционо 
друштво постало зависно предузеће (у даљем тексту: предложено 
стицање), дужно је да Комисији поднесе захтев за давање прет-
ходне сагласности за стицање квалификованог учешћа, наводећи 
висину намераваног учешћа, као и остале прописане податке из 
члана 163. став 4. овог закона, на основу којих Комисија врши 
процену намераваног стицања и даје сагласност.

Свако физичко или правно лице које донесе одлуку да по-
средно или непосредно отуђи квалификовано учешће у инвести-
ционом друштву дужно је да писаним путем прво обавести Коми-
сију о величини намераваног учешћа. То лице је такође дужно да 
обавести Комисију ако је донета одлука да се умањи квалификова-
но учешће услед чега би проценат права гласа или капитала који 
поседује пао испод прага од 20%, 33% или 50% или би инвестици-
оно друштво престало да буде његово зависно друштво. 

Приликом утврђивања висине квалификованог учешћа Коми-
сија не узима у обзир проценат акција са правом гласа које друго 
инвестиционо друштво држи на основу покровитељства финансиј-
ских инструмената, односно пласирања финансијских инструмена-
та на основу покровитељства са обавезом откупа емисије издавао-
ца инвестиционог друштва, под условом да се та права не користе 
за учествовање у управљању издаваоцем и ако се наведене акције 
са правом гласа отуђе у року од годину дана од дана стицања.

Најмање једном годишње, инвестиционо друштво обаве-
штава Комисију и о именима акционара и чланова који поседују 
квалификовано учешће и величини њихових учешћа, у складу са 
прописима који уређују привредна друштва и тржиште капитала.

На лица која нису добила сагласност за стицање квалифико-
ваног учешћа, Комисија сходно примењује члан 160. став 5. овог 
закона. 

Уколико, упркос предузетим мерама Комисије, дође до сти-
цања учешћа, без обзира на друге санкције које ће бити донесене, 
Комисија: 

1) привремено одузима права гласа која произилазе из тако 
стеченог квалификованог учешћа, односно спречава вршење кон-
троле над инвестиционим друштвом;

2) налаже продају/отуђење тако стеченог квалификованог 
учешћа.

Период процене

Члан 162.
Комисија је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 

два радна дана након пријема захтева из члана 161. став 1. овог 
закона, као и након пријема сваког додатног податка из става 4. 
овог члана, потврђује предложеном стицаоцу њихов пријем писа-
ним путем. 

Комисија врши процену у року од 60 радних дана од дана по-
тврде пријема обавештења и свих докумената који се прилажу уз 
обавештење у складу са овим законом и актом Комисије. 

Комисија обавештава предложеног стицаоца о датуму истека 
рока за процену уз потврду о пријему обавештења.

Комисија може у току трајања рока за процену захтевати 
писаним путем, најкасније 50. радног дана рока, додатне подат-
ке који су неопходни за доношење одлуке о поднетом захтеву за 
стицање квалификованог учешћа. Захтев за достављање додатних 
података упућује у писаној форми и у њему се детаљно наводи 
који су подаци потребни.

Трајање рока за процену се прекида за период од датума за-
хтевања података од стране Комисије до пријема одговора на за-
хтев од предложеног стицаоца. Прекид не може трајати дуже од 20 
радних дана. Сваки следећи захтев за допуну података или давања 
појашњења о подацима не може довести до прекида трајања рока 
за процену. 

Комисија може продужити период прекида из става 5. овог 
члана, на највише 30 радних дана, уколико је предложени стицалац: 

1) физичко или правно лице чије је седиште изван Републике 
или чије пословање уређује законодавац изван Републике; 

2) физичко или правно лице које није предмет надзора у 
складу са овим законом или законима којима се уређује надзор и 
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пословање инвестиционих фондова, друштава за осигурање и рео-
сигурање и кредитних институција. 

Уколико Комисија након завршетка процене није сагласна са 
предложеним стицањем, дужна је да у року од два радна дана, а 
пре истека рока за процену, писаним путем обавести предложеног 
стицаоца о разлозима такве одлуке. 

На захтев предложеног стицаоца, одговарајуће саопштење 
о разлозима за доношење такве одлуке може се учинити доступ-
ним јавности. Комисија може и сама објавити такво саопштење, 
без захтева предложеног стицаоца, уколико то сматра потребним 
и одговарајућим. 

Уколико Комисија у року за процену не одбије захтев за дава-
ње сагласности на предложено стицање у писаној форми, сматра 
се да је сагласност дата. 

Комисија може одредити крајњи рок за закључење предложе-
ног стицања и може га продужити када је то потребно. 

Процена

Члан 163.
Приликом поступања по захтеву из члана 161. став 1. овог 

закона и података из члана 162. став 4. овог закона, узимајући у 
обзир вероватни утицај предложеног стицаоца на инвестиционо 
друштво, а ради обезбеђења доброг и одговорног управљања у 
инвестиционом друштву у коме се стиче квалификовано учешће, 
Комисија оцењује подобност предложеног стицаоца и финансиј-
ску оправданост предложеног стицања користећи следеће крите-
ријуме: 

1) репутацију предложеног стицаоца; 
2) репутацију и искуство лица које ће управљати пословањем 

инвестиционог друштва услед предложеног стицања; 
3) финансијску стабилност предложеног стицаоца, посебно у 

погледу врсте активности која се обавља и која се планира у инве-
стиционом друштву у коме се стицање предлаже; 

4) да ли ће инвестиционо друштво моћи да испуњава и на-
ставити да испуњава пруденцијалне захтеве из овог и других реле-
вантних прописа; 

5) да ли постоје оправдани разлози за сумњу, да се у вези са 
предложеним стицањем врши или покушава вршити прање новца 
или финансирање тероризма, или да ли предложено стицање може 
увећати тај ризик. 

Комисија неће дати сагласност на предложено стицање, само 
ако постоје основани разлози за такво поступање на основу крите-
ријума из става 1. овог члана или ако су подаци које предложени 
стицалац поднесе непотпуни. 

Комисија не може да условљава износ и проценат у вези са 
учешћем које се стиче, нити да испитује предложено стицање у 
смислу економских потреба тржишта. 

Комисија ставља на располагање јавности списак информа-
ција потребних за обављање процене, које се морају доставити 
Комисији истовремено са захтевом из члана 161. став 1. овог за-
кона. Количина потребних информација пропорционална је и при-
лагођава се врсти предложеног стицаоца и предложеном стицању. 
Комисија не захтева информације које нису релевантне за пруден-
цијалну оцену. 

Када Комисија разматра два или више захтева за стицање 
или увећање квалификованог учешћа у истом инвестиционом дру-
штву, Комисија је дужна да према предложеним стицаоцима рав-
ноправно поступа.

Комисија сарађује са другим надлежним органима приликом 
вршења процене из овог члана, уколико је предложени стицалац: 

1) кредитна институција, друштво за осигурање, друштво за 
реосигурање, инвестиционо друштво или друштво за управљање 
УЦИТС фондом којима је дозвола за рад издата у другој држави 
чланици или у сектору различитом од онога у којем се предлаже 
стицање; 

2) матично друштво кредитне институције, друштвo за оси-
гурање, друштвo за реосигурање, инвестиционо друштвo или дру-
штвo за управљање УЦИТС фондом којима је дозвола за рад изда-
та у другој држави чланици или у сектору различитом од онога у 
којем се предлаже стицање; или

3) физичко или правно лице које контролише кредитну ин-
ституцију, друштво за осигурање, друштво за реосигурање, инве-
стиционо друштво или друштво за управљање УЦИТС фондом 

којима је дозвола за рад издата у другој држави чланици или у сек-
тору различитом од онога у којем се предлаже стицање. 

Комисија без непотребног одлагања пружа другим надле-
жним органима све информације које су неопходне или релевант-
не за процену члана 163. овог закона. С тим у вези, надлежни ор-
гани међусобно размењују све релевантне информације на захтев, 
али и достављају све релевантне информације на сопствену ини-
цијативу. Одлука Комисије узима у обзир све ставове или резерве 
које је изнео орган надлежан за предложеног стицаоца. 

Ако инвестиционо друштво стекне сазнања о стицању или 
отуђивању учешћа у свом капиталу, што доводи до тога да про-
центи пређу или падну испод прагова прописаних ставом 1. овог 
члана, инвестиционо друштво о томе без одлагања обавештава Ко-
мисију. 

Комисија подзаконским актом ближе прописује критеријуме 
из става 1. овог члана, као и списак података из става 4. овог чла-
на, који ће предложени стицаоци укључити у своје обавештење. 

Повлачење сагласности

Члан 164.
Комисија може повући сагласност на квалификовано учешће 

ако је лице које поседује квалификовано учешће ту сагласност до-
било давањем нетачних и непотпуних података или на неки други 
недозвољени начин, односно зато што више не испуњава услове 
предвиђене одредбама члана 160. овог закона за добијање сагла-
сности на квалификовано учешће и у тим случајевима примењују 
се мере из члана 367. овог закона.

Одлуку о предузетим мерама у складу са ставом 1. овог чла-
на и члана 225. овог закона Комисија објављује на својој интернет 
страници.

Минимални капитал

Члан 165.
Минимални капитал инвестиционог друштва се одређује и 

израчунава у складу са актом Комисије и не може бити мањи од:
1) 125.000 евра у динарској противвредности на дан уплате 

по званичном средњем курсу динара према евру који утврђује На-
родна банка Србије за пружање услуга из одредаба члана 2. став 1. 
тачка 2) подтач. (1), (2), (4), (5) и (7) овог закона;

2) 200.000 евра у динарској противвредности на дан уплате 
по званичном средњем курсу динара према евру који утврђује На-
родна банка Србије за пружање услуга и обављање активности из 
одредаба члана 2. став 1. тачка 2) подтачка (3) овог закона;

3) 730.000 евра у динарској противвредности на дан уплате 
по званичном средњем курсу динара према евру који утврђује На-
родна банка Србије за пружање услуга и обављање активности из 
одредаба члана 2. став 1. тачка 2) подтачка (6) овог закона;

4) 730.000 евра у динарској противвредности на дан уплате 
по званичном средњем курсу динара према евру који утврђује На-
родна банка Србије за пружање услуга и обављање активности из 
одредаба члана 2. став 1. тачка 2) подтачка (8) овог закона.

Изузетно од става 1. овог члана, Комисија може актом сни-
зити износ из става 1. тачка 1) овог члана на 50.000 евра у динар-
ској противвредности на дан уплате по званичном средњем курсу 
динара према евру који утврђује Народна банка Србије у случаје-
вима када инвестиционо друштво није овлашћено да управља нов-
цем или финансијским инструментима клијената, односно када 
обавља само активности или пружа услуге из одредаба члана 2. 
став 1. тачка 2) подтач. (1) и (2) овог закона. 

Сматра се да инвестиционо друштво са највећим износом ка-
питала из става 1. овог члана испуњава услов у погледу капитала 
за обављање делатности или пружање услуга за које је прописан 
нижи износ.

Капитал из ст. 1. и 2. овог члана уплаћује се у целости у новцу.

Организациони захтеви

Члан 166.
Инвестиционо друштво је дужно да испуњава организационе 

захтеве утврђене овим законом.
Инвестиционо друштво установљава адекватна правила 

и процедуре које обезбеђују да је пословање друштва, његових 



66 Број 129 28. децембар 2021.

руководилаца, запослених и везаних заступника у складу са одред-
бама овог закона, актима Комисије, као и одговарајућим правили-
ма која се односе на личне трансакције ових лица.

Поступак одобрења инвестиционих производа

Члан 167.
Инвестиционо друштво је дужно да установи и спроводи 

ефикасне организационе и административне поступке, с циљем 
предузимања свих разумних мера како би се спречило да сукоби 
интереса из члана 176. овог закона, штетно утичу на интересе њи-
хових клијената. 

Инвестиционо друштво које креира финансијске инструмен-
те за продају клијентима, одржава, управља и преиспитује посту-
пак одобрења сваког финансијског инструмента и извршава зна-
чајна прилагођавања финансијских инструмената пре стављања на 
тржиште или дистрибуције клијентима. 

Поступак одобрења производа идентификује циљно тржи-
ште крајњих купаца у оквиру одговарајуће категорије клијената 
за сваки финансијски инструмент и осигурава да се процене сви 
ризици повезани са тим тржиштем и да се са њим усклади плани-
рана стратегија дистрибуције. 

Инвестиционо друштво редовно преиспитује финансијске 
инструменте које нуди или ставља на тржиште како би проценило, 
узимајући у обзир сваки догађај који би могао значајно да утиче 
на потенцијални ризик за идентификовано циљно тржиште, да ли 
је финансијски инструмент још увек у складу са потребама тог 
тржишта и да ли је предвиђена стратегија дистрибуције, односно 
продаје још увек прикладна.

Инвестиционо друштво које креира финансијске инструмен-
те ставља на располагање свим дистрибутерима све одговарајуће 
информације о финансијском инструменту и поступку одобрења 
производа, укључујући идентификовано циљно тржиште финан-
сијског производа. 

Када инвестиционо друштво нуди или препоручује финансиј-
ске инструменте које не производи, предузима све потребне мере 
како би прибавило информацијe из става 5. овог члана и разумело 
карактеристике и идентификовано циљно тржиште за сваки такав 
финансијски инструмент. 

Континуитет пословања и поверавање послова

Члан 168.
Инвестиционо друштво предузима све разумне мере како би 

обезбедило континуитет и правилност у пружању инвестиционих 
услуга и обављању инвестиционих активности. 

Инвестиционо друштво обезбеђује да, када трећем лицу по-
верава обављањe послова који су значајни за пружање неометане 
и задовољавајуће услуге клијентима, као и у обављању додатних 
инвестиционих активности, трећe лице предузима све разумне ко-
раке да избегне непотребне додатне ризике пословања. 

У случају из става 2. овог члана, не може се поверити оба-
вљање важних послова трећим лицима на начин који у значајној 
мери угрожава квалитет унутрашње контроле и могућност над-
зорног органа да контролише усклађеност пословања друштва са 
свим прописима. 

Инвестиционо друштво је дужно да:
1) установи поуздане и прецизне административне и рачуно-

водствене процедуре, механизме унутрашње контроле, ефикасне 
процедуре за процену ризика;

2) ефикасну контролу и заштиту информационих система;
3) има успостављене добре механизме заштите којима се 

гарантује сигурност преноса података и провера њихове аутен-
тичности, смањује ризик од нетачности података и неовлашћеног 
приступа и спречава одавање информација, уз задржавање повер-
љивости информација у сваком тренутку.

Евиденција комуникација

Члан 169.
Инвестиционо друштво води евиденције о свим услугама, ак-

тивностима и трансакцијама које је извршило, на начин који омо-
гућава Комисији да изврши надзор, провери да ли инвестиционо 
друштво испуњава све своје прописане обавезе и спроводи мере 
предвиђене овим законом. 

Евиденција која се чува у складу са овим чланом даје се кли-
јенту на његов захтев и чува пет година од дана достављања, а ако 
то Комисија захтева и до седам година. 

Комисија подзаконским актом ближе прописује начин вође-
ња и чувања евиденције о комуникацији са клијентима и потенци-
јалним клијентима.

Када су у питању огранци инвестиционих друштава, надле-
жни орган државе чланице у којој се налази огранак, не доводећи 
у питање могућност надлежног органа матичне државе чланице 
инвестиционог друштва да има непосредан приступ евиденција-
ма, може да спроведе извршну меру ради испуњења обавезе утвр-
ђене у овом члану у вези са трансакцијама огранка. 

Држање финансијских инструмената и новчаних средстава 
клијената

Члан 170.
Инвестиционо друштво, када држи финансијске инструменте 

клијената, предузима одговарајуће мере како би:
1) заштитило власничка права клијената, нарочито у случају 

несолвентности инвестиционог друштва, и 
2) спречило употребу финансијских инструмената клијената 

за сопствени рачун, осим уз изричиту сагласност клијента.
Када су у питању новчана средства клијената, инвестиционо 

друштво треба да предузме одговарајуће мере како би заштитило 
права клијената и, осим у случајевима кредитних институција, 
спречило коришћење средстава клијената за сопствени рачун. 

Инвестиционо друштво не може да закључи уговоре са ма-
лим инвеститорима о преносу власништва над финансијским 
обезбеђењем у циљу осигурања или покривања постојећих или 
будућих, стварних, потенцијалних или очекиваних обавеза клије-
ната. 

У изузетним околностима, Комисија може за инвестициона 
друштва увести додатне обавезе у погледу заштите средстава кли-
јената, поред оних предвиђених у ст. 1 –3. овог члана. Такви захте-
ви морају бити објективно утемељени и сразмерни и намењени, 
спречавању специфичних ризика у вези са заштитом инвеститора 
или интегритетом тржишта, који су посебно важни у контексту 
структуре тржишта. 

Финансијски инструменти и новчана средства клијената не 
улазе у имовину, стечајну или ликвидациону масу инвестиционог 
друштва, нити могу бити предмет извршења или принудне напла-
те који се спроводе над инвестиционом друштвом.

Комисија без непотребног одлагања обавештава Европску ко-
мисију о свим захтевима које намерава да уведе у складу са ставом 
4. овог члана, најмање два месеца пре датума њиховог планираног 
ступања на снагу. У обавештењу наводи и образложење/разлоге за 
увођење захтева. Сви такви додатни захтеви не ограничавају, нити 
на други начин утичу на права инвестиционих друштава у складу 
са чл. 198. и 199. овог закона. 

Подзаконски акт Комисије

Члан 171.
Комисија подзаконским актом ближе прописује одређене ор-

ганизационе захтеве из чл. 167 –170. овог закона, за инвестициона 
друштва и кредитне институције. 

Алгоритамско трговање

Члан 172.
Инвестиционо друштво које се бави алгоритамским тргова-

њем дужно је да успостави ефикасне системе и начине контроле 
ризика који:

1) су прикладни за активност коју обавља и осигуравају да су 
системи трговања отпорни и довољног капацитета;

2) подлежу одговарајућим праговима и ограничењима трго-
вања;

3) спречавају слање налога са грешком или да системи на дру-
ги начин ремете тржиште или доприносе поремећају на тржишту;

4) осигуравају да се системи трговања не могу користити у 
сврхе које нису у складу са одредбама овог закона или правила ме-
ста трговања са којим је повезано;

5) обезбеђују ефикасне механизме континуитета пословања, 
пословање у случају престанка рада система трговања;
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6) обезбеђују да се системи детаљно тестирају и да се кон-

тролише њихов рад у складу са захтевима из овог става. 
Инвестиционо друштво које се бави алгоритамским тргова-

њем у држави чланици о томе обавештава Комисију и надлежни 
орган места трговања на коме се инвестиционо друштво бави ал-
горитамским трговањем као члан или учесник места трговања. 

Комисија може да захтева од инвестиционог друштва да ре-
довно или повремено доставља опис природе алгоритамских стра-
тегија трговања које користи, појединости о параметрима тргова-
ња или ограничењима која се примењују на систем, опис главних 
начина контроле усклађености пословања са прописима и присут-
них ризика, као и детаље о тестирању његових система. Комисија 
може у сваком тренутку затражити од инвестиционог друштва до-
датне информације о алгоритамском трговању и системима који се 
користе за то трговање. Комисија на захтев надлежног органа ме-
ста трговања на којем инвестиционо друштво алгоритамски тргује 
као члан или учесник места трговања, без непотребног одлагања 
доставља информације које добија од инвестиционог друштва које 
се бави алгоритамским трговањем. Инвестиционо друштво води 
евиденције о питањима из овог става, а које су довољне да Коми-
сија може да контролише усклађеност са одредбама овог закона. 

Инвестиционо друштво које се бави техником високофре-
квентног алгоритамског трговања чува на одобреном обрасцу пре-
цизну и хронолошки тачну евиденцију свих својих датих налога, 
укључујући отказивања налога, извршене налоге и котације на ме-
стима трговања и на захтев их ставља на располагање Комисији.

Инвестиционо друштво које се бави алгоритамским тргова-
њем у оквиру стратегије одржавања тржишта, узимајући у обзир 
ликвидност, опсег и природу одређеног тржишта и карактеристи-
ке инструмента којим се тргује дужно је да: 

1) одржава тржиште континуирано током одређеног броја 
сати берзанског састанка места трговања, осим у изузетним окол-
ностима, с циљем да месту трговања пружа редовну и предвидиву 
ликвидност; 

2) закључује обавезујући писани уговор са местом трговања, 
у којем су наведене барем обавезе инвестиционог друштва у скла-
ду са тачком 1) овог става; и 

3) има успостављене ефикасне системе и начине контроле 
којима осигурава да су у сваком тренутку испуњене обавезе из 
уговора из тачке 2) овог става. 

Сматра се да инвестиционо друштво које се бави алгоритам-
ским трговањем спроводи стратегију одржавања тржишта, ако 
његова стратегија, као члана или учесника једног или више места 
трговања приликом трговања за сопствени рачун, укључује обаве-
зујуће истовремене понуде и тражње упоредиве величине и кон-
курентних цена које се односе на један или више финансијских 
инструмената на једном месту трговања или на различитим ме-
стима трговања, пружајући редовну и учесталу ликвидност целом 
тржишту. 

Инвестиционо друштво које пружа директан електронски 
приступ месту трговања треба да има успостављене ефикасне си-
стеме и начине контроле којима се: 

1) осигурава да се подобност клијената који користе услугу 
правилно процењује и проверава; 

2) спречава да клијенти који користе услугу прекораче уна-
пред дефинисане вредности трговања и кредита; 

3) осигурава да се трговање клијената који користе услуге 
исправно контролише и да одговарајуће контроле ризика спреча-
вају трговање које би:

(1) могло створити ризике за само инвестиционо друштво, или 
(2) створити или допринети поремећају на тржишту, или 
(3) могло бити у супротности са Главом XII овог закона која 

уређује злоупотребе на тржишту (чл. 269 –297. овог закона), или 
(4) могло бити у супротности са правилима места трговања. 
Директан електронски приступ без контрола из става 7. овог 

члана је забрањен. 
Инвестиционо друштво које пружа директан електронски 

приступ дужно је да обезбеди:
1) да клијенти ту услугу користе у складу са одредбама овог 

закона и правилима места трговања;
2) праћење трансакција како би препознало кршење ових 

правила, услове трговања који нарушавају рад тржишта или по-
нашање које може укључивати злоупотребу тржишта и које треба 
пријавити Комисији; 

3) да између инвестиционог друштва и клијента постоји 
обавезујући писани уговор о кључним правима и обавезама које 
произлазе из пружања те услуге и да према уговору инвестиционо 
друштво задржава одговорност на основу овог закона. 

Инвестиционо друштво које пружа директан електронски 
приступ месту трговања дужно је да о томе на одговарајући начин 
обавештава Комисију и надлежни орган места трговања на коме 
пружа директан електронски приступ.

Комисија може тражити да инвестиционо друштво перио-
дично или повремено доставља опис система и начина контрола 
из става 7. овог члана и доказе о њиховој употреби. 

Комисија на захтев надлежног органа места трговања на коме 
инвестиционо друштво пружа директан електронски приступ, без 
непотребног одлагања прослеђује информације из става 11. овог 
члана, које добија од инвестиционог друштва. 

Инвестиционо друштво мора водити евиденције о питањи-
ма из овог члана на основу којих Комисија може да контролише 
усклађеност са одредбама овог закона. 

Инвестиционо друштво које делује као клириншки члан за 
друга лица тј. пружа услуге клиринга за хартије од вредности оних 
учесника који ову активност не обављају сами, има успостављене 
ефикасне системе и начине контроле како би осигурало да услуге 
клиринга користе само лица која су подобна и испуњавају јасне 
критеријуме и одговарајуће захтеве за смањење ризика за инвести-
ционо друштво и тржиште. Инвестиционо друштво осигурава да 
између инвестиционог друштва и лица постоји обавезујући писа-
ни уговор о кључним правима и обавезама које произлазе из пру-
жања те услуге. 

Комисија може донети акт у којем ближе уређује: 
1) појединости о организационим захтевима из овог члана 

које инвестициона друштва која пружају различите инвестицио-
не услуге и/или активности и додатне услуге или њихове комби-
нације, морају испуњавати, тако да постављају посебне захтеве за 
директан приступ тржишту у опису организационих захтева из ст. 
6 –13. овог члана и за индиректни приступ на начин којим осигура-
вају да су контроле које се користе за спонзорисани приступ најма-
ње једнаке онима које се користе за директан приступ тржиштима; 

2) околности у којима инвестиционо друштво треба да за-
кључи споразум о одржавању тржишта из става 5. тачка 2) овог 
члана и садржај таквих споразума, укључујући удео времена трго-
вања на месту трговања из става 5. овог члана; 

3) ситуације које представљају изузетне околности из става 5. 
овог члана, укључујући околности изражене нестабилности, поли-
тичке и макроекономске околности, системска и оперативна пита-
ња и околности које спречавају инвестиционо друштво да одржи 
праксе одговорног управљања ризиком из става 1. овог члана; 

4) садржај и облик одобреног обрасца из става 4. овог чла-
на и период током којег инвестиционо друштво мора чувати такву 
евиденцију. 

Трговање и закључивање трансакција у оквиру МТП-а и 
ОТП-а

Члан 173.
Инвестициона друштва и организатори тржишта који упра-

вљају МТП-ом или ОТП-ом, уз испуњавање организационих усло-
ва из чл. 166 –171. овог закона, дужни су да:

1) установе транспарентна правила и поступке за поштено и 
правилно трговање и да установе објективне критеријуме за ефи-
касно извршење налога;

2) поседују мере за добро управљање техничким пословањем 
система, укључујући успостављање делотворних мера за случаје-
ве непредвиђених околности, у циљу савладавања ризика од поре-
мећаја рада система;

3) дужни су да установе траспарентна правила у погледу кри-
теријума за утврђивање којим финансијским инструментима се 
може трговати унутар њихових система; 

4) када је потребно пруже или се увере да јавност располаже 
са довољно информација како би се омогућило њиховим корисни-
цима да донесу одлуку о улагању, узимајући у обзир природу ко-
рисника и врсту инструмената којима се тргује;

5) успоставе, објаве, одржавају и примењују транспарентна и 
недискриминаторна правила, заснована на објективним критери-
јумима који се примењују на приступ њиховим системима;
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6) дужни су да имају механизме за јасно препознавање и 
управљање евентуалним штетним последицама које сукоб интере-
са између МТП-а, ОТП-а, њихових власника или инвестиционог 
друштва или организатора тржишта који управља МТП-ом или 
ОТП-ом, може имати на рад и добро функционисање МТП-а или 
ОТП-а или на њихове чланове или учеснике и кориснике;

7) дужни су да испуњавају одредбе чл. 127. и 128. овог закона 
и да имају успостављене за то неопходне ефикасне системе, по-
ступке и механизме; 

8) јасно обавештавају чланове или учеснике тих система о 
њиховим одговорностима за салдирање трансакција извршених у 
оквиру тих система;

9) дужна су да успоставе све потребне механизме који омо-
гућавају ефикасно салдирање трансакција закључених у оквиру 
МТП-а или ОТП-а.

МТП-ови и ОТП-ови имају најмање три значајно активна 
члана или корисника, при чему свако од њих може учествовати са 
свима осталима у формирању цена. 

Када се преносивом хартијом од вредности која је укључена 
у трговање на регулисаном тржишту такође тргује на МТП-у или 
ОТП-у, без сагласности издаваоца, издавалац нема обавезе у вези 
са почетним, сталним или повременим објављивањем финансиј-
ских података тог МТП-а или ОТП-а. 

Свако инвестиционо друштво и сваки организатор тржишта 
који управља МТП-ом или ОТП-ом је дужан да моментално по-
ступи по налогу Комисије у складу са чланом 196. став 1. овог 
закона, којим се налаже обустава трговања или искључење финан-
сијског инструмента из трговања. 

Инвестициона друштва и организатори тржишта који упра-
вљају МТП-ом или ОТП-ом достављају Комисији детаљан опис 
функционисања МТП-а или ОТП-а, укључујући сваку везу или 
сарадњу са регулисаним тржиштем, МТП-ом, ОТП-ом или систе-
матским интернализатором у власништву истог инвестиционог 
друштва или организатора тржишта, као и списак њихових члано-
ва, учесника и/или корисника.

Комисија обавештава ЕСМА-у о свакој дозволи издатој ин-
вестиционом друштву или организатору тржишта као МТП-у или 
ОТП-у. 

Комисија информације из става 5. овог члана на захтев доста-
вља ЕСМА-и. 

Комисија подзаконским актом уређује садржину и облик 
описа и обавештења из става 5. овог члана. 

Посебни захтеви за МТП-ове

Члан 174.
Инвестициона друштва и организатори тржишта који упра-

вљају МТП-ом или ОТП-ом, уз испуњавање услова из чл. 166 –171. 
и члана 173. овог закона, успостављају и спроводе недискрециона 
правила за извршење налога у систему. 

Правила из члана 173. став 1. тачка 5) овог закона о присту-
пу МТП-у, морају бити у складу са условима прописаним у члану 
134. став 3. овог закона.

Инвестиционо друштво и организатор тржишта који управља 
МТП-ом треба да:

1) буде адекватно опремљено како би управљало ризицима 
којима је изложено, спроводило одговарајуће мере и системе за 
препознавање свих значајних ризика по своје пословање, и да ус-
постави делотворне мере у циљу умањења тих ризика; 

2) поседује делотворне системе којима се олакшава ефикасно 
и благовремено закључење трансакција које се извршавају у окви-
ру тих система; и 

3) располаже са довољно финансијских средстава, у време 
издавања дозволе и непрекидно током пословања, која омогућава-
ју његово правилно функционисање, узимајући у обзир природу 
и обим трансакција које се закључују на тржишту, као и обим и 
степен ризика којима је изложен. 

Одредбе чл. 177, 179, 180, 181, 182, члана 186 ст. 1 –3, ст. 6. и 
12. и члана 187. овог закона не примењују на трансакције закљу-
чене по правилима која уређују односе између чланова или уче-
сника МТП-а, или МТП-а и његових чланова или учесника, у вези 
са употребом МТП-а. 

Изузетно од става 4. овог члана, чланови или учесници 
МТП-а су дужни да испуњавају све обавезе предвиђене чл. 177, 

179, 180, 181, 182, 186. и 187. овог закона у погледу својих клије-
ната када, поступајући за рачун својих клијената, извршавају њи-
хове налоге путем система МТП-а. 

Инвестициона друштва и организатори тржишта који упра-
вљају МТП-ом не смеју извршавати налоге клијената на терет 
сопственог капитала, нити да тргују за свој рачун истовременом 
куповином и продајом (упаривањем налога). 

Посебни захтеви за ОТП-ове

Члан 175.
Инвестиционо друштво и организатор тржишта који управља 

ОТП-ом успоставља механизме који спречавају извршење налога 
клијената на ОТП-у на терет сопственог капитала инвестиционог 
друштва или организатора тржишта који управља ОТП-ом или 
било ког субјекта који је део исте групе или правног лица као ин-
вестиционо друштво или организатор тржишта. 

Инвестиционо друштво или организатор тржишта који упра-
вља ОТП-ом може да тргује за сопствени рачун упаривањем на-
лога обвезницама, структурираним финансијским производима и 
одређеним изведеним финансијским инструментима, само када је 
клијент са тим поступком сагласан. 

Инвестиционо друштво или организатор тржишта који упра-
вља ОТП-ом не може да користи трговање за сопствени рачун упа-
ривањем налога приликом извршавања налога клијената, који се 
односе на класу изведених финансијских инструмената који под-
лежу обавези клиринга у складу са прописаним поступком спро-
вођења обавезе клиринга. 

Инвестиционо друштво или организатор тржишта који упра-
вља ОТП-ом утврђује процедуре за осигурање усклађености с де-
финицијом трговања за сопствени рачун упаривањем налога (ис-
товремена куповина и продаја за сопствени рачун) из члана 2. став 
1. тачка 48) овог закона. 

Инвестиционо друштво или организатор тржишта који управља 
ОТП-ом може да тргује за сопствени рачун, изузимајући истовремене 
куповине и продаје (упаривањем налога), само у вези са државним 
дужничким инструментима за које не постоји ликвидно тржиште. 

Управљање ОТП-ом и систематским интернализатором не 
може се одвијати унутар истог правног лица. ОТП се не повезује са 
систематским интернализатором на начин којим би се омогућило 
повезивање налога на ОТП-у и налога или понуда код систематског 
интернализатора. ОТП се не повезује с другим ОТП-ом на начин 
који би омогућио повезивање налога на различитим ОТП-има. 

Инвестиционо друштво или организатор тржишта који упра-
вља ОТП-ом може да овласти друго инвестиционо друштво да не-
зависно одржава тржиште на том ОТП-у. 

У сврхе овог члана, не сматра се да инвестиционо друштво 
независно одржава тржиште на ОТП-у уколико има блиске везе са 
инвестиционим друштвом или организатором тржишта који упра-
вља ОТП-ом. 

Извршавање налога на ОТП-у је на дискреционој основи. 
Инвестиционо друштво или организатор тржишта који упра-

вља ОТП-ом користи дискреционо право у следећим случајевима: 
1) приликом одлучивања о испостављању или повлачењу на-

лога на ОТП-у којим управља; и/или 
2) када одлучи да не повезује одређени налог клијента са 

другим налозима који су у датом тренутку доступни у системима, 
под условом да поштује конкретна упутства добијена од клијента 
и обавезе из члана 186. овог закона. 

У систему у којем се упарују налози клијената, инвестицио-
но друштво или организатор тржишта који управља ОТП-ом може 
одлучити да ли жели да упари налоге клијената унутар система, 
када то жели и у којој мери, односно да ли жели да усклади два 
или више налога. У складу са ст. 1 –4. и ст. 6 –8. овог члана, инве-
стиционо друштво или организатор тржишта који управља ОТП-
ом може, у систему који уређује трансакције невласничким харти-
јама од вредности, омогућити преговоре између клијената, да би у 
трансакцији здружили два или више потенцијално компатибилних 
интереса у трговању. 

Комисија може, када инвестиционо друштво или организатор 
тржишта подносе захтев за добијање дозволе за управљање ОТП-
ом, или по сопственој процени, захтевати информације и детаљно 
објашњење:

1) зашто систем не одговара регулисаном тржишту, МТП-у 
или систематском интернализатору и не може да послује као један 
од ових система;
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2) детаљан опис на који начин ће се примењивати дискрецио-

но право, посебно када се налог на ОТП-у може повући;
3) када и како ће се два или више налога клијента упарити 

унутар ОТП-а;
4) употребе истовремене куповине и продаје за сопствени ра-

чун или трговања за сопствени рачун упаривањем налога. 
Комисија прати трговање за сопствени рачун упаривањем на-

лога које врши инвестиционо друштво или организатор тржишта 
како би се осигурало да је у складу са дефиницијом таквог тргова-
ња и да не доводи до сукоба интереса између инвестиционог дру-
штва или организатора тржишта и клијената.

Одредбе чл. 177, 179, 180, 181, 182, 186. и 187. овог закона се 
примењују на трансакције закључене на ОТП-у.

Сукоб интереса

Члан 176.
Инвестициона друштва предузимају све одговарајуће мере 

за препознавање и спречавање или управљање сукобима интере-
са који произилазе из пружања инвестиционих и додатних услуга 
или њихове комбинације, укључујући оне који су последица при-
мања подстицаја од трећих страна или структура накнада и других 
подстицаја у самом инвестиционом друштву:

1) између инвестиционог друштва, укључујући и њихове 
руководиоце, запослене, везане заступнике и свако лице директ-
но или индиректно повезано са њима путем контроле, и њихових 
клијената, или 

2) између клијената. 
Ако организационе или административне мере које, у скла-

ду са чланом 167. овог закона, предузима инвестиционо друштво 
ради спречавања сукоба интереса и наношења штете интересима 
клијента нису довољне да се у разумној мери спречи ризик штете 
интересима клијената, инвестиционо друштво мора клијенту ја-
сно обелоданити општу природу и/или изворе сукоба интереса и 
предузете кораке за ублажавање тих ризика пре него што крене да 
послује за његов рачун. 

Обелодањивање из става 2. овог члана: 
1) је сачињено на трајном носачу података; и 
2) укључује довољно података, узимајући у обзир природу 

клијента, како би клијент могао на основу добијених информација 
донети одлуку у вези са услугом у оквиру које долази до сукоба 
интереса. 

Комисија подзаконским актом уређује: 
1) мере за које је разумно очекивати да ће их инвестиционо 

друштво предузети за препознавање, спречавање, управљање или 
решавање сукоба интереса у пружању различитих инвестиционих 
и додатних услуга, или комбинацији ових услуга; 

2) одговарајуће критеријуме за утврђивање врста сукоба ин-
тереса који могу угрозити интересе клијената или потенцијалних 
клијената инвестиционог друштва.

Општа начела и информације за клијенте

Члан 177.
Приликом пружања инвестиционих, односно додатних услу-

га клијентима, инвестиционо друштво поступа коректно, правед-
но, у складу с правилима струке, у најбољем интересу клијената, 
а посебно поштујући начела утврђена у овом члану и чл. 180, 181. 
и 182. овог закона.

Инвестиционо друштво које креира финансијске инструмен-
те за продају клијентима дужно је да: 

1) се стара да су његови производи креирани тако да испу-
њавају потребе утврђеног циљног тржишта крајњих клијената у 
оквиру релевантне категорије клијената; 

2) има стратегију за дистрибуцију финансијских инструмена-
та која је усклађена са утврђеним циљним тржиштем и предузима 
разумне мере, како би се финансијски инструмент дистрибуирао 
на том тржишту;

3) разуме финансијске инструменте које нуди или препоручу-
је и оцењује њихову усклађеност са потребама клијената, за које 
пружа инвестиционе услуге, при чему у обзир узима утврђено 
циљно тржиште крајњих клијената из члана 167. овог закона; и 

4) финансијски инструмент нуди или препоручује само када 
је то у интересу клијента.

Члан 178.
Инвестиционо друштво у просторијама у којима обавља рад 

са странкама омогућава увид у правила пословања и правилник о 
тарифи, и исте објављује на својој интернет страници.

Инвестиционо друштво, његови руководиоци и запослени, 
као поверљиве податке, чувају податке о стању и промету на рачу-
нима клијената и не смеју их саопштавати трећим лицима нити их 
користити осим у интересу клијента.

Подаци о клијентима из става 2. овог члана, изузетно се могу 
саопштавати и стављати на увид:

1) уз писмену сагласност клијента;
2) приликом надзора који врши Комисија или организатор 

тржишта;
3) на основу налога суда;
4) на основу налога органа који се бави спречавањем прања 

новца или финансирања тероризма, односно другог надлежног др-
жавног органа.

Информације, оглашавање и подстицаји у вези са пружањем 
инвестиционих или додатних услуга

Члан 179.
Све информације, укључујући и маркетиншке, које инвести-

ционо друштво упућује својим клијентима или потенцијалним 
клијентима, морају бити истините, јасне и да не доводе у заблуду, 
а маркетиншки материјал мора бити јасно означен као такав.

Клијентима или потенцијалним клијентима се правовремено 
пружају релевантне информације о инвестиционом друштву и ње-
говим услугама, финансијским инструментима и предлаганим ин-
вестиционим стратегијама, местима извршења и свим трошкови-
ма и повезаним накнадама. Релевантне информације укључују да: 

1) приликом пружања услуге инвестиционог саветовања, ин-
вестиционо друштво мора правовремено и пре инвестиционог са-
ветовања обавестити клијента: 

(1) да ли савет пружа независно; 
(2) да ли се савет заснива на широкој или уској анализи ра-

зличитих врста финансијских инструмената, а посебно да ли је 
ограничен на финансијске инструменте које издају или предла-
жу блиско повезана лица, или који су у правном или економском 
односу са инвестиционим друштвом, као што је уговорни однос, 
који би могао угрозити независност савета; 

(3) да ли ће инвестиционо друштво клијенту пружати редов-
ну процену адекватности финансијских инструмената које препо-
ручује том клијенту; 

2) информације о финансијским инструментима и предло-
женим инвестиционим стратегијама треба да садрже одговарају-
ће смернице и упозорења о ризицима који су повезани са таквим 
улагањем, као и да ли је финансијски инструмент намењен малим 
или професионалним инвеститорима, узимајући у обзир одређено 
циљно тржиште у складу са чланом 177. ст. 2. овог закона; 

3) информације о свим трошковима и повезаним накнадама 
треба да садрже информације које се односе на инвестиционе и 
додатне услуге, укључујући трошкове саветовања, ако је потреб-
но, трошкове финансијског инструмента који се препоручује или 
продаје клијенту, и информације о могућим начинима плаћања од 
стране клијента, укључујући плаћања трећем лицу. 

Информације о свим трошковима и накнадама, укључујући 
оне који се односе на инвестициону услугу и финансијски инстру-
мент који нису последица појаве повезаних тржишних ризика, 
представљају се збирно тако да клијент може да разуме пуни тро-
шак, као и кумулативни ефекат на принос од улагања, а на захтев 
клијента пружа се преглед рашчлањен по ставкама. По потреби, 
такве информације се пружају клијенту редовно, најмање једном 
годишње, током трајања улагања. 

Информације из ст. 2. и 3. и ст. 8 –10. овог члана морају бити 
лако разумљиве како би клијенти или потенцијални клијенти у 
разумној мери могли да схвате природу и ризике инвестиционих 
услуга и одређену врсту финансијског инструмента који се нуди, и 
сходно томе, да донесу утемељену одлуку о улагању. Ове инфор-
мације се могу давати у стандардизованом облику.

Ако се инвестициона услуга нуди као део финансијског про-
извода који је већ уређен одредбама Закона о банкама, на ту услу-
гу се не примењују додатне обавезе из ст. 1 –4. овог члана.
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Када инвестиционо друштво обавести клијента да је инве-
стициони савет пружен независно, то инвестиционо друштво: 

1) процењује довољно велики скуп финансијских инструме-
ната доступних на тржишту који морају бити довољно диверсифи-
ковани у погледу врсте и издаваоца или понуђача производа тако 
да се клијентов инвестициони циљ може постићи на одговарајући 
начин и не сме се ограничити на финансијске инструменте које 
издају или нуде:

(1) само инвестиционо друштво или лица која имају блиске 
везе са инвестиционим друштвом; или 

(2) друга лица са којима је инвестиционо друштво у правном 
или економском односу, попут уговорног односа који је толико 
близак да може угрозити независност датог савета; 

2) не прихвата и не задржава накнаде, провизије нити друге 
новчане или неновчане користи које плаћа или пружа треће лице 
или лице које у вези са пружањем услуге клијентима делује за ра-
чун трећег лица. Изузетак су мање неновчане користи које могу 
побољшати квалитет услуге пружене клијенту, које својом вели-
чином и природом не би угрозиле обавезу инвестиционог друштва 
да делује у најбољем интересу клијента и које морају бити јасно 
обелодањене.

Приликом пружања услуге управљања портфолиом, инвести-
ционо друштво је дужно да поступа у складу ставом 6. тачка 2) 
овог члана.

Сматра се да инвестиционо друштво не испуњава своје оба-
везе из члана 176. овог закона или става 1. овог члана када плаћа 
или прима накнаде, провизије, односно пружа или добија новчане 
или неновчане користи у вези са пружањем инвестиционе услуге 
или додатне услуге, лицу или од стране лица које није клијент или 
лице које делује за рачун клијента, изузев када је плаћање или ко-
рист: 

1) намењено побољшању квалитета релевантне услуге која 
се пружа клијенту; и 

2) не утиче на обавезу инвестиционог друштва да делује пра-
вично, поштено, у складу с правилима струке и у најбољем инте-
ресу клијената. 

Клијенту мора бити јасно обелодањено на исцрпан, тачан и 
разумљив начин, а пре почетка пружања инвестиционе односно 
додатне услуге, постојање, природа и износ плаћања или користи 
из става 8. овог члана, или ако се износ не може одредити, начин 
израчунавања тог износа. Инвестиционо друштво, где је то по-
требно, обавештава клијента о механизмима за пренос на клијента 
накнаде или провизије, новчане или неновчане користи примљене 
у вези са пружањем инвестиционе или додатне услуге. 

Став 8. овог члана не примењује се на трошкове који су ве-
зани за пружање инвестиционих услуга, попут трошкова држања 
или салдирања, накнаде регулатора или правних трошкова, а који 
по својој природи не могу довести до сукоба са обавезама инве-
стиционог друштва да поступа правично, поштено и професио-
нално у складу са најбољим интересима својих клијената.

Инвестиционо друштво које пружа инвестиционе услуге кли-
јентима не сме да награђује и оцењује учинак запослених на начин 
који је у супротности са његовом обавезом да делује у најбољем 
интересу клијената. Нарочито, не сме имати механизме у облику 
награде, продајних циљева или других аранжмана који подстичу 
запослене да препоруче одређени финансијски инструмент малом 
инвеститору ако инвестиционо друштво може да понуди други 
финансијски инструмент који би боље испунио потребе клијента. 

Када се инвестициона услуга нуди заједно са другом услугом 
или производом као делом пакета или као услов истог пакета, ин-
вестиционо друштво обавештава клијента да ли је могуће засебно 
купити појединачне компоненте и за сваку компоненту припрема 
посебно евиденцију трошкова и накнада.

Када постоји вероватноћа да су ризици који произлазе из та-
квог пакета понуђених малом инвеститору другачији од ризика 
повезаних са појединачним компонентама, инвестиционо друштво 
пружа адекватан опис различитих компоненти пакета, као и про-
мена у ризицима који настају из њиховог узајамног деловања. 

Изузетно, у циљу заштите инвеститора и интегритета тржи-
шта, Комисија може прописати додатне захтеве за инвестициона 
друштва који морају бити објективно утемељени и сразмерни по-
тенцијалним ризицима тржишта у Републици. 

Комисија без непотребног одлагања обавештава Европску ко-
мисију о свим захтевима које намерава да уведе у складу са ставом 

14. овог члана, а најмање два месеца пре датума њиховог планира-
ног ступања на снагу. У обавештењу наводи и разлоге за увођење 
захтева. Сви такви додатни захтеви не ограничавају, нити на дру-
ги начин утичу на права инвестиционих друштава из прописа ЕУ 
који уређују тржиште финансијских инструмената. У року од два 
месеца од обавештења из овог става, Европска комисија доноси 
мишљење о пропорционалности и оправданости додатних захтева. 

Комисија подзаконским актом ближе уређује: 
1) услове које информације морају испуњавати да би биле 

поштене, јасне и да не доводе у заблуду; 
2) појединости о садржају и формату информација за клијен-

те у вези са категоризацијом клијената, инвестиционим друштви-
ма и њиховим услугама, финансијским инструментима, трошкови-
ма и накнадама; 

3) критеријуме за процену скупа финансијских инструмената 
доступних на тржишту; 

4) критеријуме за процену испуњавања обавеза поштеног, 
правичног и професионалног понашања у најбољем интересу кли-
јената, за инвестициона друштва која примају подстицаје; 

5) смернице за процену и надзор пракси унакрсне продаје.
Акт Комисије из става 16. овог члана нарочито узима у обзир: 
1) природу услуга понуђених или пружених клијенту одно-

сно потенцијалном клијенту, узимајући у обзир врсту, предмет, ве-
личину и учесталост трансакција; 

2) природу и обим понуђених или разматраних производа, 
укључујући различите врсте финансијских инструмената; 

3) да ли је клијент или потенцијални клијент мали или про-
фесионални инвеститор или, у случају из ст. 2, 3. и 4. овог члана, 
одређени професионални инвеститор из члана 194. овог закона.

Процена подобности и примерености

Члан 180.
Приликом пружања услуге давања инвестиционог савета или 

услуге управљања портфолијима, инвестиционо друштво је дужно 
да прикупи потребне информације о знању и искуству клијента 
или потенцијалног клијента, у инвестиционој области релевантној 
за одређену врсту производа или услуге, о његовој финансијској 
ситуацији која укључује и способност тог клијента да покрије 
губитке, као и инвестиционим циљевима клијента и његовој то-
леранцији на ризик, како би инвестиционо друштво било у ста-
њу да клијенту или потенцијалном клијенту, препоручи одређену 
инвестициону услугу или финансијски инструмент који је за њега 
примерен и у складу са његовом толеранцијом на ризик и способ-
ношћу да покрије губитке.

Када инвестиционо друштво пружа инвестиционе савете и 
препоручује пакет повезаних услуга или производа у складу са 
чланом 179. ст. 12. и 13. овог закона, целокупни пакет повезаних 
услуга и производа мора бити примерен за клијента. 

Када инвестиционо друштво пружа инвестиционе услуге 
које нису наведене у ст. 1. и 2. овог члана, дужно је да затражи 
од клијента или потенцијалног клијента, податке о његовом знању 
и искуству у инвестиционој области, у погледу одређеног финан-
сијског инструмента или услуге која се нуди или тражи, како би 
могло да процени у којој мери су предвиђена инвестициона услуга 
или финансијски инструмент примерен за клијента. 

У случају из става 3. овог члана, ако је скуп услуга или про-
извода предвиђен у складу са чланом 179. ст. 12. и 13. овог закона, 
при процени треба размотрити да ли је целокупни обједињени па-
кет прикладан.

У случају када инвестиционо друштво сматра да, на осно-
ву података које је добило у складу са ставом 3. овог члана, неки 
производ или услуга није примерен за клијента или потенцијалног 
клијента, о томе је дужно да га упозори, а ово упозорење се може 
достављати у стандардној форми.

У случају када клијент или потенцијални клијент одлучи да 
не пружи информације из става 3. овог члана, или када не пру-
жи довољно информација о свом знању и искуству, инвестиционо 
друштво је дужно да упозори клијента или потенцијалног клијен-
та да не може утврдити да ли су за њега одређени производ или 
услуга одговарајући, а ово упозорење се може достављати у стан-
дардној форми.

Без обавезе прибављања информација или оцене из става 
3. овог члана, инвестициона друштва могу пружати клијентима 
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инвестиционе услуге које се састоје само од извршења или прије-
ма и преноса налога клијената са или без додатних услуга, изузев 
одобравања кредита или зајмова из члана 2. став 1. тачка 3) овог 
закона који се не састоје од постојећих кредитних лимита зајмова, 
текућих рачуна и прекорачења по рачунима клијената, ако су испу-
њени сви следећи услови: 

1) наведене услуге се односе на један од следећих финансиј-
ских инструмената:

(1) акције укључене у трговање на регулисаном тржишту или 
еквивалентном тржишту у трећој држави или МТП-у, ако се ради 
о акцијама друштава, које нису ни акције у алтернативним инве-
стиционим фондовима, ни акције у које је уграђен изведен финан-
сијски инструмент;

(2) обвезнице или други облици секјуритизованог дуга укљу-
чени у трговање на регулисаном тржишту или на еквивалентном 
тржишту треће државе или на МТП-у, изузев оних у које је угра-
ђен изведен финансијски инструмент или који су структурирани 
на начин да клијенту отежава разумевање ризика; 

(3) инструменте тржишта новца, изузев оних у које је угра-
ђен изведен финансијски инструмент или који су структурирани 
на начин да клијенту отежава разумевање ризика; 

(4) акције или јединице у УЦИТС фонду, искључујући струк-
туриране УЦИТС фондове, у складу са законом који уређује отво-
рене инвестиционе фондове са јавном понудом; 

(5) структурирани депозити, искључујући оне који су струк-
турирани на начин који клијенту отежава разумевање ризика при-
носа или трошкова превременог изласка из производа; 

(6) друге некомплексне финансијске инструменте, у сврхе 
овог става. 

2) услуга је пружена на иницијативу клијента или потенци-
јалног клијента;

3) клијент или потенцијални клијент је био јасно обавештен 
да, током пружања одређене услуге, инвестиционо друштво нема 
обавезу да процењује подобност пруженог или понуђеног финан-
сијског инструмента или услуге, те да стога клијент не ужива пра-
во заштите из релевантних правила пословања. Ово упозорење се 
може давати у стандардизованој форми;

4) инвестиционо друштво испуњава обавезе из члана 176. 
овог закона.

За сврхе става 7. овог члана, тржиште треће државе сматра 
се еквивалентним регулисаном тржишту уколико Комисија усвоји 
одлуку о еквивалентности када правни оквир те треће државе ис-
пуњава најмање следеће услове: 

1) тржишта су предмет добијања дозволе и сталног делотвор-
ног надзора и примене закона; 

2) тржишта имају јасна и транспарента правила у вези са 
укључењем хартија од вредности у трговање, те се њима тргује 
на поштен, правилан и ефикасан начин, и могу се слободно пре-
носити; 

3) од издавалаца хартија од вредности се периодично и стал-
но захтевају информације чиме се осигурава висок ниво заштите 
инвеститора; и

4) транспарентност и интегритет тржишта су обезбеђени 
спречавањем злоупотреба на тржишту, као што су инсајдерско тр-
говање и манипулације. 

Уговори и извештавање клијената

Члан 181.
Инвестиционо друштво води евиденцију која укључује уго-

вор или документе које су потписали инвестиционо друштво и 
клијент, у којима су утврђена права и обавезе уговорних страна 
и други услови под којима инвестиционо друштво пружа услуге 
клијентима. Права и дужности уговорних страна могу бити укљу-
чена позивањем на друга документа или прописе. 

Инвестиционо друштво пружа клијенту, на трајном носачу 
података, извештаје о услугама које пружа, са подацима о редовној 
комуникацији са клијентом која зависи од врсте и сложености фи-
нансијских инструмената и природе услуга које се пружају, и, пре-
ма потреби, трошковима у вези са тим трансакцијама и услугама. 

Када инвестиционо друштво пружа услуге инвестиционог 
саветовања, клијенту пре трансакције даје на трајном медију изја-
ву о подобности, у којој прецизира дати инвестициони савет уз об-
разложење како тај савет испуњава преференције, циљеве и друге 
карактеристике малог инвеститора. 

Када се уговор о куповини или продаји финансијског инстру-
мента закључује комуникацијом на даљину, што спречава прет-
ходно подношење изјаве о подобности, инвестиционо друштво 
може дати писану изјаву о подобности на трајном носачу података 
одмах након што се клијент обавеже уговором, ако су испуњени 
следећи услови: 

1) клијент се сагласио да ће примити изјаву о подобности без 
непотребног одлагања, након извршења трансакције; и 

2) инвестиционо друштво је дало клијенту избор одлагања 
трансакције како би унапред примио изјаву о подобности. 

Када инвестиционо друштво пружа услуге управљања порт-
фолиом или обавештава клијента да ће вршити редовну процену 
подобности, периодични извештај садржи ажурирану процену по-
добности инвестиције у односу на преференције, циљеве и друге 
карактеристике малог инвеститора.

Када инвестиционо друштво, лицу које закључује уговор о 
стамбеном кредиту пружа инвестициону услугу у вези са хипоте-
карним обвезницама које су посебно издате ради осигурања фи-
нансирања и под истим условима као и уговор о стамбеном кре-
диту, како би се омогућило плаћање, рефинансирање или враћање 
кредита, та услуга не подлеже обавезама из овог члана. 

Подзаконски акт Комисије

Члан 182.
Комисија подзаконским актом уређује:
1) информације потребне за процену подобности и приклад-

ности услуга и финансијских инструмената за клијенте инвести-
ционих друштава;

2) критеријуме за процену знања и компетентности из члана 
180. став 1. овог закона;

3) критеријуме за процену финансијских инструмената који 
су класификовани као некомплексни у сврхе члана 180. став 7. тач-
ка 1) подтачка (6) овог закона;

4) критеријуме за процену:
(1) финансијских инструмената који су структурирани на на-

чин који клијенту отежава разумевање укључених ризика у складу 
са чланом 180. став 7. тачка 1) подтач. (2) и (3) овог закона;

(2) структурираних депозита који су структурирани на начин 
који клијенту отежава разумевање ризика приноса или трошкова 
превременог изласка из производа, у складу са чланом 180. став 7. 
тачка 1) подтачка (5) овог закона, на основу претходно прибавље-
ног мишљења Народне банке Србије;

5) садржај и облик евиденција и уговора за пружање услу-
га клијентима и периодичних извештаја за клијенте о пруженим 
услугама;

6) поступак утврђивања и критеријуме за процену еквива-
лентности тржишта треће државе.

Акт из става 1. овог члана у обзир узима:
1) природу услуге или услуга понуђених или пружених 

клијенту односно потенцијалном клијенту, имајући у виду врсту, 
предмет, величину и учесталост трансакција;

2) природу понуђених или разматраних производа укључују-
ћи различите врсте финансијских инструмената;

3) непрофесионалну или професионалну природу клијента 
односно потенцијалног клијента или, у случају члана 181. ст. 2 –5. 
овог закона, квалификованих инвеститора.

Члан 183.
Инвестициона друштва су дужна да обезбеде и да докажу 

Комисији на њен захтев да запослени у инвестиционом друштву 
и друга физичка лица која пружају услуге и обављају активности 
из става 2. овог члана у име и за рачун инвестиционог друштва, у 
сваком тренутку поседују потребна знања и способности за оба-
вљање њихових дужности у складу са чл. 177. и 180. овог закона и 
одговарајућих аката Комисије.

Став 1. овог члана примењује се на физичка лица која:
1) клијентима, односно потенцијалним клијентима пружају 

инвестиционе услуге и обављају инвестиционе активности или 
додатне активности из члана 2. став 1. тач. 2) и 3) овог закона;

2) пружају информације о финансијским инструментима, 
инвестиционим услугама или додатним услугама инвестиционог 
друштва, клијентима или потенцијалним клијентима. 

Инвестициона друштва одобравају и надгледају спровођење 
система сталне едукације лица из става 1. овог члана у складу са 
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сложеношћу и обимом њиховог посла и у циљу њихове адекватне 
едукације и унапређења способности за обављање послова из чл. 
177. и 180. овог закона.

Комисија утврђује и објављује која су то минимална знања и 
способности потребна за обављање различитих задатака и посло-
ва лица из става 1. овог члана и објављује критеријуме за процену 
тих знања и способности.

Комисија је овлашћена да организује едукативне курсеве и 
испите за процену знања и способности из става 4. овог члана.

Изузетно од става 5. овог члана, Комисија може признавати 
квалификације, дипломе, уверења, положене испите и стручне ли-
ценце које су издала друга лица, уколико утврди да она обезбеђују 
минимални ниво знања и способности из става 4. овог члана. Ко-
мисија објављује списак квалификација, диплома, уверења, испи-
та и стручних лиценци које признаје.

Комисија подзаконским актом ближе уређује:
1) на која лица, услуге и активности се одредбе овог члана 

примењују;
2) опсег и минимални ниво знања и способности које захтева;
3) критеријуме за процену тих знања и способности; и
4) поступак за признавање квалификација, диплома, уверења, 

положених испита и стручних лиценци које су издала друга лица.

Дозвола за физичка лица за обављање инвестиционих услуга 
и активности

Члан 184.
Физичка лица могу обављати услуге и активности из члана 2. 

став 1. тачка 2) подтач. (1) –(5) овог закона само уколико поседују 
одговарајућу дозволу за обављање тих услуга и активности.

Дозволу за обављање услуга и активности из става 1. овог 
члана Комисија издаје ако подносилац захтева за добијање те до-
зволе испуњава следеће услове:

1) положен испит за стицање звања;
2) не подлеже примени правних последица осуде.
Подносилац захтева за добијање дозволе за обављање посло-

ва инвестиционог саветника и портфолио менаџера мора имати 
најмање три године радног искуства са високом стручном спре-
мом на пословима с хартијама од вредности.

Начин нострификације дозволе лицу које је стекло одговара-
јућу дозволу или овлашћење за обављање тих послова у иностран-
ству прописује Комисија.

Комисија организује наставу и полагање испита за стицање 
звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера.

Пружање услуга посредством другог инвестиционог друштва

Члан 185.
Инвестиционо друштво може да закључи уговор о обављању 

инвестиционих услуга или о пружању додатних услуга са другим 
инвестиционим друштвом у име клијента и у том случају може да 
користи информације о клијенту које прослеђује прво инвестици-
оно друштво.

Инвестиционо друштво које прослеђује упутство о налогу 
клијента остаје одговорно за потпуност и тачност датих података.

Инвестиционо друштво које прима упутство о извршењу 
услуге у име клијента може да прихвати и сваку препоруку у по-
гледу услуге или трансакције коју је клијенту пружило прво инве-
стиционо друштво.

Инвестиционо друштво које прослеђује упутство остаје од-
говорно за препоруку или савет које је пружило клијенту.

Инвестиционо друштво које прослеђује упутства другом ин-
вестиционом друштву, остаје одговорно за:

1) целовитост и тачност пренесених информација;
2) примереност/прикладност препоруке или савета датих 

клијенту.
Закључивање уговора из става 1. овог члана дозвољено је 

уколико ангажовање другог инвестиционог друштва:
1) не условљава наплату накнада или других трошкова од 

клијента првог инвестиционог друштва у износу који је виши од 
накнада које би клијент платио да је прво инвестиционо друштво 
пружило услуге;

2) не може узроковати непотребне пословне ризике ин-
вестиционом друштву, значајно угрозити квалитет унутрашње 

контроле, нити онемогућити надзор Комисије над испуњавањем 
свих обавеза инвестиционог друштва.

Комисија подзаконским актом уређује услове под којима ин-
вестиционо друштво може користити услуге другог инвестицио-
ног друштва.

Кредитна институција која закључи уговор о обављању инве-
стиционих услуга или о пружању додатних услуга са другим инве-
стиционим друштвом у име клијента, дужна је да Народну банку 
Србије обавести о томе најкасније у року од седам дана од дана 
закључења тог уговора, под условима и на начин који може ближе 
утврдити Народна банка Србије.

Дужност извршења налога под најповољнијим условима

Члан 186.
Инвестиционо друштво је дужно да предузме све неопход-

не активности како би при извршењу налога постигло најбољи 
могући ефекат по клијента с обзиром на цену, трошкове, брзину, 
могућност извршења, салдирање, величину, природу и све остале 
чиниоце у вези са извршењем налога, с тим што када клијент изда 
посебна упутства у вези са трансакцијом, инвестиционо друштво 
извршава налог према тим упутствима.

Када инвестиционо друштво изврши налог у име малог ин-
веститора, најбољи могући ефекат се утврђује на основу укупне 
накнаде, узимајући у обзир цену финансијског инструмента и 
трошкове повезане са извршењем, укључујући накнаде места за 
извршење, трошкове клиринга и салдирања и све друге накнаде 
плаћене трећим лицима која су укључена у извршење налога.

Када постоји више могућих места за извршење налога за 
финансијски инструмент, у сврхе процене и постизања најбољег 
ефеката за клијента, који би били остварени извршењем налога 
на сваком од места извршења на којем се може извршити налог, а 
која су наведена у политици за извршавање налога инвестиционог 
друштва, у обзир се узимају провизије и трошкови инвестиционог 
друштва за извршење налога на сваком од тих места извршења. 

Инвестиционо друштво не може да прима накнаде, попусте 
нити неновчане користи за усмеравање налога клијената на одре-
ђено место трговања или место извршења, које би кршило одредбе 
о сукобу интереса или о подстицајима из става 1. овог члана и чл. 
167, 176, 177. и 179. овог закона.

Најмање једном годишње, сва места трговања и систематски 
интернализатори за финансијске инструменте на које се односи 
обавеза трговања утврђена чланом 237. овог закона, као и сва ме-
ста извршења за остале финансијске инструменте, најмање једном 
годишње јавности пружају информације о квалитету извршења 
трансакција на том месту. Након извршења трансакције у име 
клијента, инвестиционо друштво обавештава клијента о месту 
извршења налога. Периодични извештаји садрже податке о цени, 
трошковима, брзини и вероватноћи извршења за појединачне фи-
нансијске инструменте.

Инвестиционо друштво је дужно да установи и спроведе 
ефикасне механизме и процедуре за извршавање налога клијената 
и постизање најбољих ефеката у складу са ставом 1. овог члана. 

Процедуре извршавања налога из става 6. овог члана за сва-
ку класу финансијског инструмента садрже податке о различитим 
местима за извршење налога клијената и чиниоцима који утичу на 
избор одговарајућег места извршења налога, а обухватају најмање 
она места која инвестиционом друштву омогућавају да постигне 
најбоље могуће резултате приликом извршења налога клијената. 

Инвестициона друштва клијентима пружају одговарајуће 
информације о својим процедурама извршења налога, којима се 
јасно, довољно детаљно и на начин који клијенти могу лако разу-
мети, објашњава како ће и где инвестиционо друштво извршавати 
налоге за клијента. 

Инвестициона друштва су дужна да добију претходну писану 
сагласност клијената за њихове процедуре извршења налога.

Када процедуре извршења налога предвиђају могућност из-
вршења налога ван места трговања, инвестиционо друштво је ду-
жно да пре извршења налога ван места трговања добије претходну 
изричиту сагласност клијента.

Инвестиционо друштво може сагласност да добије било у 
виду уопштеног уговора или сагласност може бити дата за сваку 
појединачну трансакцију.
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Инвестициона друштва која извршавају налоге клијената су 

дужна да једном годишње, за сваку врсту финансијских инструме-
ната, сачине резиме и објаве пет најпрометнијих места извршења 
у погледу обима трговања на којима су извршавали налоге клијен-
та у претходној години, као и податке о постигнутој ефикасности 
извршења.

Инвестиционо друштво је дужно да:
1) прати ефикасност процедура извршавања налога како би 

на време идентификовало и отклонило недостатке уколико их има;
2) редовно процењује да ли се на местима извршења налога 

наведеним у процедурама о извршењу налога постижу најбољи 
резултати за клијенте и да ли је потребно извршити измене у по-
стојећим процедурама узимајући у обзир, између осталог, инфор-
мације које се објављују у складу са ст. 3. и 6. овог члана;

3) обавештава клијенте о свим значајним променама у вези 
са начином или процедурама извршења налога;

4) докаже клијентима, на њихов захтев, да су извршили њи-
хове налоге у складу с процедурама инвестиционог друштва о из-
вршењу налога и да Комисији на њен захтев докажу усклађеност 
са овим чланом.

Комисија подзаконским актом ближе уређује:
1) критеријуме за утврђивање значаја различитих чинилаца 

који се, у складу са ст. 1 –3. овог члана, могу узимати у обзир при 
утврђивању најбољег исхода, с обзиром на величину и врсту нало-
га и категорију клијента (професионални или мали инвеститор);

2) садржај, облик и учесталост објављивања података о ква-
литету извршења, у складу са ставом 5. овог члана, узимајући у 
обзир врсту места извршења и врсту финансијског инструмента;

3) чиниоце које инвестиционо друштво може узимати у об-
зир када преиспитује своје начине извршења налога и околности у 
којима измене тих начина могу бити извршене;

4) чиниоце за одређивање која места омогућавају инвестици-
оним друштвима да доследно постигну најбољи могући резултат 
за извршавање налога клијената;

5) природу и обим информација које се пружају клијенту о 
процедурама извршења налога, у складу са ст. 7 –9. овог члана;

6) садржину и облик информација које инвестициона дру-
штва објављују у складу са ставом 5. овог члана.

Правила за поступање са налозима клијената

Члан 187.
Инвестиционо друштво дужно је да установи процедуре и 

системе за брзо, поштено и ажурно извршење налога клијената, 
и у односу на налоге осталих клијената и у односу на интересе у 
трговању тог инвестиционог друштва.

Ове процедуре или системи морају омогућавати извршење 
сличних налога клијената у складу са временом када је инвестици-
оно друштво примило налоге.

Када инвестиционо друштво од клијента прими налог са ли-
митом у вези са акцијама које су укључене у трговање на регули-
сано тржиште или којима се тргује на месту трговања, а који није 
одмах извршен или извршив према тренутно преовлађујућем ста-
њу на тржишту, дужно је да предузме мере за извршење налога у 
најкраћем року и одмах објави налог са лимитом на начин који ће 
га учинити лако доступним осталим учесницима тржишта, осим 
уколико клијент није изричито дао другачија упутства.

Сматра се да инвестиционо друштво испуњава ову обавезу 
ако проследи клијентов налог са лимитом на место трговања. Оба-
веза објављивања налога са лимитом не примењује се на налог 
који је велик по обиму у односу на нормалну тржишну величину и 
за који је Комисија уклонила обавезу објављивања информација о 
тренутним ценама понуде и потражње, на основу члана 229. став 
4. овог закона.

Комисија подзаконским актом ближе уређује:
1) услове и природу процедура и система који доводе до бр-

зог, поштеног и ажурног извршења налога клијената и околности 
односно трансакције у којима инвестициона друштва могу у ра-
зумној мери одступити од брзог извршења налога како би пости-
гла повољније услове за клијента;

2) различите методе, чијом употребом се за инвестиционо 
друштво може сматрати да је испунило своју обавезу да тржишту 
обелодани налоге са лимитом клијента, који нису одмах извршиви. 

Одбијање извршења налога за куповину и продају

Члан 188.
Инвестиционо друштво може одбити извршење:
1) налога за куповину када утврди да на новчаном рачуну 

клијента нема довољно средстава за измирење његових обавеза 
које би настале по основу извршења налога за куповину;

2) налога за продају када утврди да клијент на рачуну хартија 
од вредности нема довољно хартија од вредности које су потребне 
да се изврши налог.

Изузетно од става 1. овог члана, инвестиционо друштво неће 
одбити извршење налога уколико се налог клијента може изврши-
ти у потпуности или делимично:

1) од реализованих, а несалдираних трансакција;
2) давањем кредита уз сагласност клијента, а на основу важе-

ћих прописа;
3) позајмљивањем хартија од вредности у складу са прописи-

ма који уређују позајмљивање хартија од вредности.
Инвестиционо друштво је дужно да одбије извршење нало-

га за куповину, односно продају уколико има разлога за основану 
сумњу да би извршењем таквог налога:

1) биле прекршене одредбе овог закона или закона којим се 
уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма;

2) било учињено дело кажњиво по закону као кривично дело, 
привредни преступ или прекршај.

У случају из става 3. овог члана, инвестиционо друштво без 
одлагања обавештава Комисију.

Приликом утврђивања околности из става 3. овог члана, 
инвестиционо друштво има право да се ослања на сопствене ин-
формације, као и на информације које добије од својих клијената 
или потенцијалних клијената, осим уколико не поседује сазнање, 
односно треба да поседује сазнање да су такве информације очи-
гледно застареле, нетачне или непотпуне.

Потврда о извршењу налога

Члан 189.
Потврду о извршењу трансакција између учесника на тр-

жишту инвестиционо друштво издаје до краја првог радног дана 
након извршења трансакције, а на начин предвиђен уговором са 
клијентом.

Клијент се не може одрећи права да буде обавештен о извр-
шењу налога, али може наложити слање обавештења другом лицу 
које он овласти.

Обавезе инвестиционих друштава при именовању везаних 
заступника

Члан 190.
Инвестиционо друштво може да именује везане заступнике 

који се баве:
1) промовисањем услуга инвестиционог друштва; 
2) придобијањем нових клијената или пријемом и преносом 

налога клијената, односно потенцијалних клијената; 
3) пласирањем финансијских инструмената и пружањем са-

вета у вези са њима; и
4) осталим услугама које нуди инвестиционо друштво.
Ако инвестиционо друштво одлучи да именује везаног за-

ступника, остаје неограничено и безусловно одговорно за све рад-
ње или пропусте везаног заступника који делује у име инвестици-
оног друштва.

Инвестиционо друштво је дужно да обезбеди да везани за-
ступник обелодани у каквој улози делује и које инвестиционо дру-
штво заступа када ступа у контакт или пре него што почне да по-
слује са клијентом или потенцијалним клијентом.

Везани заступници регистровани у Републици могу да држе 
новац и/или финансијске инструменте клијената у име инвести-
ционог друштва за које обављају послове у Републици, односно у 
случају прекограничног пословања, на територији државе чланице 
која дозвољава везаном заступнику да држи новац клијената, ако 
је то дозвољено прописима из области девизног пословања.

Инвестициона друштва прате послове својих везаних заступ-
ника како би осигурала своју сталну усклађеност са овим законом 
када послују путем везаних заступника.
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Везани заступници морају бити регистровани у регистру који 
води и редовно ажурира Комисија. 

Комисија регистар из става 6. овог члана објављује на својој 
интернет страници.

Везани заступници ће бити уписани у јавни регистар само 
ако Комисија утврди да имају задовољавајућу репутацију и ако 
имају одговарајуће опште, пословно и стручно знање и оспосо-
бљеност да могу да понуде клијенту или потенцијалном клијенту 
инвестициону услугу или додатну услугу и да им пруже тачне све 
релевантне информације у вези са понуђеном услугом. 

Инвестициона друштва која именују везане заступнике пре-
дузимају одговарајуће мере како би избегла негативне последице 
које активности заступника које нису обухваћене овим законом, 
могу имати на активности везаних заступника које су извршене у 
име инвестиционог друштва. 

Инвестициона друштва могу да именују само оне заступнике 
који су уписани у јавни регистар из става 6. овог члана.

Кредитна институција која именује везане заступнике из овог 
члана, дужна је да Народну банку Србије обавести о именовању 
тих везаних заступника, најкасније у року од седам дана од дана 
тог именовања.

Члан 191.
Инвестиционо друштво усваја и придржава се својих интер-

них, писаних правила и процедура у вези са категоризацијом кли-
јената.

Професионални инвеститори су дужни да инвестициона дру-
штва обавештавају о свим чињеницама које би могле да утичу на 
промену у категоризацији клијента код инвестиционог друштва.

Уколико инвестиционо друштво установи да неки клијент 
више не припада почетно утврђеној категорији професионалног 
инвеститора, дужно је да предузме одговарајуће мере.

Комисија подзаконским актом уређује начин на који инвести-
циона друштва врше категоризацију клијената и пружају услуге 
различитим категоријама клијената.

Професионални инвеститор

Члан 192.
Професионалним инвеститором у вези са свим инвестици-

оним услугама и активностима и финансијским инструментима, 
сматрају се, у сврхе овог закона:

1) лица која подлежу обавези добијања дозволе, односно над-
зора како би пословала на финансијском тржишту, укључујући:

(1) кредитне институције;
(2) инвестициона друштва;
(3) друге финансијске институције које подлежу обавези до-

бијања дозволе, односно надзора;
(4) друштва за осигурање;
(5) институције колективног инвестирања и њихова друштва 

за управљање;
(6) добровољни пензијски фондови и друштва за управљање 

добровољним пензијским фондовима;
(7) дилери робе и робних деривата;
(8) други институционални инвеститори;
(9) други инвеститори који се сматрају професионалним у 

складу са прописима ЕУ;
2) правна лица која испуњавају најмање два од следећих 

услова:
(1) укупна имовина износи најмање 20.000.000 евра у динар-

ској противвредности по званичном средњем курсу динара према 
евру који утврђује Народна банка Србије;

(2) годишњи пословни приход износи најмање 40.000.000 
евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу 
динара према евру који утврђује Народна банка Србије;

(3) сопствени капитал у износу од најмање 2.000.000 евра у 
динарској противвредности по званичном средњем курсу динара 
према евру који утврђује Народна банка Србије;

3) Република, аутономне покрајине и јединице локалне са-
моуправе, као и друге државе или национална и регионална тела, 
Народна банка Србије и централне банке других држава, међуна-
родне и наднационалне институције, као што су Међународни мо-
нетарни фонд, Европска централна банка, Европска инвестициона 
банка и друге, сличне, међународне организације;

4) други институционални инвеститори чија је главна делат-
ност улагање у финансијске инструменте, укључујући лица који се 
баве секјуритизацијом средстава, или другим трансакцијама фи-
нансирања.

Инвестиционо друштво може лицу из става 1. овог члана, на 
његов захтев, омогућити третман са вишим нивоом заштите, одно-
сно третман који имају остали клијенти који нису професионални 
инвеститори.

Када је клијент неког инвестиционог друштва лице из става 
1. овог члана, инвестиционо друштво је дужно да га, пре пружања 
услуге, а на основу информација о таквом лицу које су инвестици-
оном друштву доступне, обавести да се сматра професионалним 
инвеститором и да ће бити третиран као такав, уколико се инве-
стиционо друштво и клијент не споразумеју другачије.

Инвестиционо друштво је дужно да обавести професионал-
ног инвеститора о могућности измене договорених услова како би 
обезбедио виши ниво заштите својих интереса, с тим што је одго-
ворност на овом клијенту да затражи виши ниво заштите својих 
интереса када сматра да није у стању да правилно процени, одно-
сно управља ризицима својственим некој инвестицији.

Виши ниво заштите интереса се обавезно пружа када профе-
сионални инвеститор закључи уговор у писаној форми са инвести-
ционим друштвом којим прецизира да не жели да буде третиран 
као професионални инвеститор, а такав уговор мора јасно да одре-
ди да ли се односи на једну или више услуга, односно трансакција 
или на један или више врста производа односно трансакција. 

Члан 193.
Инвестиционо друштво може поступати са клијентима који 

нису наведени у члану 192. овог закона као са професионалним 
инвеститорима, на њихов захтев, на основу одговарајуће процене 
знања и искуства клијента коју је предузело само инвестиционо дру-
штво, а која пружа разумну сигурност да је клијент способан да до-
носи сопствене инвестиционе одлуке и разуме повезане ризике, с об-
зиром на природу предвиђене финансијске трансакције или услуге. 

Процена из става 1. овог члана укључује проверу да ли про-
фесионални инвеститор испуњава најмање два од следећих кри-
теријума:

1) инвеститор је извршио трансакције значајног обима на ре-
левантним тржиштима, уз просечну учесталост од најмање десет 
трансакција по кварталу у току последња четири квартала;

2) величина финансијског портфолија клијента, који обу-
хвата и готовинске депозите и финансијске инструменте, прелази 
500.000 евра у динарској противвредности по званичном средњем 
курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије;

3) инвеститор ради или је радио најмање годину дана у фи-
нансијском сектору на пословима који захтевају познавање пред-
виђених финансијских трансакција или услуга.

Када су у питању правна лица која не испуњавају услове из 
члана 192. став 1. тачка 2) овог закона, лице чије се знање и спо-
собности процењују је лице које је овлашћено да врши финансиј-
ске трансакције у име тог правног лица.

Комисија може усвојити одређене критеријуме за процену 
знања и стручности општина и локалних власти које захтевају да 
се са њима поступа као са професионалним инвеститорима.

Ти критеријуми могу бити алтернатива онима наведеним у 
другом ставу овог члана, или додатни критеријуми тим критери-
јумима.

Клијенти који су третирани као професионални инвеститори 
на лични захтев могу се одрећи вишег нивоа заштите коју подразу-
мева њихов статус у складу са следећом процедуром:

1) клијент у писаном облику обавештава инвестиционо дру-
штво да жели да буде третиран као професионални инвеститор, у 
односу на све или на неку појединачну инвестициону услугу, од-
носно трансакцију или за одређену врсту трансакције, односно 
производа;

2) инвестиционо друштво је дужно да недвосмислено и у 
писаној форми упозори професионалног инвеститора о заштити 
интереса и праву на обештећење, које овим путем може да изгуби;

3) професионални инвеститор је дужан да у посебном доку-
менту, који је одвојен од уговора, изјави да је свестан последица 
губитка заштите.

Пре него што усвоји захтев клијента за одрицање од вишег 
нивоа заштите, инвестиционо друштво предузима све разумне 
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мере како би осигурало да клијент који захтева да буде третиран 
као професионални инвеститор испуњава за то прописане услове.

Трансакције са одређеним професионалним инвеститорима

Члан 194.
У сврхе овог члана, одређени професионални инвеститори 

су инвестициона друштва, кредитне институције, друштва за оси-
гурање, УЦИТС фондови и њихова друштва за управљање, друге 
финансијске институције које подлежу обавези добијања дозво-
ле, односно надзора у складу са законима Републике, националне 
владе и њихове канцеларије, укључујући јавне органе који се баве 
јавним дугом на националном нивоу, централне банке и наднаци-
оналне организације. 

Инвестиционо друштво са дозволом да извршава налоге 
у име клијената, и/или да тргује за сопствени рачун, односно да 
прима и шаље налоге, може да иницира трансакције или ступа у 
трансакције са одређеним професионалним инвеститорима, а да 
при томе није обавезно да испуњава услове из члана 177, члана 
179. став 1. и ст. 5 –17, члана 180, члана 181. ст. 1. и 6, члана 186. 
и члана 187. ст. 3 –5. овог закона у погледу ових трансакција или 
додатних услуга директно повезаних са овим трансакцијама.

У њиховом односу са одређеним професионалним клијенти-
ма, инвестициона друштва поступају поштено, правично и про-
фесионално, и комуницирају на поштен, јасан и необмањујући 
начин, узимајући у обзир природу одређеног професионалног ин-
веститора и његове делатности.

Статус одређеног професионалног инвеститора из става 1. 
овог члана не искључује право тих лица да захтевају, било уоп-
штено или за сваку трансакцију посебно, да буду третирани као 
инвеститори чије се пословање са инвестиционим друштвом уре-
ђује у складу са чл. 177, 179, 180, 181, 182, 186. и 187. овог закона. 

У случају трансакције када се одређени професионални ин-
веститори налазе у другим јурисдикцијама које нису Република, 
инвестиционо друштво признаје статус другог привредног субјек-
та, како је уређено прописима државе чланице у којој је друштво 
основано.

Када инвестиционо друштво закључује трансакције у складу 
са ст. 1. и 2. овог члана са таквим клијентима, од потенцијалног 
одређеног професионалног инвеститора дужно је да добије сагла-
сност да се са њим поступа као са одређеним професионалним ин-
веститором. Инвестиционо друштво може ту сагласност да добије 
било у виду уопштеног уговора или сагласност може бити дата за 
сваку појединачну трансакцију.

Инвестициона друштва могу третирати као одређене профе-
сионалне инвеститоре субјекте из трећих држава уколико су исто-
ветни категоријама субјеката из ст. 3. и 4. овог члана. 

Инвестициона друштва, такође могу да третирају као одређе-
не професионалне инвеститоре субјекте из трећих држава, у скла-
ду са ст. 5. и 6. овог члана, под истим условима и критеријумима 
који су утврђени у ст. 5. и 6. овог члана. 

Комисија подзаконским актом ближе уређује:
1) поступак признавања статуса клијента из ст. 3. и 4. овог 

члана; 
2) поступак добијања изричите сагласности од потенцијалног 

одређеног професионалног инвеститора из ст. 5. и 6. овог члана.

Праћење усклађености са правилима МТП-а или ОТП-а и 
осталим законским обавезама

Члан 195.
Инвестициона друштва и организатори тржишта који упра-

вљају МТП-ом или ОТП-ом су дужни да:
1) установе и одржавају ефикасне системе и поступке реле-

вантне за МТП или ОТП, за редовно праћење усклађености својих 
чланова или учесника са правилима МТП или ОТП; 

2) прате испостављене налоге, укључујући опозиве налога и 
трансакције које врше чланови или учесници у оквиру њихових 
система како би препознали кршење тих правила, неправилне 
услове трговања или понашања која могу указати на трговање или 
покушаје трговања на основу инсајдерске информације, манипу-
лацију или покушаје манипулације на тржишту као и поремећаје 
у систему у вези са финансијским инструментом, користећи сред-
ства потребна да то праћење буде ефикасно;

3) одмах обавештавају Комисију о значајним случајевима кр-
шења њихових правила, неправилним условима трговања или по-
нашањима која могу указати на трговање или покушаје трговања 
на основу инсајдерских информација, манипулацију или покушаје 
манипулације на тржишту или поремећајима у систему у вези са 
финансијским инструментом;

4) достављају без непотребног одлагања информације из тач-
ке 3) овог члана државном тужиоцу и обезбеђују му пуну подршку 
у истражним радњама и процесуирању злоупотреба на тржишту 
које су се догодиле у њиховим системима или преко њих.

Комисија обавештава ЕСМА-у и надлежне органе других др-
жава чланица о информацијама из става 1. тач. 1) и 2) овог члана. 

У вези са поступањем које може указати на понашање које 
је забрањено на основу европских прописа којима се уређују тр-
жишта финансијских инструмената, надлежни орган мора да се 
увери да такво понашање постоји или је постојало пре него што о 
томе обавести надлежне органе других држава чланица и ЕСМА-у. 

Комисија подзаконским актом ближе уређује околности 
услед којих наступа обавеза давања информација из става 1. тач. 
3) и 4) и ст. 2. и 3. овог члана.

Привремена обустава и искључење финансијских 
инструмената из трговања на МТП-у или ОТП-у

Члан 196.
Инвестиционо друштво или организатор тржишта који упра-

вља МТП-ом или ОТП-ом може да уведе привремену обуставу тр-
говања финансијским инструментом или да га искључи из тргова-
ња, уколико финансијски инструмент више не испуњава правила 
МТП-а или ОТП-а, осим ако би та обустава или искључење могла 
да нанесе знатну штету интересима инвеститора или правилном 
функционисању тржишта. 

Инвестиционо друштво или организатор тржишта који упра-
вља МТП-ом или ОТП-ом, који привремено обустави или искљу-
чи из трговања финансијски инструмент, такође привремено обу-
ставља трговање или искључује из трговања изведене финансијске 
инструменте из члана 2. став 1. тачка 19) подтач. (4) –(10) овог 
закона, који се односе на тај финансијски инструмент или су са 
њим повезани, када је то потребно за подршку циљевима привре-
мене обуставе или искључења основног финансијског инструмен-
та. Инвестиционо друштво или организатор тржишта који упра-
вља МТП-ом или ОТП-ом објављује своју одлуку о привременој 
обустави или искључењу финансијског инструмента из трговања 
и свих повезаних изведених финансијских инструмената, и обаве-
штава Комисију о тим одлукама.

У околностима из ст. 1. и 2. овог члана, Комисија захтева да 
друга регулисана тржишта, МТП-ови, ОТП-ови и систематски 
интернализатори који су у њеној надлежности и тргују истим фи-
нансијским инструментом или изведеним финансијским инстру-
ментима из става 2. овог члана, такође привремено обуставе тр-
говање или из трговања искључе тај финансијски инструмент или 
изведене финансијске инструменте, ако је привремена обустава 
или искључење уведена због сумње на злоупотребу на тржишту, 
понуде за преузимање или необјављивања инсајдерских информа-
ција о издаваоцу или финансијском инструменту, због повреде чл. 
271 –282. овог закона, осим ако такво привремено обустављање тр-
говања или искључење из трговања може значајно наштетити ин-
тересима инвеститора или правилном функционисању тржишта. 
Комисија одмах објављује такву одлуку.

Комисија о одлуци из става 2. овог члана обавештава 
ЕСМА-у и надлежне органе других држава чланица. Овај став 
ступа на снагу у тренутку приступања Републике ЕУ.

Када од надлежног органа друге државе добије обавештење 
о таквој одлуци, Комисија захтева да регулисана тржишта, МТП-
ови, ОТП-ови и систематски интернализатори који су у њеној 
надлежности и тргују истим финансијским инструментом или из-
веденим финансијским инструментима из става 2. овог члана, та-
кође привремено обуставе трговање или из трговања искључе тај 
финансијски инструмент или изведене финансијске инструменте, 
ако је привремена обустава или искључење уведена због сумње на 
злоупотребу тржишта, понуде за преузимање или необјављивања 
привилегованих информација о издаваоцу или финансијском ин-
струменту, због повреде чл. 271 – 282. овог закона, осим ако такво 
привремено обустављање трговања или искључење из трговања 
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може значајно наштетити интересима инвеститора или правилном 
функционисању тржишта. Овај став ступа на снагу у тренутку 
приступања Републике ЕУ.

Комисија о овој одлуци обавештава ЕСМА-у и друге надле-
жне органе, укључујући објашњење уколико је одлучено да се за 
финансијски инструмент или изведене финансијске инструменте 
не обустави трговање или да се не искључе из трговања, у складу 
са чланом 2. став 1. тачка 19) подтач. (4) –(10) овог закона, који се 
односе на тај финансијски инструмент или су са њим повезани. 

Приликом укидања обуставе трговања финансијског инстру-
мента или изведених финансијских инструмената из става 2. овог 
члана, примењују се такође ст. 2 –6. овог члана. 

Поступак обавештавања из овог члана такође се примењује 
и у случају да је одлуку о привременој обустави или искључењу 
из трговања финансијског инструмента или изведених финансиј-
ских инструмената из става 2. овог члана, донео надлежни орган у 
складу са чланом 374. став 1. тач. 13) и 14) овог закона. Овај став 
ступа на снагу у тренутку приступања Републике ЕУ.

Комисија подзаконским актом ближе уређује:
1) случајеве у којима повезаност између изведеног финансиј-

ског инструмента из става 2. овог члана, и изворног финансијског 
инструмента, значи да је за изведени финансијски инструмент та-
кође потребно обуставити трговање или га искључити из тргова-
ња, како би се постигао циљ обуставе или искључења основног 
финансијског инструмента; 

2) форму и временски распоред обавештења и објава из овог 
члана; 

3) околности које наносе знатну штету интересима инвести-
тора и правилном функционисању тржишта из овог члана.

Тржиште раста малих и средњих предузећа (Тржиште раста 
МСП)

Члан 197.
Организатор МТП-а може поднети захтев Комисији за реги-

стровање МТП-а као тржишта раста МСП-а.
Комисија може регистровати МТП као тржиште раста МСП-а 

уколико прими захтев из става 1. овог члана и уколико се увери да 
су услови из става 3. овог члана испуњени у вези са МТП-ом. 

Организатор МТП-а послује у складу са ефикасним прави-
лима, системима и поступцима, који осигуравају да су испуњени 
следећи услови:

1) најмање 50% издавалаца чији су финансијски инструмен-
ти укључени у трговање на МТП-у су мала и средња предузећа 
у време регистрације МТП-а као тржиште раста МСП-а и у свим 
наредним календарским годинама;

2) утврђени су одговарајући критеријуми за прво и даље 
укључивање финансијских инструмената издаваоца у трговање;

3) када се финансијски инструменти први пут укључе у трго-
вање, на располагању је довољно информација које ће омогућити 
инвеститорима да донесу утемељену одлуку о улагању у финан-
сијске инструменте; информације су доступне или у релевантном 
документу о укључењу или проспекту уколико се примењују за-
хтеви о јавној понуди у вези с првим укључењем финансијског ин-
струмента на МТП из овог закона;

4) издавалац или неко друго лице у његово име обезбеђује 
одговарајуће редовно финансијско извештавање, као што су реви-
дирани годишњи извештаји;

5) издаваоци на тржишту, лица која обављају дужности руко-
водиоца и са њима блиско повезана лица испуњавају услове про-
писане овим законом;

6) прописане информације које се односе на издаваоце на тр-
жишту чувају се и стављају на располагање јавности;

7) постоје ефикасни системи и контроле за спречавање и откри-
вање злоупотреба на тржишту у складу са одредбама овог закона.

Критеријуми из става 3. овог члана не спречавају инвестици-
оно друштво или организатора тржишта који управљају МТП-ом 
да уведу додатне услове. 

Комисија може избрисати из регистра МТП-ова као тржиште 
раста МСП-а у једном од следећих случајева:

1) инвестиционо друштво или организатора тржишта који 
управља тржиштем који су поднели захтев за брисање из регистра;

2) у случају неиспуњења услова који се односе на МТП-ове 
из става 3. овог члана. 

Комисија у најкраћем року обавештава ЕСМА-у о сваком 
упису у регистар као и искључењу из регистра МТП-а као тржи-
шта раста МСП-а. 

Када је финансијски инструмент издаваоца укључен у трго-
вање на једном тржишту раста МСП-а, тим финансијским инстру-
ментом се може трговати и на другим тржиштима раста МСП-а 
само ако је издавалац информисан и није се томе успротивио. 

Међутим, у овом случају издавалац нема никаквих обавеза у 
погледу корпоративног управљања или почетног, континуираног 
или повременог обелодањивања на тим другим тржиштима раста 
МСП-а.

Слобода пружања инвестиционих услуга и вршења 
инвестиционих активности

Члан 198.
Инвестициона друштва којима су дозволу дали и над којима 

надзор врше надлежни органи друге државе чланице у складу са 
прописима ЕУ о тржиштима финансијских инструмената и кре-
дитне институције у складу са прописима ЕУ о приступу делат-
ности кредитних институција и пруденцијалном надзору кредит-
них институција, могу слободно да пружају инвестиционе услуге 
и/или да обављају инвестиционе активности и додатне услуге на 
територији Републике, под условом да њихова дозвола предвиђа 
те услуге и активности, а кад су у питању кредитне институције 
 – и под условима који су прописани законом којим се уређују кре-
дитне институције у Републици. Додатне услуге се могу пружати 
само заједно са инвестиционим услугама и/или активностима.

Инвестициона друштва и кредитне институције из става 1. 
овог члана могу почети да пружају инвестиционе услуге и актив-
ности у Републици, када Комисија од њиховог матичног надле-
жног органа означеног као контакт тачку у складу са прописима 
ЕУ који уређују тржишта финансијских инструмената добије по-
датке из ст. 4. и 5. овог члана. Комисија објављује те податке када 
их прими. Комисија је дужна да ове податке који се односе на кре-
дитну институцију без одлагања проследи Народној банци Србије.

Свако инвестиционо друштво којем је дозволу за рад дала 
Комисија и над којим врши надзор у складу са овим законом и 
кредитна институција која је дозволу добила у складу са законом 
којим се уређују кредитне институције, могу слободно да пружа-
ју инвестиционе услуге и/или обављају инвестиционе активно-
сти, као и додатне услуге, на територији друге државе чланице, 
под условом да њихова дозвола предвиђа те услуге и активности. 
Додатне услуге се могу пружати само заједно са инвестиционим 
услугама и/или активностима.

Свако инвестиционо друштво које по први пут намерава да 
пружа услуге или активности на територији друге државе члани-
це, или које намерава да промени палету услуга или активности 
које тако пружа односно обавља, треба Комисију да обавести о 
следећем:

1) о називу државе чланице у којој намерава да послује;
2) пословном плану, у коме су посебно назначене оне инве-

стиционе услуге и/или активности и додатне услуге које намерава 
да пружа на територији те државе чланице и да ли намерава да то 
чини посредством везаних заступника са седиштем у Републици. 
Када инвестиционо друштво намерава да користи везане заступ-
нике, дужно је да Комисију обавести о идентитету тих везаних за-
ступника.

Комисија све информације, укључујући имена везаних за-
ступника које инвестиционо друштво намерава да користи за пру-
жање инвестиционих услуга и активности у тој држави чланици, 
у року од месец дана од њиховог пријема, прослеђује надлежном 
органу државе чланице домаћина одређеног као контакт тачка у 
складу са прописима ЕУ о тржиштима финансијских инструмена-
та. Инвестиционо друштво тада може почети да пружа одговарају-
ће инвестиционе услуге и активности у држави чланици домаћину.

У случају промене било којих података достављених у скла-
ду са овим чланом, инвестиционо друштво Комисији доставља 
писано обавештење о тој измени најмање месец дана пре њеног 
спровођења. Комисија о тој измени обавештава надлежни орган 
државе чланице домаћина.

Свака кредитна институција која намерава да пружа инве-
стиционе услуге и активности као и додатне услуге у складу са 
ставом 3. овог члана посредством везаних заступника обавештава 



28. децембар 2021. Број 129 77
Комисију и Народну банку Србије о именима тих везаних заступ-
ника.

Ако кредитна институција намерава да користи везане за-
ступнике са седиштем у Републици, на територији државе чланице 
у којој намерава да пружа услуге, Комисија у року од месец дана 
од пријема свих информација, обавештава надлежни орган државе 
чланице домаћина која је одређена као контакт тачка у складу са 
прописима ЕУ о тржиштима финансијских инструмената, о име-
нима везаних заступника које кредитна институција намерава да 
користи за пружање услуга у тој држави чланици.

Инвестициона друштва и организатори тржишта који упра-
вљају МТП-ом или ОТП-ом, из других држава чланица, могу без 
додатних законских или административних захтева успоставити 
одговарајуће аранжмане у Републици, како би удаљеним корисни-
цима, члановима или учесницима са седиштем у њиховим држава-
ма чланицама омогућили приступ и трговање на тим тржиштима.

Инвестициона друштва и организатори тржишта који упра-
вљају МТП-ом или ОТП-ом у Републици, могу без додатних за-
конских или административних захтева успоставити одговарајуће 
аранжмане у другим државама чланицама, како би удаљеним ко-
рисницима, члановима или учесницима са седиштем у Републици 
омогућили приступ и трговање на тим тржиштима.

Инвестиционо друштво или организатор тржишта који упра-
вљају МТП-ом или ОТП-ом обавештавају Комисију о аранжмани-
ма у другим државама чланицама, које Комисија у року од месец 
дана доставља надлежном органу државе чланице у којој МТП 
или ОТП намерава да пружа те аранжмане. 

Комисија, на захтев надлежног органа матичне државе чла-
нице МТП-а, и без одлагања, доставља имена удаљених чланова 
или учесника на МТП-у, са седиштем у тој држави чланици.

Оснивање огранка

Члан 199.
Свако инвестиционо друштво коме је надлежни орган дру-

ге државе чланице дао дозволу за рад и над којим врши надзор, у 
складу са прописима ЕУ о тржиштима финансијских инструмената, 
може да пружа инвестиционе услуге и/или да обавља инвестиционе 
активности и додатне услуге на територији Републике у складу са 
прописима ЕУ о тржиштима финансијских инструмената и пропи-
сима ЕУ о приступу делатности кредитних институција и пруденци-
јалном надзору кредитних институција и инвестиционих друштава, 
на основу права о пословном настањивању, било оснивањем огран-
ка било посредством везаног заступника основаног у Републици, 
под условом да њихова дозвола коју је инвестиционо друштво или 
кредитна институција добила у матичној држави чланици предвиђа 
те услуге и активности. Додатне услуге се могу пружати само зајед-
но са инвестиционим услугама и/или активностима.

Свака кредитна институција која је дозволу добила у складу 
са прописима ЕУ о приступу делатности кредитних институција 
и пруденцијалном надзору кредитних институција може да пружа 
инвестиционе услуге и/или да обавља инвестиционе активности 
и додатне услуге на територији Републике у складу са прописима 
ЕУ о тржиштима финансијских инструмената и прописима ЕУ о 
приступу делатности кредитних институција и пруденцијалном 
надзору кредитних институција, на основу права о пословном на-
стањивању, било оснивањем огранка било посредством везаног 
заступника основаног у Републици, под условом да дозвола коју је 
кредитна институција добила у матичној држави чланици предви-
ђа те услуге и активности и под условима прописаним законом ко-
јим се уређују кредитне институције у Републици. Додатне услуге 
се могу пружати само заједно са инвестиционим услугама и/или 
активностима.

Свако инвестиционо друштво коме је дозволу за рад дала Ко-
мисија и над којим врши надзор у складу са овим законом, може 
слободно да пружа инвестиционе услуге и/или обавља инвестици-
оне активности, као и додатне услуге, на територији друге држа-
ве чланице у складу са овим законом као и законом о кредитним 
институцијама, на основу права о пословном настањивању, било 
оснивањем огранка, било посредством везаног заступника основа-
ног ван Републике, под условом да дозвола за рад дата инвестици-
оном друштву или кредитној институцији у Републици предвиђа 
те услуге и активност. Додатне услуге се могу пружати само зајед-
но са инвестиционим услугама и/или активностима.

Свака кредитна институција која је добила дозволу у скла-
ду са законом којим се уређују кредитне институције у Републици 
може слободно да пружа инвестиционе услуге и/или обавља инве-
стиционе активности, као и додатне услуге, на територији друге 
државе чланице, на основу права о пословном настањивању, било 
оснивањем огранка, било посредством везаног заступника основа-
ног ван Републике, под условом да дозвола за рад коју је кредитна 
институција добила предвиђа те услуге и активности и под усло-
вом да је прибављена потребна дозвола у складу са законом којим 
се уређују кредитне институције у Републици. Додатне услуге се 
могу пружати само заједно са инвестиционим услугама и/или ак-
тивностима.

Свако инвестиционо друштво које жели да оснује огранак на 
територији друге државе чланице или да послује посредством ве-
заних заступника основаних у другој држави чланици у којој није 
основао огранак, дужно је да прво о томе обавести Комисију и да 
јој достави следеће информације:

1) име државе чланице на чијој територији намерава да осну-
је огранак или државе чланице у којој не оснива огранак, али на-
мерава да користи везане заступнике са седиштем у тој држави 
чланици;

2) пословни план који, између осталог, наводи инвестиционе 
услуге и/или активности и додатне услуге које ће нудити;

3) организациону структуру огранка, кад је основан, и назна-
ку да ли огранак намерава да користи везане заступнике и назив 
везаних заступника;

4) да ли намерава да користи везане заступнике у држави 
чланици у којој инвестиционо друштво не оснива огранак, опис 
намераване употребе везаног заступника или везаних заступника 
и организациону структуру, укључујући захтеве за извештавање и 
навођење места које заступник или заступници имају у корпора-
тивној структури инвестиционог друштва;

5) адресу у држави чланици домаћину на којој се могу доби-
ти документа;

6) имена лица одговорних за управљање огранком или веза-
ним заступником.

Када инвестиционо друштво користи везаног заступника 
основаног у држави чланици изван Републике, такав везани за-
ступник постаје део огранка, ако је огранак основан, и у сваком 
случају на њега се примењују одредбе овог закона о огранцима.

Осим ако Комисија нема разлога да сумња у прикладност ад-
министративне структуре или финансијског положаја инвестицио-
ног друштва, узимајући у обзир разматране активности, она у року 
од три месеца од пријема свих информација, те податке доставља 
надлежном органу државе чланице домаћина који је одређен као 
контакт тачка у складу са прописима ЕУ о тржиштима финансиј-
ских инструмената и о томе обавештава инвестиционо друштво.

Поред података из става 5. овог члана, Комисија надлежном 
органу државе чланице домаћина доставља појединости о акреди-
тованом систему заштите инвеститора чији је члан инвестиционо 
друштво у складу са овим законом. У случају промене у поједи-
ностима, Комисија обавештава надлежне органе државе чланице 
домаћина на одговарајући начин.

Ако Комисија одбије да пружи информације надлежном ор-
гану државе чланице домаћина, она инвестиционом друштву даје 
своје разлоге за одбијање у року од три месеца од пријема свих 
података.

По пријему обавештења од надлежног органа државе члани-
це домаћина или, ако Комисија није примила такво обавештење од 
надлежног органа, најкасније два месеца од дана преноса података 
од стране Комисије, огранак се може основати и започети с радом.

Када Комисија прими обавештење од надлежног органа ма-
тичне државе чланице инвестиционог друштва или кредитне ин-
ституције која жели да пружа услуге у Републици на основу пра-
ва пословног настањивања у складу са ставом 1. овог члана, она 
шаље обавештење надлежном органу матичне државе чланице 
најкасније у року од два месеца од дана преноса обавештења од 
стране надлежног органа матичне државе чланице. Уколико Коми-
сија не пошаље такво обавештење у предвиђеном року, огранак се 
може основати и започети с радом.

Свака кредитна институција која жели да користи везаног 
заступника основаног у држави чланици изван Републике како 
би пружала инвестиционе услуге и/или обављала активности, од-
носно додатне активности у складу са овим законом, обавештава 
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Комисију и Народну банку Србије и доставља им податке из става 
5. овог члана.

Осим ако Комисија нема разлога да сумња у адекватност ад-
министративне структуре или финансијског положаја кредитне 
институције, она у року од три месеца од пријема свих информа-
ција, те податке доставља надлежном органу државе чланице до-
маћина који је одређен као контакт тачка у складу са прописима 
ЕУ о тржиштима финансијских инструмената и томе обавештава 
кредитну институцију на одговарајући начин.

Ако Комисија одбије да пружи информације надлежном ор-
гану државе чланице домаћина, она кредитној институцији даје 
своје разлоге за одбијање у року од три месеца од дана пријема 
свих података.

По пријему обавештења од надлежног органа државе члани-
це домаћина или, ако Комисија није примила такво обавештење од 
надлежног органа, најкасније два месеца од дана преноса података 
од стране Комисије, везани заступник може започети с радом. На 
тог везаног заступника примењују се одредбе овог закона које се 
односе на огранке. 

Одговорност је Комисије да обезбеди да су услуге које огра-
нак пружа на територији Републике у складу са обавезама утврђе-
ним у чл. 177, 179, 180, 182, 186. и 187. и чл. 233 –239. овог закона 
као и мера усвојених на основу њих у Републици. 

Комисија има право да преиспита/контролише уређење 
огранка и да захтева промене које су нужне како би надлежни ор-
ган могао да спроведе одредбе чл. 177, 179, 180, 182, 186. и 187. 
и чл. 233 –239. овог закона и мере усвојене на основу њих у Репу-
блици, у вези са услугама и/или активностима које огранак пружа 
у Републици.

Када инвестиционо друштво које има дозволу издату у дру-
гој држави чланици, оснује огранак у Републици, надлежни орган 
матичне државе чланице инвестиционог друштва може, у вршењу 
својих овлашћења и након обавештавања Комисије, на лицу места 
вршити непосредни надзор у том огранку.

У случају промене у подацима достављених у складу са 
ставом 5. овог члана, инвестиционо друштво Комисији доставља 
писано обавештење о тој измени најмање месец дана пре њеног 
спровођења. Комисија о тој измени обавештава надлежни орган 
матичне државе чланице.

Приступ регулисаним тржиштима

Члан 200.
Инвестициона друштва из других држава чланица која су 

овлашћена за извршавање налога клијената или да тргују за соп-
ствени рачун, имају право да постану члан или да приступе регу-
лисаним тржиштима основаним у Републици на један од следећих 
начина: 

1) непосредно, оснивањем огранка у Републици;
2) постајући удаљени чланови регулисаног тржишта или ње-

говом приступу на даљину без оснивања огранака у Републици, 
под условом да поступци и системи трговања релевантног тржи-
шта не захтевају физичко присуство за закључење трансакције на 
тржишту. 

Инвестициона друштва из Републике која имају дозволу за 
извршавање налога клијената или да тргују за сопствени рачун, 
имају право да постану члан или да приступе регулисаним тржи-
штима основаним ван Републике на један од следећих начина: 

1) непосредно, оснивањем огранка у другој земљи;
2) постајући удаљени чланови регулисаног тржишта или ње-

говом приступу на даљину без оснивања огранака у тој земљи, 
под условом да поступци и системи трговања релевантног тржи-
шта не захтевају физичко присуство за закључење трансакције на 
тржишту. 

Приступ CCP-у, системима клиринга и салдирања и право 
бирања/одређивања система салдирања

Члан 201.
Инвестициона друштва из других држава чланица имају пра-

во посредног и непосредног приступа CCP-у и системима клирин-
га и салдирања у Републици, у сврхе закључивања или организа-
ције закључивања трансакција финансијским инструментима.

За посредни и непосредни приступ тих инвестиционих дру-
штава овим системима важе исти недискриминаторни, транспа-
рентни и објективни критеријуми, који се примјењују и на локал-
не чланове или учеснике.

Употреба ових система није ограничена на клиринг и сал-
дирање трансакција финансијским инструментима извршеним на 
месту трговања у Републици.

Регулисана тржишта остављају право свим својим чланови-
ма или учесницима да изаберу систем за салдирање трансакција 
финансијским инструментима које су извршене на том регулиса-
ном тржишту, под следећим условима:

1) постоје везе и договори између изабраног система салди-
рања и другог система, који су потребни за обезбеђивање ефика-
сног и економичног салдирања трансакције у питању;

2) Комисија је сагласна да су технички услови за салдирање 
трансакција закључених на регулисаном тржишту путем неког 
другог система салдирања, а не оног одређеног од стране регули-
саног тржишта, такви да омогућавају несметано и уредно функци-
онисање финансијских тржишта.

Ова процена Комисије не доводи у питање надлежности на-
ционалне централне банке као надзорног органа система салдира-
ња или других надзорних органа који имају надлежности у вези са 
тим системима.

Комисија узима у обзир надзор/контролу који су већ обавиле 
те институције како би избегле непотребно дуплирање/понављање 
контроле.

Инвестициона друштва из Републике имају право посредног 
и непосредног приступа CCP-у, системима клиринга и салдирања 
у другој земљи у сврхе закључивања или организације закључива-
ња трансакција финансијским инструментима.

Одредбе о CCP-у, системима клиринга и салдирања у вези са 
МТП-овима

Члан 202.
Инвестициона друштва и организатори тржишта који упра-

вљају МТП-ом могу да склопе одговарајуће договоре са CCP-ом 
или системом клиринга и системом салдирања друге државе чла-
нице у циљу обезбеђивања клиринга и/или салдирања неких или 
свих трансакција које у оквиру њихових система закључују члано-
ви или учесници.

Комисија се не може противити коришћењу CCP-а, клирин-
шких кућа и/или система за салдирање у другој држави чланици 
осим када је то неопходно како би се омогућило уредно функцио-
нисање тог МТП-а и узимајући у обзир услове за системе салдира-
ња из члана 201. став 4. овог закона.

Да би се избегла непотребна двострука контрола, Комисија 
узима у обзир контролу и надзор над системима клиринга и сал-
дирања које већ врше националне централне банке као надзорни 
органи система клиринга и салдирања, односно надзор који врше 
други надзорни органи у чијој су надлежности ови системи.

Пружање инвестиционих услуга и активности на територији 
Републике и са елементом иностраности

Члан 203.
Лице које пружа инвестиционе услуге и активности или до-

датне услуге, на територији Републике, мора да послује у складу 
са овим законом и да поседује одговарајућу дозволу Комисије.

Пружање инвестиционих услуга и активности или додатних 
услуга, од стране иностраних инвестиционих друштава или орга-
низатора трговања која не поседују дозволу Комисије, дозвољено 
је само уз посредовање инвестиционих друштава који имају до-
зволу Комисије.

Само инвестициона друштва са дозволом Комисије могу са 
територије Републике да за инострана инвестициона друштва нуде 
инвестиционе услуге и активности или додатне услуге, лицима у 
иностранству.

Оглашавање, рекламирање, обуке за трговање преко елек-
тронских платформи за трговање као и друге облике промовисања 
услуга иностраних инвестиционих друштава или организатора тр-
говања, могу да обављају само субјекти који поседују одговарају-
ћу дозволу за рад у складу са овим законом, независно од тога да 
ли предметну услугу нуде резидентима или нерезидентима Репу-
блике.
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Пружање инвестиционих услуга и активности инвестиционих 

друштава из трећих држава

Члан 204.
Инвестиционо друштво из треће државе које намерава да 

пружа инвестиционе услуге и обавља инвестиционе активности, 
укључујући или не укључујући томе додатне услуге, професио-
налним инвеститорима или малим инвеститорима у Републици, 
дужно је да оснује огранак у Републици.

За оснивање огранка потребна је претходна дозвола за рад од 
Комисије, у складу са следећим условима:

1) за пружање услуга за које инвестиционо друштво из треће 
државе захтева дозволу, потребно је да има дозволу и да је субјект 
надзора у трећој држави у којој је друштво основано и поседује 
одговарајућу дозволу, а при томе надлежни орган поштује све пре-
поруке ФАТФ-а о спречавању прања новца и борби против финан-
сирања тероризма;

2) између Комисије и надлежних надзорних органа треће др-
жаве у којој је инвестиционо друштво основано, закључени су спо-
разуми о сарадњи са одредбама које уређују размену информација 
у циљу очувања интегритета тржишта и заштите инвеститора;

3) огранак на располагању има довољно основног капитала;
4) именовано је једно или више лица одговорних за управља-

ње огранком и сва лица испуњавају одредбе члана 156. овог закона;
5) трећа држава у којој је основано инвестиционо друштво је 

потписала споразум са Републиком, који у потпуности испуњава 
стандарде ОЕЦД-овог модела пореске конвенције о приходима и 
капиталу и обезбеђује ефикасну размену информација у области 
пореских питања, укључујући све вишестране/мултилатералне 
пореске споразуме, уколико постоје;

6) инвестиционо друштво је члан система заштите инвести-
тора који је дозволу добио или је признат у складу са прописима 
ЕУ система заштите инвеститора.

Инвестиционо друштво из треће државе из става 1. овог чла-
на подноси захтев Комисији. 

Члан 205.
Инвестиционо друштво из треће државе које намерава да 

прибави дозволу за пружање инвестиционих услуга или обављање 
инвестиционих активности, са или без додатних услуга, на тери-
торији Републике путем огранка, дужно је да Комисији достави: 

1) име органа одговорног за његов надзор у релевантној тре-
ћој држави. Ако је за надзор одговорно више од једног органа, на-
воде се појединости о њиховим подручјима надлежности;

2) све релевантне појединости о инвестиционом друштву 
(име, правни облик, седиште и адресу, чланове органа управе, ре-
левантне акционаре), као и пословни план у којем се наводе инве-
стиционе услуге и/или активности, односно додатне услуге које ће 
се пружати, организациону структуру огранка, укључујући опис 
свих поверавања важних пословних процеса трећим странама;

3) имена лица, која су одговорна за руковођење огранка, и ре-
левантне документе за доказивање усклађености са захтевима из 
члана 156. овог закона;

4) податке о основном капиталу на располагању огранку.

Члан 206.
Комисија доноси решење о давању дозволе инвестиционом 

друштву из треће државе за пружање инвестиционих услуга или 
обављање инвестиционих активности, са или без додатних услуга, 
на територији Републике путем огранка када утврди: 

1) да су услови из члана 204. овог закона испуњени; и 
2) огранак инвестиционог друштва из треће државе ће моћи 

да испуњава услове из става 3. овог члана. 
Комисија у року од шест месеци од дана подношења уредног 

захтева обавештава инвестиционо друштво из треће државе о томе 
да ли је дозвола дата. 

Огранак инвестиционог друштва из треће државе који је до-
зволу добио у складу са ставом 1. овог члана, дужан је да испуња-
ва услове из прописа ЕУ који уређују тржиште капитала и пред-
мет је надзора Комисије. 

Члан 207.
Када мали инвеститор или професионални инвеститор који је 

основан или се налази у Републици, искључиво на своју властиту 

иницијативу покрене пружање инвестиционих услуга или актив-
ности од стране инвестиционог друштва из треће државе, захтев 
за поседовање дозволе из члана 204. овог закона не примењује се 
на пружање те услуге или активности од стране инвестиционог 
друштва из треће државе том лицу, укључујући однос у вези са 
пружањем те услуге или активности. Иницијатива тих клијената, 
не даје право инвестиционом друштву из треће државе да тим 
странкама пласира нове категорије инвестиционих производа или 
инвестиционих услуга, сем путем огранка.

Члан 208.
Комисија може одузети дозволу коју је издала друштву из 

треће државе у складу са чланом 206. овог закона када то друштво: 
1) не користи своју дозволу за рад, током 12 месеци, отворено 

се одриче дозволе или није пружало инвестиционе услуге нити оба-
вљало инвестиционе активности током претходних шест месеци;

2) добије дозволу навођењем лажних података или на неки 
други неправилан начин; 

3) више не испуњава услове под којим је дозвола дата; 
4) у озбиљној мери и систематски крши одредбе усвојене у 

складу са овим законом које уређују услове пословања инвестици-
оних друштава и које се примјењују на друштва из трећих држава; 

5) у другим случајевима у којима закон предвиђа одузимање 
дозволе.

Оснивање огранка инвестиционог друштва из Републике у 
страној држави

Члан 209.
Инвестиционо друштво је дужно да Комисији поднесе захтев 

за добијање претходне сагласности ради оснивања огранка у дру-
гој држави.

Одредбе овог закона о давању дозволе за обављање делат-
ности инвестиционог друштва сходно се примењују на давање 
дозволе за обављање тих делатности за огранке тих друштава у 
страној држави. 

Комисија подзаконским актом ближе уређује садржину за-
хтева из става 1. овог члана, а уз њега се подноси доказ да надле-
жна тела друге државе дозвољавају инвестиционом друштву пру-
жање инвестиционих услуга и обављање активности у тој држави, 
оснивањем огранка.

Адекватност капитала

Члан 210.
Инвестиционо друштво је дужно да у свом пословању обез-

беди да његов капитал увек буде у износу који није мањи од ми-
нималног износа капитала прописаног одредбама члана 165. овог 
закона.

У случају да капитал инвестиционог друштва из става 1. 
овог члана падне испод минималног износа капитала прописаног 
одредбама члана 165. овог закона, Комисија ће таквом инвестици-
оном друштву наложити да у одређеном периоду отклони одступа-
ња, односно изрећи неку од надзорних мера прописаних одредба-
ма овог закона.

Комисија подзаконским актом уређује начин израчунавања 
капитала и адекватности капитала инвестиционог друштва.

Управљање ризицима

Члан 211.
Капитал инвестиционог друштва мора увек да одговара 

износу капитала који је потребан за покриће његових обавеза и 
могућих губитака, као и ризика којима је инвестиционо друштво 
изложено у свом пословању, како се не би нанела штета клијенти-
ма или учесницима у трансакцијама са тим инвестиционим дру-
штвом.

Инвестиционо друштво је дужно да израчунава износ капита-
ла, ризике и изложеност на начин који је прописан актом Комисије.

Управљање ризицима је скуп радњи и метода за утврђивање, 
мерење, праћење ризика, укључујући и извештавање о ризици-
ма којима је инвестиционо друштво изложено или би могло бити 
изложено у свом пословању.

Инвестиционо друштво идентификује, мери и процењује ри-
зике којима је изложено у свом пословању и управља тим ризицима.
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Инвестиционо друштво прописује процедуре за идентифи-
ковање, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, у 
складу са прописима, стандардима и правилима струке.

Акти из става 5. овог члана садрже:
1) одредбе којима се обезбеђује функционална и организаци-

она одвојеност активности управљања ризицима и редовних по-
словних активности инвестиционог друштва;

2) процедуре за идентификовање, мерење и процену ризика;
3) процедуре за управљање ризицима;
4) процедуре којима се обезбеђује контрола и доследна при-

мена свих унутрашњих процедура инвестиционог друштва у вези 
са управљањем ризицима;

5) процедуре за редовно извештавање управе инвестиционог 
друштва и Комисије о управљању ризицима.

Инвестиционо друштво је дужно да успостави стабилан си-
стем управљања који подразумева јасну организациону структуру 
са дефинисаним, транспарентним и усклађеним описима дужно-
сти, ефикасним мерама за идентификовање, управљање, праћење 
и извештавање о ризицима и великој изложености или потенци-
јалној изложености, као и адекватне механизме унутрашње кон-
троле, укључујући адекватне административне и рачуноводствене 
процедуре.

Комисија подзаконским актом може уредити ближе услове и 
начин идентификације, мерења и процене ризика из овог члана, 
као и управљање тим ризицима.

Врсте ризика

Члан 212.
Акти инвестиционог друштва из члана 211. овог закона обу-

хватају све врсте ризика којима је инвестиционо друштво изложе-
но у свом пословању, а нарочито су обухваћени:

1) тржишни ризик;
2) кредитни ризик;
3) ризик ликвидности;
4) оперативни ризик;
5) ризици изложености према једном лицу или групи повеза-

них лица.

Тржишни ризик

Члан 213.
Тржишни ризик обухвата: ризик промене цене, ризик изми-

рења обавеза и ризик друге уговорне стране, ризик прекорачења 
допуштених изложености, валутни ризик и робни ризик.

Ризик промене цене је ризик губитка који произилази из проме-
не цене финансијског инструмента или, у случају изведеног финан-
сијског инструмента, из промене цене његовог основног инструмента.

Ризик промене цене дели се на:
1) општи ризик промене цене је ризик губитка који произи-

лази из промене цене финансијског инструмента услед промене 
висине каматних стопа или већих промена на тржишту капитала 
независно од било које специфичне карактеристике тог финансиј-
ског инструмента;

2) специфични ризик промене цене је ризик губитка који 
произилази из промене цене финансијског инструмента услед 
чињеница у вези са издаваоцем односно, у случају изведеног фи-
нансијског инструмента, чињеница у вези са издаваоцем основног 
финансијског инструмента.

Ризик измирења и ризик друге уговорне стране су ризици 
губитка који произилазе из неиспуњавања обавеза друге уговорне 
стране на основу позиција из књиге трговања.

Валутни ризик је ризик губитка који произилази из промене 
курса валута.

Робни ризик је ризик губитка који произилази из промене 
цене роба.

Инвестиционо друштво израђује и примењује одговарајуће 
политике и поступке мерења и управљања свим значајним елемен-
тима и ефектима тржишних ризика.

Кредитни ризик

Члан 214.
Кредитни ризик је ризик губитка који настаје због неиспуња-

вања новчане обавезе неког лица према инвестиционом друштву. 

Инвестиционо друштво је дужно да:
1) кредитни ризик идентификује, мери и процењује према 

кредитној способности клијента и његовој уредности у извршава-
њу обавеза према инвестиционом друштву, као и према квалитету 
инструмената обезбеђења потраживања тог друштва;

2) изради и примењује одговарајуће политике и поступке за 
управљање кредитним ризиком;

3) успостави и спроводи примерен систем управљања и пра-
ћења портфолија и појединачних изложености које носе кредитни 
ризик, као и одговарајуће вредносне усклађености.

Ризик ликвидности

Члан 215.
Ризик ликвидности је ризик могућности настанка негатив-

них ефеката на финансијски резултат и капитал инвестиционог 
друштва услед неспособности тог друштва да испуњава доспеле 
обавезе.

Инвестиционо друштво израђује и примењује политике и по-
ступке континуираног мерења и управљања ризиком ликвидности, 
да редовно проверава исправност поставки на којима је заснован 
систем за управљање ризиком ликвидности, да управља текућим и 
будућим новчаним приливима и одливима, као и да усвоји планове 
поступања у ситуацијама кризе ликвидности.

Оперативни ризик

Члан 216.
Оперативни ризик је ризик губитка због грешака, прекида 

или штета које могу да настану услед неадекватних интерних про-
цедура, поступања лица, система или спољних догађаја, укључу-
јући и ризик измене правног оквира.

Инвестиционо друштво је дужно да:
1) изради и примењује одговарајуће политике и поступке за 

мерење и управљање оперативним ризиком, укључујући и дога-
ђаје који нису чести, али имају значајан утицај, и да одреди шта 
чини оперативни ризик у смислу тих политика и поступака;

2) усвоји план за случај непредвиђених околности и план 
континуитета пословања којима се осигурава континуитет посло-
вања и ограничавање губитака у случајевима значајнијег наруша-
вања или прекида пословања.

Ризик изложености инвестиционог друштва

Члан 217.
Изложеност инвестиционог друштва према једном лицу је 

укупан износ потраживања која се односе на то лице или групу по-
везаних лица (кредити, улагања у дужничке хартије од вредности, 
власнички улози и учешћа, издате гаранције и авали и слично).

Група повезаних лица, у смислу става 1. овог члана, су два 
или више правних или физичких лица која, ако се супротно не до-
каже, представљају један ризик за инвестиционо друштво и:

1) једно од тих лица има посредну или непосредну контролу 
над другим лицем;

2) међусобно су повезана на начин да постоји велика веро-
ватноћа да услед промене пословног и финансијског стања једног 
лица може доћи до промене пословног и финансијског стања дру-
гог лица, а између њих постоји могућност преноса губитка, доби-
ти или кредитне способности;

3) међусобно су повезана као чланови породице.
Ризик прекорачења дозвољених изложености је ризик губит-

ка због прекорачења изложености према једном лицу или групи 
повезаних лица на основу позиција из књиге трговања.

Велика изложеност ризику инвестиционог друштва према 
једном лицу или групи повезаних лица јесте изложеност у износу 
од 10% или више капитала инвестиционог друштва.

Највећа дозвољена изложеност ризику инвестиционог дру-
штва према лицу или групи повезаних лица не сме прећи 25% ка-
питала инвестиционог друштва.

Члан 218.
Уколико изложеност ризику инвестиционог друштва прелази 

ограничења из члана 217. овог закона, инвестиционо друштво је 
дужно да о износу овакве изложености одмах обавести Комисију у 
складу са одредбама члана 223. овог закона.
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После извршене процене, Комисија може дати инвестицио-

ном друштву ограничен рок за усклађивање са предвиђеним огра-
ничењима.

Књига трговања и књига позиција којима се не тргује

Члан 219.
Књига трговања садржи позиције у финансијским инструмен-

тима које инвестиционо друштво држи са намером трговања или 
ради заштите позиција у другим финансијским инструментима које 
се воде у тој књизи и за које не постоје ограничења да се њима тр-
гује, нити постоје ограничења да се ове позиције заштите од ризика.

Књига позиција којима се не тргује садржи све позиције фи-
нансијских инструмената и роба које нису обухваћене књигом тр-
говања.

Комисија подзаконским актом уређује садржај књиге тргова-
ња и књиге позиција којима се не тргује.

Стратегије и политике управљања ризицима

Члан 220.
Инвестиционо друштво је дужно да, осим испуњавања ор-

ганизационих захтева у сврху доследне примене стратегије и по-
литика управљања ризицима, утврди и доследно примењује ад-
министративне и рачуноводствене поступке за ефикасан систем 
унутрашње контроле, и то:

1) за израчунавање и проверавање капиталних захтева за те 
ризике;

2) за утврђивање и праћење великих изложености, промена у 
великим изложеностима и за проверавање усклађености великих 
изложености са политикама инвестиционог друштва у односу на 
ту врсту изложености.

Начело солвентности и начело ликвидности

Члан 221.
Инвестиционо друштво обавља послове тако да је трајно 

способно да испуњава све своје новчане обавезе (начело солвент-
ности) и да у сваком тренутку правовремено испуњава доспеле 
новчане обавезе (начело ликвидности).

Минимални износ капитала у односу на капиталне захтеве

Члан 222.
Капитал инвестиционог друштва мора бити већи или једнак 

збиру капиталних захтева за тржишне ризике, кредитни ризик и 
оперативни ризик.

Капитал инвестиционог друштва не сме бити мањи од једне 
четвртине општих трошкова из претходне пословне године.

Комисија подзаконским актом уређује начин израчунавања 
капиталних захтева за управљање појединим врстама ризика, на-
рочито узимајући у обзир врсте инвестиционих услуга и активно-
сти које обавља инвестиционо друштво.

Мере за обезбеђење адекватности капитала

Члан 223.
Инвестиционо друштво, у складу са актом Комисије, подно-

си извештај Комисији о сваком паду капитала друштва испод про-
писаног нивоа из чл. 165. и 210. овог закона, као и да у извештају 
наведе конкретне чињенице и околности које су довеле до пада 
капитала инвестиционог друштва испод тог нивоа.

Комисија може захтевати од инвестиционог друштва које не 
достиже капитал из става 1. овог члана, односно чији капитал пад-
не испод прописаног нивоа, да одмах престане са пружањем ин-
вестиционих услуга и обављањем активности инвестиционог дру-
штва за које друштво не испуњава обавезу адекватности капитала 
и може му наложити да:

1) одмах предузме мере за обезбеђење капитала изнад нивоа 
прописаних ставом 1. овог члана;

2) ограничи своје инвестиционе услуге и активности на на-
чин који одреди Комисија све док се не достигну или пређу про-
писани нивои;

3) достави Комисији благовремене извештаје о износу капи-
тала инвестиционог друштва док се не достигну или пређу пропи-
сани нивои.

Извештавање инвестиционог друштва

Члан 224.
Комисија подзаконским актом уређује садржину и форму ме-

сечних извештаја које инвестиционо друштво подноси Комисији, 
и то најкасније 15 дана након завршетка месеца за који се изве-
штај подноси.

Месечни извештаји из става 1. овог члана показују усклађе-
ност инвестиционог друштва са захтевима у погледу капитала из 
одредаба чл. 165. и 210. овог закона и акта Комисије, укључујући и 
изложеност ризику инвестиционог друштва.

Комисија прописује садржину и форму, као и рок за подно-
шење годишњих финансијских извештаја и извештај независног 
ревизора, припремљене у складу са законима којим се уређује ра-
чуноводство и ревизија, а које је инвестиционо друштво дужно да 
поднесе Комисији.

Инвестиционо друштво је дужно да, у року који не може 
бити краћи од 60 дана нити дужи од 120 дана од последњег дана 
пословне године, достави Комисији годишњи извештај о послова-
њу чију ближу садржину и форму утврђује Комисија.

Извештај независног ревизора из става 3. овог члана показу-
је и адекватност механизама унутрашње контроле инвестиционог 
друштва, рачуноводствених процедура за одређивање адекватно-
сти капитала, управљање изложености ризицима и наводи све бит-
није слабости унутрашње контроле и процедура.

Привремено и трајно одузимање дозволе за рад 
инвестиционог друштва

Члан 225.
Комисија може привремено одузети дозволу инвестиционом 

друштву на период до две године, или трајно одузети дозволу ин-
вестиционог друштва, уколико утврди да: 

1) инвестиционо друштво не користи своју дозволу за рад, 
током 12 месеци, отворено се одриче дозволе или није пружало 
инвестиционе услуге нити обављало инвестиционе активности то-
ком претходних шест месеци;

2) је инвестиционо друштво дозволу добило на основу нетач-
них, непотпуних података или на други недозвољени начин;

3) инвестиционо друштво је престало да испуњава услове 
прописане (овим законом) за добијање дозволе за рад;

4) инвестиционо друштво је починило значајну повреду 
одредаба овог закона или акта Комисије, а у случају одузимања 
дозволе, такве значајне повреде биле су озбиљне и системске;

5) инвестиционо друштво није поступило на начин и у року 
из решења Комисије издатог у складу са одредбама члана 374. 
став 1. тачка 1) овог закона;

6) инвестиционо друштво не испуњава обавезе у вези са пра-
вовременим и тачним извештавањем Комисије више од два пута 
у периоду од три године или ако на други начин онемогућава или 
спречава надзор Комисије над својим пословањем;

7) инвестиционо друштво системски и у већој мери не испу-
њава обавезе у вези са организационим, техничким, кадровским и 
другим условима за пружање инвестиционих услуга и обављање 
инвестиционих активности;

8) инвестиционо друштво не извршава обавезе прописане 
одредбама закона који уређује спречавање прања новца и финан-
сирање тероризма;

9) инвестиционо друштво, односно руководилац инвестици-
оног друштва, не врши разуман надзор над лицем запосленим у 
том друштву чије несавесно пословање узрокује значајне повреде 
одредаба овог закона, акта Комисије, општих аката организатора 
тржишта или ЦРХОВ-а.

10) инвестиционо друштво из члана 251. став 1. овог закона 
је отпочело да обавља делатност за коју је добило дозволу за рад 
пре него што Комисији достави доказ о чланству у Фонду за за-
штиту инвеститора или му је након пријема у чланство Фонда за 
заштиту инвеститора то чланство престало.

Комисија о сваком одузимању дозволе обавештава ЕСМА-у. 
Инвестиционо друштво је дужно да у сваком тренутку ис-

пуњава услове под којима је добило дозволу, а који су прописани 
одредбама ове главе закона.

Комисија установљава одговарајуће методе којима контроли-
ше да ли инвестициона друштва испуњавају обавезе из става 1. 



82 Број 129 28. децембар 2021.

овог члана. Инвестициона друштва су дужна да обавесте Коми-
сију о свакој промени услова под којим им је дата првобитна до-
звола.

Члан 226.
Надлежност Комисије да привремено или трајно одузме до-

зволу за рад у складу са одредбама овог члана, не искључује мо-
гућност примене и других мера које Комисија предузима:

1) против лица која поседују дозволу, а у складу са одредбама 
Главе XVI овог закона;

2) у складу са другим одредбама овог закона према чланови-
ма управе, руководиоцима и лицу са квалификованим учешћем у 
инвестиционом друштву, односно руководиоцима организационог 
дела кредитне институције намењеног за обављање инвестицио-
них услуга и активности.

Уколико инвестиционо друштво поднесе захтев Комисији за 
одузимање дозволе из разлога престанка обављања делатности 
или промене делатности за које је добило дозволу према одредба-
ма овог закона, Комисија ће обавити надзор над пословањем и за-
висно од утврђеног стања, може донети решење о одузимању до-
зволе и њено брисање из регистра инвестиционих друштава који 
се води у Комисији.

Орган управе инвестиционог друштва дужан је да поднесе 
захтев и обавести Комисију о одлуци о престанку или промени 
обављања делатности, и то следећег радног дана након доношења 
такве одлуке.

Комисија не мора да одузме дозволу инвестиционом друштву 
или физичком лицу над ким се врши надзор или се терети за по-
вреду одредаба овог закона, акта Комисије, општих аката органи-
затора тржишта, односно ЦРХОВ-а, све док се та питања у потпу-
ности не реше.

Посебна правила за инвестициона друштва чија је дозвола 
привремено или трајно одузета

Члан 227.
Решењем из члана 225. овог закона, Комисија може одредити 

да се неизвршени налози и друга документација клијената инве-
стиционог друштва којем Комисија одузима дозволу пренесе на 
друго инвестиционо друштво, уз сагласност тог клијента.

Од дана коначности решења о одузимању дозволе инвести-
ционо друштво не сме да уговара, започиње обављање или да оба-
вља инвестициону услугу или активност за које је дозвола одузета.

У случају да Комисија привремено или трајно одузме дозво-
лу за обављање делатности инвестиционом друштву, друштво је у 
обавези да достави свим клијентима писано обавештење, тако да 
они могу да повуку своја средства са рачуна у инвестиционом дру-
штву или да их пребаце у друго инвестиционо друштво које има 
дозволу за обављање делатности.

У случају трајног одузимања дозволе за обављање делатно-
сти инвестиционом друштву, покреће се поступак ликвидације, 
односно стечаја у складу са законом којим се уређују привредна 
друштва, односно законом који уређује стечајни поступак.

Ако ликвидациони управник утврди постојање стечајних ра-
злога дужан је без одлагања да обустави поступак ликвидације и 
покрене поступак стечаја.

Имовина клијената не улази у имовину, стечајну или ликви-
дациону масу инвестиционог друштва, нити може бити предмет 
извршења или принудне наплате који се спроводе над инвестици-
оним друштвом.

Трошкове обавештавања клијената из става 1. овог члана 
сноси инвестиционо друштво.

Кредитне институције које су добиле дозволу у складу са 
законом којим се уређују банке, односно у складу са законом 

којим се уређују кредитне институције

Члан 228.
Кредитна институција која је добила дозволу у складу са 

законом којим се уређују банке, односно у складу са законом ко-
јим се уређују кредитне институције не може обављати једну или 
више инвестиционих услуга и активности из одредаба члана 2. 
став 1. тач. 2) и 3) овог закона, изузев додатних услуга из члана 2. 
став 1. тачка 3) подтач. (2) и (4) овог закона, без дозволе Комисије 
за обављање делатности инвестиционог друштва.

Кредитна институција из става 1. овог члана је дужна да:
1) има посебан организациони део намењен за обављање ин-

вестиционих услуга и активности из члана 2. став 1. тач. 2) и 3) 
овог закона, изузев за обављање додатних услуга из члана 2. став 
1. тачка 3) подтач. (2) и (4) овог закона;

2) у пословним књигама обезбеђује посебну евиденцију и по-
датке о пословању тог организационог дела.

Кредитна институција из става 1. овог члана не може обавља-
ти послове организатора тржишта, односно пружати инвестицио-
не услуге и активности из члана 2. став 1. тачка 2) подтач. (8) и (9) 
овог закона. 

Кредитна институција из става 1. овог члана дужна је да На-
родну банку Србије обавести о добијању дозволе Комисије за оба-
вљање делатности инвестиционог друштва, најкасније наредног 
радног дана од дана издавања те дозволе.

На кредитну институцију из става 1. овог члана сходно се 
примењују одредбе које се односе на инвестициона друштва из 
ове главе.

На кредитну институцију из става 1. овог члана не примењу-
ју се одредбе:

1) члан 152. овог закона који регулише давање дозволе Коми-
сије у случају статусне промене инвестиционог друштва;

2) члан 154. овог закона који регулише упис у регистар при-
вредних субјеката и отпочињање обављања делатности;

3) члан 158. овог закона који регулише обавезу установљава-
ња одбора за именовања великих инвестиционих друштава;

4) чл. 160 –165. овог закона који регулишу квалификовано 
учешће, минимални капитал инвестиционог друштва и поступак 
давања претходне сагласности Комисије за стицање квалификова-
ног учешћа у инвестиционом друштву;

5) чл. 173 –175. овог закона који регулишу трговање и закљу-
чивање трансакција у оквиру МТП-а или ОТП-а;

6) чл. 195 –202. овог закона, који регулишу праћење ускла-
ђености пословања МТП-а и ОТП-а, тржиште раста малих и 
средњих предузећа, слободу пружања инвестиционих услуга и 
обављања инвестиционих активности, оснивање огранка инвести-
ционог друштва из држава чланица ЕУ, приступ реглисаним тржи-
штима, приступ CCP-у, системима клиринга и салдирања и право 
бирања/одређивања система салдирања;

7) чл. 204 –208. овог закона који регулишу пружање инвести-
ционих услуга и активности инвестиционих друштава из трећих 
држава и чл. 210 –218. овог закона који регулишу адекватност ка-
питала, врсте ризика и управљање ризицима;

8) чл. 220 –223. овог закона који регулишу стратегије и поли-
тике управљања ризицима, минимални износ капитала у односу 
на капиталне захтеве и мере за обезбеђивање адекватности капи-
тала. 

Народна банка Србије доставља Комисији извештаје или ин-
формације које прикупља у вези са адекватношћу капитала и изло-
жености ризику кредитне институције из става 1. овог члана. 

Кредитна институција је искључиво овлашћена да се бави 
примањем структурираних депозита и дужна је да о намери уво-
ђења структурираног депозита у понуду својих услуга обавести 
Народну банку Србије и Комисију најкасније 30 дана пре тог уво-
ђења.

На обавештење Народне банке Србије у складу са ставом 8. 
овог члана примењују се одредбе прописа којима се уређује упра-
вљање ризицима банке који се односе на увођење новог производа.

На структуриране депозите лица која се сматрају корисници-
ма финансијских услуга у смислу одредаба закона којим се уређу-
је заштита корисника финансијских услуга примењују се и одред-
бе тог закона.

Извештаји и информације из става 7. овог члана представља-
ју поверљиве податке у складу са прописима којима се уређује тај-
ност података и актима Комисије чувају се као поверљиви подаци 
у складу са прописима којима се уређује тајност података.

Комисија врши надзор над кредитним институцијама из ста-
ва 1. овог члана у складу са овим законом.

Информације које Комисија прикупи у поступку надзора су 
поверљиви подаци и они се достављају Народној банци Србије уз 
прописане мере заштите поверљивих података.

У вршењу надзора над кредитном институцијом из става 1. 
овог члана сходно се примењују мере и санкције у надзору пропи-
сане овим законом за инвестициона друштва. 
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Решење о предузетим мерама према кредитним институција-

ма Комисија доставља Народној банци Србије без одлагања након 
достављања кредитној институцији.

Народна банка Србије информације из става 13. овог члана 
чува као поверљиве податке сходно одредбама овог закона, пропи-
сима којима се уређује тајност података и својим актом.

IX. ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА МЕСТА ТРГОВАЊА 
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ, 

ОВЛАШЋЕЊА У ПОГЛЕДУ УВОЂЕЊА ОДРЕЂЕНИХ 
МЕРА ЗАШТИТЕ ИНВЕСТИТОРА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

И ОБАВЉАЊЕ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ИНОСТРАНИХ 
ДРУШТАВА

Транспарентност пре трансакције за места трговања

Члан 229.
Организатори тржишта и инвестициона друштва који упра-

вљају местом трговања, објављују тренутне куповне и продајне 
цене, као и дубину тржишта при тим ценама, које се објављују 
преко њихових система за финансијске инструменте, којима се тр-
гује на месту трговања.

Овај услов се такође примењује на понуде за закључење уго-
вора.

Организатори тржишта и инвестициона друштва који упра-
вљају местом трговања дужни су да те податке чине стално распо-
ложивим јавности у току уобичајеног времена трговања.

Комисија може организатора тржишта и инвестиционо дру-
штво који управљају местом трговања изузети од обавезе објаве 
података из става 1. овог члана.

Комисија може да повуче изузеће које је дозволила у складу са 
ставом 1. овог члана уколико примети да се изузеће користи на на-
чин који одступа од његове првобитне намене или уколико сматра да 
се изузеће користи за избегавање обавеза утврђених овим законом.

Организатори тржишта и инвестициона друштва који упра-
вљају местом трговања и који су у складу са чланом 233. овог за-
кона у обавези да објављују своје понуде финансијских инструме-
ната, по разумним пословним условима и на недискриминаторан 
начин, обезбеђују инвестиционим друштвима приступ системима 
које користе за објављивање информација из става 1. овог члана.

Комисија може ближе прописати:
1) обавезе у погледу транспарентности из става 1. овог члана;
2) околности у којима може дати или ускратити изузеће из ст. 

4. и 5. овог члана.

Транспарентност после трансакције за места трговања

Члан 230. 
Организатори тржишта и инвестициона друштва који упра-

вљају местом трговања објављују цену, обим и време извршења 
трансакције финансијским инструментима на том месту трговања. 

Организатори тржишта и инвестициона друштва који упра-
вљају местом трговања су дужни да те податке о трансакцијама 
објаве што ближе реалном времену, колико то технички услови 
допуштају.

Организатори тржишта и инвестициона друштва који упра-
вљају местом трговања и који су у складу са чланом 235. овог 
закона у обавези да објављују податке о трансакцијама финан-
сијским инструментима, по разумним пословним условима и на 
недискриминаторан начин, обезбеђују инвестиционим друштвима 
приступ системима које користе за објављивање информација из 
става 1. овог члана.

Комисија може ближе прописати обавезе у погледу транспа-
рентности из става 1. овог члана.

Одобрење одложеног објављивања

Члан 231.
Комисија може дозволити организатору тржишта и инвести-

ционом друштву који управљају местом трговања одложено обја-
вљивање података о трансакцијама у зависности од њихове врсте 
и величине.

Комисија може да дозволи одложено објављивање података 
о трансакцијама које прелазе уобичајену величину тржишта за тај 
финансијски инструмент.

Организатори тржишта и инвестициона друштва који упра-
вљају местом трговања су дужни да од Комисије добију претходно 
одобрење за предложено одлагање објављивања података о транс-
акцијама, као и да о томе на јасан и недвосмислен начин обавесте 
учеснике на тржишту и јавност. 

Комисија може увести или дозволити друге мере у вези са 
одобравањем одложеног објављивања података о трансакцијама.

Комисија може ближе прописати:
1) рокове за одобравање одложеног објављивања података из 

става 1. овог члана;
2) друге мере у вези са одобравањем одложеног објављивања 

података из става 4. овог члана.

Обавеза одвојеног објављивања података пре и после 
трговања по разумним пословним условима

Члан 232.
Организатори тржишта и инвестициона друштва који упра-

вљају местом трговања су дужни да податке учине доступним јав-
ности у складу са чл. 229, 230. и 231. овог закона:

1) на недискриминаторан начин;
2) уз обавезу одвојеног објављивања података пре и после 

трговања; и
3) по разумним пословним условима.
Подаци се без накнаде стављају на располагање 15 минута 

након њиховог објављивања.
Комисија доноси акт у којем уређује:
1) пружање података о транспарентности пре и после трго-

вања, укључујући ниво рашчлањивања података за објављивање у 
складу са ставом 1. овог члана;

2) разумне пословне услове за објављивање података из става 
1. овог члана.

2. ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА СИСТЕМАТСКЕ 
ИНТЕРНАЛИЗАТОРЕ И ИНВЕСТИЦИОНА ДРУШТВА КОЈА 

ТРГУЈУ ВАН БЕРЗЕ (ВАН РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА)

Обавеза систематских интернализатора да објављују 
обавезујуће понуде у вези са финансијским инструментима

Члан 233.
Инвестициона друштва објављују обавезујуће понуде у вези 

са финансијским инструментима којима се тргује на месту тргова-
ња, а за које су она систематски интернализатори и за које постоји 
ликвидно тржиште.

Ако не постоји ликвидно тржиште за финансијске инстру-
менте из става 1. овог члана, систематски интернализатори својим 
клијентима понуде откривају на њихов захтев. 

Систематски интернализатори објављују своје понуде редов-
но и континуирано током уобичајног времена трговања.

Систематски интернализатори имају право да у сваком тре-
нутку ажурирају своје понуде, а у изузетним тржишним околно-
стима, да повуку своје понуде.

Понуде се објављују на начин да буду лако доступне другим 
учесницима на тржишту и по разумним пословним условима.

Инвестициона друштва која испуњавају потребне услове за 
систематског интернализатора обавештавају Комисију. 

Комисија може ближе прописати:
1) различите услове који се примењују на систематске интер-

нализаторе, а под којима се објављују обавезујуће понуде;
2) начине објављивања обавезујућих понуда;
3) услове под којима систематски интернализатори могу да 

повуку своје понуде;
4) услове под којима систематски интернализатори изврша-

вају налоге које добијају од својих клијената. 

Приступ понудама

Члан 234. 
Систематски интернализатори могу да на основу своје по-

словне политике и на објективан и недискриминаторан начин 
одлуче којим ће клијентима дати приступ својим понудама. 

У сврху из става 1. овог члана морају да постоје јасни стан-
дарди који уређују приступ њиховим понудама.
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Систематски интернализатори могу да, на основу пословних 
разлога као што су кредитна способност клијента, ризик друге 
уговорне стране и коначно салдирање трансакције, одбију успо-
стављање пословног односа са клијентом или да га раскину. 

Да би ограничили ризик изложености већем броју транс-
акција са истим клијентом, систематским интернализаторима је 
дозвољено да, без дискриминације према неким клијентима, огра-
ниче број дозвољених трансакција са истим клијентима за које се 
обавезују да ће их извршити по објављеним условима. 

Систематски интернализатори могу да, на недискриминато-
ран начин и у складу са чланом 187. овог закона ограниче укупан 
број трансакција са различитим клијентима, под условом да је то 
дозвољено и када број и/или обим налога клијената значајно пре-
лази уобичајен.

Објављивање података у вези са финансијским 
инструментима од стране инвестиционог друштва и 
систематских интернализатора, након трансакције

Члан 235.
Инвестициона друштва која за свој рачун или у име клијена-

та закључују трансакције финансијским инструментима којима се 
тргује на месту трговања, објављују обим и цену тих трансакција, 
као и време њиховог закључења.

Ови подаци се објављују посредством АПА-е.
Подаци који се објављују у складу са ставом 1. овог члана, и 

рокови у којима се објављују, испуњавају услове из чл. 230. и 231. 
овог закона.

Ако мере усвојене у складу са чланом 231. овог закона пред-
виђају одложену објаву за одређене категорије трансакција финан-
сијским инструментима којима се тргује на месту трговања, та мо-
гућност се такође примењује на оне трансакције које се обављају 
ван места трговања. 

Комисија актом ближе уређује:
1) критеријуме за различите врсте трансакција објављене на 

основу овог члана;
2) примену обавеза из става 1. овог члана на трансакције у 

којима се наведени финансијски инструменти користе као сред-
ство обезбеђења, за позајмљивање или у друге сврхе, при чему се 
размена финансијских инструмената утврђује на основу других 
чинилаца, а не на основу тренутне тржишне вредности финансиј-
ског инструмента; 

3) посебне услове који се примењују на трансакције за које 
је одобрено одложено објављивање у складу са чланом 231. овог 
закона;

4) страну у трансакцији која мора да објави трансакцију у 
складу са ставом 1. овог члана ако су обе стране у трансакцији 
инвестициона друштва.

Пружање података у сврхе обезбеђивања транспарентности и 
других израчунавања

Члан 236.
Комисија може захтевати информације од:
1) места трговања;
2) АПА-е.
Комисија може да усвоји акт у коме ће ближе уредити:
1) садржај и учесталост захтева за податке, формате и рокове 

у којима места трговања и АПА-е морају да одговоре на захтеве у 
складу са ставом 1. овог члана;

2) врсту података који се чувају и минимални период у коме 
места трговања и АПА-е чувају податке како би могли да одговоре 
на такве захтеве.

Места трговања и АПА-е чувају податке у складу са подза-
конским актом Комисије из става 2. овог члана. 

Обавеза трговања за инвестициона друштва

Члан 237.
Инвестиционо друштво обезбеђује да се акцијама које су 

укључене у трговање на регулисаном тржишту или којима се тргу-
је на месту трговања, тргује на регулисаном тржишту, МТП-у, по-
средством систематског интернализатора или на месту трговања у 

трећој држави, које је оцењено као еквивалентно, осим ако такве 
трансакције нису:

1) несистематске, повремене, неправилне и ретке; или
2) извршене између професионалних инвеститора и/или 

одређених професионалних инвеститора из члана 194. став 1. овог 
закона и не доприносе процесу утврђивања цена.

Инвестиционо друштво које управља интерним системом 
упаривања налога, који извршава налоге клијената у вези са ак-
цијама, депозитним потврдама, ЕТФ-овима, сертификатима и дру-
гим сличним финансијским инструментима на мултилатералној 
основи, мора имати дозволу за обављање активности МТП-а у 
складу са овим законом и мора да испуњава све релевантне одред-
бе у вези са таквом дозволом. 

Комисија може да усвоји акт у коме уређује посебне каракте-
ристике тих трансакција акцијама које не доприносе утврђивању 
цена из става 1. овог члана, узимајући у обзир:

1) трансакције које не обезбеђују ликвидност; или
2) трговање овим финансијским инструментима је одређено 

другим факторима, а не њиховом тренутном тржишном вредношћу.

Обавеза вођења евиденције

Члан 238.
Инвестициона друштва су дужна да пет година Комисији 

стављају на располагање релевантне податке који се односе на све 
налоге и све трансакције финансијским инструментима, извршене 
за сопствени рачун или у име клијента.

Када су трансакције извршене у име клијента, евиденција са-
држи све податке и појединости у вези са идентитетом клијента 
и податке прописане законом којим се уређује спречавање прања 
новца и финансирања тероризма. 

Организатор места трговања је дужан да најмање пет година 
Комисији ставља на располагање релевантне податке који се од-
носе на све налоге у вези са финансијским инструментима који се 
објављују путем његовог система.

Комисија ближе прописује појединости о релевантним пода-
цима о налозима који се чувају у складу са ставом 2. овог члана.

Обавеза извештавања о трансакцијама

Члан 239. 
Инвестиционо друштво које извршава трансакције финансиј-

ским инструментима дужно је да Комисији поднесе извештај са 
потпуним и тачним појединостима у вези са тим трансакцијама 
у што краћем року, а најкасније до краја следећег радног дана у 
складу са временским распоредом, техничким условима, садржа-
јем и формом утврђеним актом Комисије из става 14. овог члана.

Обавеза из става 1. овог члана се примењује на:
1) финансијске инструменте који су укључени у трговање 

или којима се тргује на месту трговања односно у вези са финан-
сијским инструментима за које је поднет захтев за укључење у тр-
говање;

2) финансијске инструменте који у основи имају финансиј-
ски инструмент којим се тргује на месту трговања; и

3) финансијске инструменте чија је основа индекс или корпа 
финансијских инструмената којима се тргује на месту трговања.

Обавеза се примењује на трансакције финансијским инстру-
ментима из става 2. тач. 1) до 3) овог члана без обзира на то да ли 
су те трансакције извршене на месту трговања или не. 

Инвестициона друштва која врше преносе налога, том при-
ликом укључују све појединости наведене у акту Комисије из ста-
ва 14. овог члана.

Уместо да инвестиционо друштво наводи појединости при-
ликом преноса налога, може да одлучи да налог, уколико се из-
врши, пријави као трансакцију у складу са захтевима из става 1. 
овог члана. У том случају, извештај о трансакцији инвестиционог 
друштва наводи да се односи на пренесен налог.

Организатор места трговања извештава о појединостима 
трансакција финансијским инструментима којима се тргује на ње-
говој платформи и које преко његових система извршава инвести-
ционо друштво које није предмет овог закона, у складу са актом 
Комисије из става 14. овог члана. 

Приликом извештавања о ознакама којима се идентификују 
клијенти у складу са ст. 3. и 4. овог члана инвестициона друштва 
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користе идентификатор правних лица који је намењен идентифи-
кацији клијената који су правна лица.

Извештаје Комисији подноси инвестиционо друштво или ме-
сто трговања на којем је трансакција извршена. 

Инвестициона друштва су одговорна за потпуност и тачност 
извештаја и њихово благовремено достављање Комисији.

Одступајући од ове обавезе, инвестиционо друштво не сно-
си одговорност за потпуност, тачност и благовремено подношење 
извештаја уколико се појединости о трансакцијама преносе путем 
места трговања.

У тим случајевима, за те недостатке одговорно је место тр-
говања.

Међутим, инвестициона друштва морају предузети разумне 
мере да провере потпуност, тачност и благовременост извештаја о 
трансакцијама који су достављени у њихово име.

Инвестиционо друштво или место трговања који извештавају 
о трансакцији дужни су да исправе евентуалне грешке или пропу-
сте и да ревидирани извештај поднесу Комисији.

Комисија ближе прописује:
1) стандарде података и формат информација из извештаја у 

складу са ст. 1, 5. и 6. овог члана, укључујући методе и начине из-
вештавања о финансијским трансакцијама и формат и садржај тих 
извештаја и исправљених извештаја;

2) референтне податке о купљеним или продатим финан-
сијским инструментима: количине, датуми и време извршења 
трансакција, цене трансакција, информације и подаци о клијенту, 
ознака клијената у име којих је инвестиционо друштво извршило 
предметну трансакцију, ознаке за лица и компјутерске алгорит-
ме у инвестиционом друштву који су одговорни за одлуке о ула-
гању и извршење трансакција, изјава о примени важећег изузећа 
на основу којег је извршена трансакција, начини идентификације 
инвестиционих друштава, начин на који је трансакција извршена 
и поља потребна за обраду и анализу извештаја о трансакцијама у 
складу са овим чланом;

3) ознака за одређивање продаје на кратко акција и државних 
дужничких хартија од вредности;

4) релевантне категорије финансијских инструмената о који-
ма је потребно да се извештава у складу са овим чланом;

5) услове под којима се развијају, додељују и одржавају иден-
тификатори правних лица и услове под којима инвестициона дру-
штва користе те идентификаторе како би пружиле податке о кли-
јентима, у складу са овим чланом, у извештајима о трансакцијама 
које су дужни да састављају;

6) примена обавеза извештавања о трансакцијама на огранке 
инвестиционих друштава;

7) шта чини трансакцију и извршење трансакције у смислу 
овог члана;

8) када се сматра да је инвестиционо друштво извршило пре-
нос налога у смислу овог члана. 

Обавеза достављања референтних података о финансијском 
инструменту

Члан 240. 
У вези са финансијским инструментима укљученим у тргова-

ње на регулисаним тржиштима или којима се тргује на МТП-у или 
ОТП-у, места трговања достављају Комисији референтне податке 
за идентификацију у сврхе извештавања о трансакцијама у складу 
са чланом 239. овог закона.

За друге финансијске инструменте које уређује члан 239. став 
2. овог закона којима се тргује преко системског интернализатора, 
сваки системски интернализатор Комисији доставља референтне 
податке за те финансијске инструменте.

Референтни подаци за идентификацију се припремају за до-
стављање Комисији у електронском и стандардизованом облику, 
пре почетка трговања финансијским инструментом, на који се од-
носе. 

Референтни подаци о финансијском инструменту се ажури-
рају при свакој промени податка у вези са финансијским инстру-
ментом. 

Комисија утврђује потребне процедуре како би осигурала:
1) да су подаци о финансијском инструменту, које прима у 

складу са ставом 1. овог члана, заиста референтни;
2) да квалитет примљених података одговара сврси извешта-

вања о трансакцијама у складу са чланом 239. овог закона.

Комисија ближе прописује:
1) стандарде података и форму референтних података о фи-

нансијским инструментима у складу са ставом 1. овог члана, 
укључујући методе и начине достављања података Комисији и 
њихових ажурирања у складу са ставом 1. овог члана, као и фор-
мат и садржај тих података; 

2) техничке мере које су потребне у вези са поступцима које 
успоставља Комисија у складу са ставом 4. овог члана.

3. ОГРАНИЧЕЊА ПОЗИЦИЈА И КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА 
ПОЗИЦИЈАМА У РОБНИМ ДЕРИВАТИМА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Ограничења позиција и контрола управљања позицијама у 
робним дериватима

Члан 241.
Комисија, у складу са методологијом за израчунавање, коју 

утврђује ЕСМА, установљава и примењује ограничења позиција 
у погледу величине нето позиције коју лице може имати у робним 
дериватима, којима се тргује на местима трговања и економски 
еквивалентним ванберзанским (ОТЦ) уговорима.

Ограничења се одређују на основу свих позиција које лице 
има, као и оних позиција које у име тог лица држи група лица, 
ради:

1) спречавања злоупотреба на тржишту;
2) подршке правилном одређивању цена и услова салдирања, 

укључујући спречавање поремећаја на тржишту, а нарочито ради 
обезбеђивања изједначавања цена деривата у месецу испоруке и 
спот цена основне робе, без утицаја на одређивање цена на тржи-
шту основне робе.

Ограничења позиција не односе се на позиције које држи не-
финансијски субјекат или на позиције које се у његово име држе, а 
које су објективно мерљиве и одређене као позиције које смањују 
ризике директно повезане са пословном активношћу тог нефинан-
сијског субјекта.

Ограничења позиција постављају јасне квантитативне праго-
ве за максималну величину позиције у робном деривату коју лице 
може имати.

Комисија утврђује ограничења за сваки робни дериват којим 
се тргује на местима трговања на основу методологије за израчу-
навање коју утврђује ЕСМА у складу са ставом 1. овог члана.

Ограничења позиција укључују економски еквивалентне 
ванберзанске (ОТЦ) уговоре. 

Ако постоји значајна промена расположиве понуде или отво-
рених позиција или дође до других значајних промена на тржи-
шту, Комисија ревидира ограничења позиција на основу свог 
утврђивања расположиве понуде и отворених позиција и поново 
утврђује ограничења позиција у складу с методологијом израчуна-
вања коју је развила ЕСМА.

Комисија обавештава ЕСМА-у о тачним ограничењима по-
зиција коју намерава да постави у складу са методологијом коју је 
утврдила ЕСМА, у складу са ставом 1. овог члана. 

Када Комисија успостави ограничења супротна мишљењу 
ЕСМА-е, одмах објављује обавештење на својој интернет страни-
ци у коме ће у потпуности објаснити разлоге за то.

Када се истим робним дериватом тргује у значајном обиму на 
местима трговања у више од једне јурисдикције, надлежни орган 
места трговања у коме се одвија највећи обим трговања (централ-
ни надлежни орган) утврђује јединствено ограничење позиције 
које се односи на целокупно трговање из овог уговора.

Централни надлежни орган консултује се са надлежним ор-
ганима других места трговања, на којима се у значајном обиму тр-
гује тим робним дериватом, о јединственом ограничењу позиције 
које треба примењивати и свим изменама јединственог ограниче-
ња позиције.

Ако се надлежни органи с тим не слажу, они ће писмено на-
вести свеобухватне и детаљне разлоге због којих сматрају да за-
хтеви из става 2. овог члана нису испуњени.

Надлежни органи места трговања на којима се тргује истим 
робним дериватом и надлежни органи ималаца позиција у том 
робном деривату закључују споразуме о сарадњи, укључујући ме-
ђусобну размену релевантних података, како би се омогућило пра-
ћење и примена јединственог ограничења позиција.
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Инвестиционо друштво или организатор тржишта који упра-
вљају местом трговања на коме се тргује робним дериватима кон-
тролишу управљање позицијама.

Ова контрола најмање укључује овлашћења места трговања да:
1) прати отворене позиције лица;
2) има приступ подацима, укључујући сву релевантну до-

кументацију свих лица у вези са величином и наменом позиције 
или изложености, податке о стварним власницима или власницима 
основног инструмента, заједничким деловањима и са тим повеза-
ном имовином или обавезама на тржишту основног инструмента;

3) од лица захтева да привремено или трајно затвори или 
смањи позицију, у зависности од случаја, и у случају да лице не 
испуни захтев, једнострано предузима одговарајуће мере како би 
осигурала да се позиција затвори или смањи; и 

4) по потреби захтева, да лице привремено, поново успоста-
ви ликвидност на тржишту по договореној цени и у договореном 
обиму, са изричитом намером умањења ефекта велике или прео-
влађујуће позиције.

Ограничења позиција и контрола управљања позицијама мо-
рају бити транспарентни и недискриминаторни, и одређују како се 
примењују на лица и узимају у обзир карактеристике и састав уче-
сника на тржишту и начин на који они користе уговоре укључене 
у трговање.

Инвестиционо друштво или организатор тржишта који упра-
вља местом трговања обавештава Комисију о детаљима у погледу 
контроле управљања позиција.

Комисија доставља ЕСМА-и исте податке и појединости о 
ограничењима позиција које је установила.

Комисија не утврђује ограничења која су рестриктивнија од 
оних усвојених у складу са ставом 1. овог члана, осим у изузетним 
случајевима када су објективно оправдани и сразмерни с обзиром 
на ликвидност и уредно функционисање одређеног тржишта. 

Комисија на својој интернет страници објављује детаље о ре-
стриктивнијим ограничењима које је одлучила да уведе, које важе 
у периоду који није дужи од шест месеци од дана објављивања на 
интернет страници Комисије.

Рестриктивнија ограничења позиција могу се продужавати, 
али највише за по шест месеци, ако разлози за ограничење и даље 
постоје.

Ако се по истеку периода од шест месеци сва ограничења не 
обнове, аутоматски престају да важе.

Ако Комисија одлучи да уведе рестриктивнија ограничења 
позиција, о томе обавештава ЕСМА-у.

Обавештење укључује и образложење таквог рестриктивни-
јег ограничења позиција.

Када Комисија успостави ограничења супротна мишљењу 
ЕСМА-е, дужна је да без одлагања објави обавештење на својој 
интернет страници у коме ће у потпуности објаснити разлоге та-
квог поступања.

Комисија може користити своја овлашћења за изрицање мера 
у складу са овим законом, за кршење ограничења позиција утврђе-
них у складу са овим чланом у случају:

1) позиције које држе лица која се налазе или послују у Ре-
публици или у иностранству и које прелазе ограничења за робне 
деривате које је утврдила Комисија за уговоре на местима трго-
вања која се налазе или послују у Републици, или за економски 
еквивалентне ванберзанске ОТЦ уговоре;

2) позиције које држе лица која се налазе или послују у Ре-
публици и које прелазе ограничења уговора о робним деривати-
ма, успостављена од стране надлежних органа у другим државама 
чланицама.

Извештавање о позицијама по категоријама ималаца 
позиција

Члан 242.
Инвестиционо друштво или организатор тржишта који упра-

вља местом трговања на коме се тргује робним дериватима или 
емисионим јединицама или њиховим дериватима дужно је да:

1) јавно објави недељни извештај са укупним позицијама 
различитих категорија лица за различите робне деривате, емиси-
оне јединице или њихове деривате којима се тргује на њиховом 
месту трговања, наводећи број дугих и кратких позиција по тим 
категоријама, њихове промене у односу на претходни извештај, 

проценат укупних отворених позиција по свакој категорији и број 
лица која држе позицију у свакој категорији у складу са ставом 5. 
овог члана и прослеђује овај извештај Комисији;

2) извештај из тачке 1) овог става се прослеђује ЕСМА-а;
3) најмање једном дневно достави Комисији потпуни раш-

члањени преглед позиција свих лица, укључујући чланове или 
учеснике и њихове клијенте, на том месту трговања. 

Обавеза из става 1. тачка 1) овог члана се примењује само 
када и број лица и њихових отворених позиција прелазе минимал-
не прагове.

Инвестициона друштва која тргују робним дериватима, еми-
сионим јединицама или њиховим дериватима изван места тргова-
ња, надлежном органу места трговања на коме се тргује робним 
дериватима, емисионим јединицама или њиховим дериватима, 
односно централном надлежном органу, достављају потпуни раш-
члањени преглед позиција у робним дериватима, емисионим једи-
ницама или њиховим дериватима, када се најмање једном дневно 
њима тргује у значајном обиму у више од једне јурисдикције на 
месту трговања, и економски еквивалентним ванберзанским ОТЦ 
уговорима, и позиција њихових клијената и клијената њихових 
клијената, све до последњег клијента, у складу са чланом 237. 
овог закона.

Чланови или учесници регулисаних тржишта, клијенти 
МТП-а и ОТП-а најмање једном дневно извештавају инвестицио-
но друштво или организатора тржишта који управља тим местом 
трговања о детаљима о њиховим позицијама које имају на основу 
уговора којима се тргује на том месту трговања, као и позицијама 
својих клијената и клијената тих клијената, све до последњег кли-
јента.

Инвестиционо друштво или организатор тржишта који упра-
вља тим местом трговања класификује лица која држе позиције у 
робном деривату или емисионим јединицама или њиховим дери-
ватима према природи њихове основне делатности, узимајући у 
обзир све важеће дозволе за рад, као:

1) инвестициона друштва или кредитне институције;
2) инвестиционе фондове, као отворени инвестициони фонд 

са јавном понудом (УЦИТС) у складу са законом којим се уређују 
отворени инвестициони фондови са јавном понудом, или као ал-
тернативни инвестициони фонд, у складу са законом којим се уре-
ђују алтернативни инвестициони фондови;

3) друге финансијске институције, укључујући друштва за 
осигурање и друштва за реосигурање сагласно закону којим се 
уређује осигурање и добровољни пензијски фондови и друштва за 
управљање добровољним пензијским фондовима, у смислу зако-
на којим се регулишу добровољни пензијски фондови и пензијски 
планови;

4) привредна друштва која се баве трговином;
5) у случају емисионих јединица или њихових деривата, ор-

ганизатори са обавезама усклађености из закона о трговању еми-
сијама гасова са ефектом стаклене баште.

У извештајима из става 1. тачка 1) овог члана наводи се број 
дугих и кратких позиција по категоријама лица, све промене у од-
носу на претходни извештај, проценат укупних отворених пози-
ција по свакој од категорија, као и број лица по свакој категорији.

У извештајима из става 1. тачка 1) овог члана и анализама из 
става 3. овог члана прави се разлика између:

1) позиција које су идентификоване као позиције које могу 
објективно да мере смањење ризика директно повезаних са по-
словним активностима; и

2) других позиција.
У случају емисионих јединица или њихових деривата, изве-

штавање не доводи у питање обавезе усклађености из закона о тр-
говању емисијама гасова са ефектом стаклене баште.

Овлашћења Комисије у вези са робним дериватима

Члан 243.
Не доводећи у питање друге чланове овог закона, Комисија 

користи, онда када то сматра потребним, своја надзорна овлашће-
ња из члана 355. став 4. тач. 8) и 9) овог закона, како би спречила 
прекомерну волатилност цена робе, злоупотребе на тржишту, ства-
рање доминантног положаја на тржишту и како би се подстакло 
уредно формирање цена и услови салдирања и спречили пореме-
ћаји на тржишту.
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X. ПОСРЕДНИЦИ НА ТРЖИШТУ

Услови за оснивање

Члан 244.
Посредник на тржишту оснива се као акционарско друштво 

или као друштво са ограниченом одговорношћу са седиштем у Ре-
публици.

Минимални износ основног капитала посредника на тржи-
шту износи 5.000 евра у динарској противвредности на дан уплате 
по званичном средњем курсу динара према евру који утврђује На-
родна банка Србије.

На посреднике на тржишту примењују се одредбе закона ко-
јим се уређују привредна друштва, ако овим законом није друга-
чије одређено. 

Делатност

Члан 245.
Посредник на тржишту може на основу дозволе Комисије да 

пружа инвестиционе услуге и да обавља активности само из члана 
2. став 1. тачка 2) подтач. (1) и (5) овог закона, а које су у вези са 
преносивим хартијама од вредности и јединицама институција ко-
лективног инвестирања.

Посредницима је дозвољено да током пружања инвестицио-
них услуга из става 1. овог члана преносе налоге само:

1) инвестиционим друштвима која имају дозволу за рад у 
складу са овим законом;

2) кредитним институцијама које имају дозволу за рад у скла-
ду са законом којим се уређује обављање делатности кредитних 
институција; или

3) институцијама колективног инвестирања које имају дозво-
лу за ради у складу са законом којим се уређују институције ко-
лективног инвестирања и њихова друштва за управљање.

Сходна примена

Члан 246.
На посреднике на тржишту сходно се примењују одредбе 

овог закона које се односе на услове и поступак за давање дозво-
ле за рад, одузимање дозволе за рад, вођење регистра, пословање, 
организационе захтеве и надзор над инвестиционим друштвима.

Осигурање од професионалне одговорности

Члан 247.
Посредници на тржишту су дужни да закључе уговор о оси-

гурању од професионалне одговорности за штете настале обавља-
њем делатности, којим је, с обзиром на величину и профил ризика, 
њиховим клијентима загарантована заштита једнака заштити која 
би била пружена у складу са одредбама овог закона које уређују 
Фонд за заштиту инвеститора.

Забране

Члан 248.
Посредници на тржишту не могу слободно да пружају инве-

стиционе услуге, обављају активности нити да оснивају огранке 
као што је предвиђено чл. 198. и 199. овог закона. 

Посредници на тржишту не смеју да држе новчана средства 
и хартије од вредности клијената, нити да се налазе у положају 
дужника према клијентима.

Посредницима на тржишту није дозвољено да именују веза-
не заступнике. 

Извештавање

Члан 249.
Посредници на тржишту су дужни да редовно извештавају 

Комисију достављајући јој податке који су неопходни за њено вр-
шење дужности из ове главе.

Комисија ближе прописује обим, формат и учесталост изве-
штаја из става 1. овог члана.

XI. ЗАШТИТА МАЛИХ ИНВЕСТИТОРА

Систем за заштиту малих инвеститора

Члан 250.
Овим законом се уређује систем за заштиту инвеститора 

ради заштите малог инвеститора клијента члана Фонда за заштиту 
инвеститора (у даљем тексту: Фонд) чија су новчана средства или 
финансијски инструменти изложени ризику у случајевима из чла-
на 259. став 1. овог закона.

Ради обезбеђења средстава за заштиту малог инвеститора, 
Агенција за осигурање депозита (у даљем тексту: Агенција) орга-
низује и управља Фондом.

Системом за заштиту малих инвеститора нису обухваћени 
професионални инвеститори дефинисани чланом 192. овог закона.

Фонд нема својство правног лица. 

Чланство у Фонду

Члан 251.
Чланство у Фонду је обавезно за друштво са седиштем у Ре-

публици, када је овлашћено да држи финансијске инструменте и/
или новчана средства клијената, обавља инвестиционе услуге и 
активности из члана 2. став 1. тачка 2) подтач. (1), (2), (4), (6) и (7) 
овог закона и додатне услуге из члана 2. став 1. тачка 3) подтачка 
(1) овог закона и то:

1) инвестиционо друштво;
2) кредитну институцију која је добила дозволу у складу са 

одредбама закона којим се уређују банке, односно у складу са 
одредбама закона којим се уређују кредитне институције. 

Чланство у Фонду је обавезно и за друштво за управљање 
отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом када 
пружа инвестициону услугу из члана 2. став 1. тачка 2) подтачка 
(4) овог закона.

Одредбе овог члана примењују се и на кредитну институцију 
када пласира на тржиште, дистрибуира и продаје структуриране 
депозите.

Системом за заштиту инвеститора обухваћени су и мали ин-
веститори огранака чланова Фонда.

Члан 252.
Огранак из члана 199. овог закона који обавља инвестиционе 

услуге и активности, односно додатне услуге у Републици, може 
на добровољној основи да приступи у чланство Фонда.

Огранак може добровољно да приступи у чланство Фонда, 
када износ покрића или обим заштите које пружа Фонд премашују 
износ покрића, односно обим заштите које мали инвеститор оства-
рује у матичној држави, како би надоместио наведену разлику.

У случају када огранак приступи у чланство Фонда, Агенција 
је дужна да са институцијом која пружа заштиту малом инвести-
тору у матичној држави чланици успостави билатералне односе, 
ради успостављања процедура за исплату заштићеног потражива-
ња.

Уколико огранак не испуњава прописане обавезе из ове гла-
ве, Агенција о томе обавештава надлежни орган. Надлежни орган 
на основу информација добијених од Агенције обавештава надле-
жни орган матичне државе чланице у циљу предузимања мера, 
ради испуњења прописаних обавеза. 

У случају да предузете мере не обезбеде испуњеност обавеза 
из ове главе, Агенција може, уз сагласност надлежног органа ма-
тичне државе чланице огранак да искључи из чланства Фонда, уз 
одговарајуће обавештење достављено у року који није краћи од 12 
месеци. Агенција је дужна да пружа заштиту потраживања малом 
инвеститору за послове започете пре датума искључења. Огранак 
је дужан да обавести све мале инвеститоре о престанку важења 
допунског покрића, као последице искључења из чланства у Фон-
ду и о датуму ступања на снагу истог.

Агенција посебним прописом ближе уређује правила и по-
ступке који се примењују на огранке.

Члан 253.
Огранак из члана 204. овог закона који обавља инвестици-

оне услуге и активности, односно додатне услуге у Републици, 
приступа у чланство Фонда, када надлежни орган утврди да износ 



88 Број 129 28. децембар 2021.

покрића или обим заштите које пружа Фонд премашују износ по-
крића, односно обим заштите које мали клијент остварује у матич-
ној држави, како би надоместио наведену разлику.

Члан 254.
Комисија посебним актом прописује услове за добровољно 

приступање огранака чланова Фонда системима за заштиту инве-
ститора успостављених у другим државама, износе покрића, као и 
њихову обавезу плаћања доприноса и других накнада. 

Средства Фонда

Члан 255.
Средства Фонда састоје се од:
1) доприноса чланова Фонда;
2) потраживања наплаћених у стечајном поступку над чла-

ном Фонда;
3) прихода од улагања средстава Фонда;
4) средстава добијених задуживањем;
5) донација, и
6) других извора средстава.
Средства Фонда се користе за: 
1) исплату потраживања малог инвеститора у сврхе утврђене 

одредбама ове главе са свим припадајућим трошковима;
2) покриће трошкова обезбеђивања додатних средстава ради 

исплате заштићених потраживања;
3) покриће трошкова отплате позајмљених средстава (повра-

ћај главнице и свих припадајућих обавеза по основу камата, нак-
нада и других трошкова);

4) покриће трошкова управљања средствима Фонда за зашти-
ту инвеститора;

5) покриће оперативних трошкова и улагања Агенције у 
основна средства и нематеријалну имовину, ради реализације 
послова, који се односе на заштиту инвеститора, у пуном износу 
утврђених трошкова и улагања.

Средства Фонда не могу се користити у друге сврхе, не могу 
бити предмет принудне наплате, нити могу бити предмет потра-
живања према Агенцији.

Члан 256.
Средства Фонда из члана 255. овог закона држе се на посеб-

ном рачуну отвореном код Народне банке Србије.
Средства Фонда могу се улагати у:
1) финансијске инструменте које издаје Република или На-

родна банка Србије;
2) обвезнице и друге дужничке финансијске инструменте за 

које гарантује Република;
3) обвезнице и друге дужничке финансијске инструменте 

које издаје јединица локалне самоуправе Републике;
4) депозите код кредитних институција;
5) финансијске инструменте које издају државе чланице, од-

носно државе чланице ОЕЦД-а и централне банке тих држава;
6) обвезнице и друге дужничке финансијске инструменте за 

које гарантују државе чланице, односно државе чланице ОЕЦД-а, 
и

7) обвезнице и друге дужничке финансијске инструменте 
које издаје јединица локалне самоуправе државе чланице, односно 
државе чланице ОЕЦД-а.

Коришћење, улагање и евидентирање средстава Фонда Аген-
ција ближе уређује својим актом.

Доприноси Фонду

Члан 257.
Члан Фонда дужан је да плаћа иницијални, редовни и ван-

редни допринос. 
Друштво из члана 251. овог закона је дужно да уплати ини-

цијални допринос у износу од 5.000 евра у динарској противвред-
ности на дан уплате по званичном средњем курсу динара према 
евру који утврђује Народна банка Србије.

Основицу за обрачун редовног доприноса чине новчана сред-
ства и финансијски инструменти заштићеног малог инвеститора. 

Максимални износ редовног доприноса не може бити већи 
од 5% пословних прихода остварених по основу инвестиционих 

услуга и активности и додатних услуга из члана 251. став 1. овог 
закона. 

Минимални износ редовног доприноса члана Фонда обра-
чунава се на основу просечног броја заштићених активних малих 
инвеститора.

Агенција актом утврђује висину редовног доприноса и до-
ставља га на мишљење Комисији.

У случају када средства Фонда нису довољна за исплату из-
носа заштићених потраживања или друге намене утврђене чланом 
255. став 2. овог закона, Агенција може допунска средства да обез-
беди наплатом ванредног доприноса на основу одлуке Агенције. 

Основицу, начин и рокове обрачуна и наплате доприноса 
Агенција уређује посебним актом.

Ако члан Фонда не уплати редовни и/или ванредни допри-
нос, на износ неуплаћених доприноса Агенција зарачунава закон-
ску затезну камату. 

О сваком неуредном измирењу обавезе по основу доприно-
са члана Фонда, Агенција обавештава надлежни орган који пре-
ма том члану Фонда предузима одговарајуће мере ради испуњења 
обавезе.

Средства уплаћена по основу доприноса су неповратна.

Члан 258.
Ако Агенција процени да средства Фонда неће бити довољ-

на за исплату заштићених потраживања или друге намене утврђе-
не чланом 255. овог закона, допунска средства Агенција може да 
обезбеди задуживањем.

Услове и начин, обезбеђења допунских средстава из става 1. 
овог члана и члана 257. став 7. овог закона, Агенција ближе уређу-
је својим актом. 

Осигурани случај

Члан 259.
Агенција је дужна да изврши исплату заштићених потражи-

вања када наступи осигурани случај, у зависности који од наведе-
них први наступи:

1) када је над чланом Фонда отворен стечајни поступак;
2) када надлежни орган решењем утврди да је члан Фонда у 

немогућности да испуни своје доспеле обавезе према малом инве-
ститору клијенту члана Фонда, укључујући новчана средства која 
дугује клијентима и финансијске инструменте које држи, админи-
стрира или њима управља за рачун клијента, а не постоје изгледи 
да ће се околности у догледно време значајно изменити. 

Решења из става 1. овог члана достављају се Агенцији без 
одлагања.

Под даном наступања осигураног случаја подразумева се дан 
доношења решења надлежног суда о покретању поступка из става 
1. тачка 1) овог члана или решења надлежног органа из става 1. 
тачка 2) овог члана.

Члан Фонда, код кога је наступио осигурани случај, дужан је 
да без одлагања достави Агенцији:

1) попис клијената који спадају у категорију малих инвести-
тора, са свим неопходним евиденцијама, и

2) друге податке које Агенција сматра потребним за утврђи-
вање и исплату заштићених износа потраживања.

Члан Фонда, код кога је наступио осигурани случај, дужан 
је да у сарадњи са Агенцијом, утврди коначну листу малих инве-
ститора чија су потраживања заштићена у складу са овом главом 
закона најкасније у року од 60 дана од дана наступања осигураног 
случаја.

Заштита потраживања

Члан 260.
Заштићено потраживање обухвата новчана средства положе-

на и/или проистекла на основу инвестиционих услуга и активно-
сти и финансијске инструменте малог инвеститора члана Фонда. 

Агенција обезбеђује покриће потраживања малог инвести-
тора највише до 20.000 евра у динарској противвредности по зва-
ничном средњем курсу динара према евру који утврђује Народна 
банка Србије. 

Покриће из става 2. овог члана примењује се на укупна по-
траживања малог инвеститора према једном члану Фонда, без об-
зира на број рачуна, места вођења рачуна и валуту.
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По наступању осигураног случаја из члана 259. овог закона 

пружа се заштита за одштетне захтеве проистекле из немогућно-
сти члана Фонда да:

1) исплати новчана средства која дугује и/или која припадају 
малом инвеститору, која чува и којима управља за његов рачун, а 
проистекла на основу обављања услуга и активности из члана 251. 
став 1. овог закона;

2) врати малом инвеститору финансијске инструменте који 
му припадају и које члан Фонда чува, којима управља у његово 
име, проистекла по основу обављања услуга и активности из чла-
на 251. став 1. овог закона.

Агенција је дужна да пружи заштиту потраживања малом ин-
веститору за послове започете пре датума наступања осигураног 
случаја.

Члан 261.
Заштита потраживања се не односи на:
1) новчана средства клијената кредитних институција осигу-

рана у складу са законом којим се уређује осигурање депозита;
2) потраживања малог инвеститора чланова Фонда која про-

изилазе из трансакција у вези са којима је мали инвеститор прав-
носнажном судском пресудом осуђен за кривично дело, привредни 
преступ, односно прекршај за прање новца и финансирање теро-
ризма;

3) правно или физичко лице које поседује више од 5% акција 
са правом гласа или капитала члана Фонда који је у немогућности 
да испуни своје обавезе, односно 5% или више акција са правом 
гласа или капитала друштва које је блиско повезано за тим чланом 
Фонда;

4) члана органа управе члана Фонда који је у немогућности 
да испуни своје обавезе, ако је то лице на наведеном положају или 
је запослен у члану Фонда на дан наступања осигураног случаја, 
као и ако је лице на том положају било запослено током текуће 
или претходне финансијске године;

5) чланове породице и трећа лица која наступају у име и за 
рачун лица из тач. 3. и 4. овог члана;

6) клијенте, ревизоре или запослена лица члана Фонда одго-
ворних за настанак потраживања или који су искористили одре-
ђене чињенице у вези са чланом Фонда што је довело до финан-
сијских потешкоћа члана Фонда, односно до погоршања његове 
финансијске ситуације.

Коришћење и заштита података

Члан 262.
Агенција као поверљив податак чува све информације и по-

датке које сазна у извршавању својих овлашћења и обавеза у скла-
ду са одредбама ове главе, а у складу са прописима који уређују 
заштиту података о личности.

Агенција информације и податке из става 1. овог члана може 
да користи искључиво у сврху за које је добила и не сме их учини-
ти доступним трећим лицима.

Одредбе из става 2. овог члана односе се и на лице које је 
запослено у Агенцији, било запослено или на други начин ангажо-
вано од стране Агенције.

Обрачун потраживања

Члан 263.
Износ заштићеног потраживања утврђује се на дан наступа-

ња осигураног случаја из члана 259. став 3. овог закона. 
При утврђивању износа заштићених потраживања узимају се 

у обзир све законске и уговорне одредбе, а нарочито противпотра-
живања.

У случају када је потраживање малог инвеститора исказано 
у страној валути, такво потраживање прерачунава се у динаре, по 
званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан наступања 
осигураног случаја.

Вредност финансијског инструмента утврђује се, где је то 
могуће, према тржишној вредности.

За потребе обрачуна износа заштићеног потраживања, потра-
живање проистекло из заједничког инвестиционог посла два или 
више лица, у смислу члана 2. став 1. тачка 136) овог закона, трети-
раће се као потраживање проистекло из улагања једног лица. При 
утврђивању припадајућег дела износа заштићеног потраживања 

узима се у обзир удео сваког од лица у заједничком инвестицио-
ном послу. Када не постоје посебне уговорне одредбе, износ за-
штићеног потраживања се дели на сва лица једнако.

Ако мали инвеститор нема неограничено право на новчане 
износе или хартије од вредности, накнаду штете добија лице које 
има неограничено право, под условом да се идентитет тог лица 
може утврдити пре датума наступања осигураног случаја из члана 
259. овог закона. 

Ако два или више лица имају неограничено право располага-
ња новчаним средствима или финансијским инструментима, при 
обрачуну износа заштићеног потраживања узеће се у обзир удео 
сваког од лица, у складу са одредбама које регулишу новчана сред-
ства или финансијске инструменте. Ова одредба се не примењује 
на друштва за управљање отвореним инвестиционим фондовима.

Посебним прописом Агенције ближе се уређују оквир и про-
цедуре за признавање, обрачун и исплату одштетних захтева ма-
лог инвеститора клијената члана Фонда када наступи осигурани 
случај из члана 259. овог закона.

Исплата потраживања

Члан 264.
Агенција путем средстава јавног информисања и интернет 

странице Агенције обавештава мале инвеститоре о наступању 
осигураног случаја и одређује рок у којем су мали инвеститори 
дужни да поднесу захтев за исплату заштићених потраживања, а 
који не може бити краћи од пет месеци од дана наступања осигу-
раног случаја. 

У случају спречености малог инвеститора, услед разлога на 
које није могао да утиче, да поднесе захтев за исплату заштићеног 
потраживања у датом року, рок се продужава на годину дана од 
дана наступања осигураног случаја. У том случају мали инвести-
тор је дужан да уз захтев за исплату заштићеног потраживања до-
стави и доказе који потврђују оправданост разлога за спреченост.

Агенција је дужна да исплату потраживања малог инвестито-
ра отпочне у што краћем року, а најкасније у року од три месеца 
од дана утврђивања права на исплату, односно дана утврђивања 
износа заштићеног потраживања. 

Изузетно од става 3. овог члана, рок за исплату се може про-
дужити до три месеца уз сагласност надлежног органа. 

Без обзира на рок из става 3. овог члана, потраживање ин-
веститора или било ког лица које је повезано или има интерес у 
вези са инвестиционим послом, а против кога се води поступак за 
прање новца или финансирање тероризма, неће бити исплаћено до 
доношења правоснажне судске пресуде.

Исплата заштићених износа потраживања малог инвеститора 
врши се у динарима.

Мали инвеститор клијент члана Фонда има право на покре-
тање поступка против Агенције у случају да Агенција не исплати 
заштићен износ потраживања.

Право на регрес

Члан 265.
Даном исплате заштићеног потраживања, из члана 260. овог 

закона, потраживање малог инвеститора према члану Фонда ума-
њује се за износ исплаћеног потраживања.

Потраживање малог инвеститора у висини исплаћеног за-
штићеног износа потраживања преноси се на Агенцију.

Агенција има право првенства наплате у стечајном поступку 
у односу на остале стечајне повериоце. Агенција подноси предлог 
за поврат средстава надлежном суду након утврђивања укупних 
износа заштићених потраживања.

У случају исплате заштићених износа потраживања по осно-
ву наступања осигураног случаја из члана 259. став 1. тачка 2) 
овог закона, Агенција доставља члану Фонда захтев за регрес. 
Члан Фонда је дужан да у року од 30 дана од дана пријема захтева 
Агенцији надокнади укупан износ исплаћених заштићених потра-
живања малог инвеститора.

Извештавање и надзор

Члан 266.
Чланови Фонда су дужни да Агенцији достављају месеч-

не извештаје, као и све друге податке који Агенцији могу бити 
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потребни за обављање њених законом утврђених послова, на на-
чин и у роковима које пропише Агенција.

Агенција врши надзор над извршавањем обавеза члана Фон-
да из ове главе.

О свим уоченим неправилностима Агенција обавештава на-
длежне органе. 

Информације о систему за заштиту инвеститора

Члан 267.
Члан Фонда је дужан да на разумљив начин, у писаној фор-

ми и на српском језику, пружи информације у вези са системом за 
заштиту инвеститора којим су обухваћени клијенти члана Фонда, 
посебно истичући износ и обухват заштите која се пружа.

На захтев клијента или потенцијалног клијента, члан Фонда 
је дужан да пружи информације које се односе на услове и фор-
малности које је потребно испунити ради остваривања права на 
заштиту потраживања. 

Свако друштво које обавља инвестиционе активности и/или 
пружа инвестиционе услуге, односно додатне услуге у Републици 
у складу са чл. 198. и 199. овог закона, предузима одговарајуће 
мере да постојећим и заинтересованим малим инвеститорима ста-
ве на располагање разумљиве информације, на српском језику, а 
који су потребни за идентификацију система за заштиту инвести-
тора чији је инвестиционо друштво, и његови огранци, члан, или 
било ког другог алтернативног начина надокнаде штете малим ин-
веститорима предвиђеног прописима ЕУ. 

Свако друштво које обавља инвестиционе активности и/или 
пружа инвестиционе услуге, односно додатне услуге у Републи-
ци у складу са чланом 204. овог закона дужно је да на разумљив 
начин, у писаној форми и на српском језику, пружи информације 
у вези са системом за заштиту инвеститора којим су обухваћени 
клијенти члана Фонда, посебно истичући износ и обухват заштите 
која се пружа.

Агенција ближе прописује обим и начин пружања информа-
ција о систему за заштиту инвеститора, од стране члана Фонда.

Члан Фонда не сме да користи информације у вези са систе-
мом за заштиту инвеститора у промотивне сврхе, нити употреба 
предметних информација сме да утиче на стабилност финансиј-
ског система или поверење инвеститора. 

Надлежни орган прописује правила којима се ограничава 
употреба података у промотивне сврхе, у складу са ставом 6. овог 
члана. 

Обавезе члана Фонда

Члан 268.
Члан Фонда је дужан да испуњава све обавезе прописане 

овом главом.
Агенција је дужна да о сваком неиспуњењу или нередовном 

испуњењу обавезе члана Фонда обавести надлежни орган.
По пријему обавештења, надлежни орган у сарадњи са Аген-

цијом, предузима мере прописане законом како би члан Фонда ис-
пунио своје обавезе.

У случају да члан фонда и након предузетих мера из става 3. 
овог члана не испуни своје обавезе, Агенција може тог члана, уз 
сагласност надлежног органа, искључити из чланства Фонда, уз 
одговарајуће обавештење достављено у року који није краћи од 12 
месеци.

XII. ЗЛОУПОТРЕБЕ НА ТРЖИШТУ

Примена

Члан 269.
Одредбе ове главе примењују се на следеће:
1) финансијске инструменте који су укључени у трговање на 

регулисано тржиште, односно у вези са финансијским инструмен-
тима за које је поднет захтев за укључење у трговање на таквом 
тржишту; 

2) финансијске инструменте којима се тргује на МТП-у, који 
су укључени у трговање на МТП-у, односно у вези са финансиј-
ским инструментима за које је поднет захтев за укључење у трго-
вање на МТП-у;

3) финансијске инструменте којима се тргује на ОТП-у;

4) финансијске инструменте који нису обухваћени тачкама 
1), 2) или 3) овог става, чија цена или вредност зависи од цене 
или вредности, или утиче на цену или вредност финансијског ин-
струмента из наведених тачака, укључујући, између осталог, CDS 
дериват и финансијске уговоре за разлике. 

Одредбе чл. 276. и 279. овог закона се примењују и на:
1) спот уговоре за робу који нису енергетски производи на 

велико када трансакција, налог или поступак има утицај на цену 
или вредност финансијског инструмента из става 1. овог члана;

2) оне финансијске инструменте, укључујући изведене уго-
воре или изведене финансијске инструменте за пренос кредитног 
ризика, код којих закључење трансакције, испостављање налога, 
давање понуде или други поступци имају или је вероватно да ће 
имати утицај на цену или вредност спот уговора за робу, у случају 
када та цена зависи од вредности финансијског инструмента; 

3) поступке у вези са референтним вредностима.
Одредбе ове главе се примењују на све трансакције, налоге 

или поступке у вези са сваким финансијским инструментом из ст. 
1. и 2. овог члана, без обзира на то да ли се таква трансакција, на-
лог или поступак одвијају на месту трговања.

Одредбе чл. 278. и 279. овог закона не примењују се на:
1) трговање сопственим акцијама у оквиру програма понов-

ног откупа; 
2) трговање хартијама од вредности или повезаним инстру-

ментом за стабилизацију финансијског инструмента; или
3) трансакције, налоге или поступке које врше органи јавне 

власти или Народна банка Србије при вођењу монетарне полити-
ке, девизне политике, политике девизног курса, политике упра-
вљања јавним дугом, климатске политике, пољопривредне поли-
тике или политике рибарства, уколико је то трговање извршено у 
складу са актом који уређује трансакције, налоге и поступке који 
произилазе из наведених политика.

Предмет забрана

Члан 270.
Комисија примењује забране и захтеве из ове главе у вези са 

активностима: 
1) извршеним у Републици или у иностранству и у вези са 

финансијским инструментима који су укључени у трговање на ре-
гулисано тржиште које послује у Републици, за које је поднет за-
хтев за укључење у трговање на том тржишту или којима се тргује 
на МТП-у или ОТП-у или за које је захтев за укључење у трговање 
на МТП-у у Републици поднет, и ако дело које је извршено пред-
ставља кажњиво дело; 

2) извршеним у Републици у вези са финансијским инструмен-
тима који су укључени у трговање на регулисано тржиште или МТП 
у страној земљи, или за које је поднет захтев за укључење у трговање 
на такво тржиште, односно којима се тргује на ОТП-у у страној зе-
мљи и ако дело које је извршено представља кажњиво дело.

Инсајдерске информације

Члан 271.
Инсајдерске информације обухватају следеће врсте информа-

ција:
1) информације о тачно одређеним чињеницама које нису об-

јављене, односе се директно или индиректно на једног или више 
издавалаца финансијских инструмената или на један или више 
финансијских инструмената, а које би, да су објављене, вероват-
но имале значајан утицај на цену тих финансијских инструмената 
или на цену повезаних изведених финансијских инструмената;

2) у вези са изведеним финансијским инструментима на робу 
информације о тачно одређеним чињеницама које нису објавље-
не, односе се директно или индиректно на једног или више таквих 
изведених финансијских инструмената или на уговоре за робу на 
спот тржишту, а које би, да су објављене, вероватно имале знача-
јан утицај на цену тих изведених финансијских инструмената или 
повезаних уговора за робу на спот тржишту и ако се оправдано 
очекује да се такве информације објаве или постоји обавеза објаве 
у складу са одредбама закона или подзаконских аката, тржишним 
правилима, уговорима, праксом или обичајима на релевантним 
тржиштима робних изведених финансијских инструмената или на 
спот тржиштима робе;
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3) за лица задужена за извршавање налога у вези са финан-

сијским инструментима, инсајдерске информације су и информа-
ције о тачно одређеним чињеницама добијене од клијента у вези 
са будућим налозима клијента, односе се директно или индирект-
но на једног или више издавалаца финансијских инструмената или 
на један или више финансијских инструмента, а које би, да су об-
јављене, вероватно имале значајан утицај на цене тих финансиј-
ских инструмената, цену повезаних уговора за робу на спот тржи-
шту или на цену повезаног изведеног финансијског инструмента.

Инсајдерске информације у смислу става 1. овог члана су ин-
формације о тачно одређеним чињеницама ако се њима указује на 
низ околности које постоје или за које разумно може да се очекује 
да ће постојати, односно на догађај који се догодио или се разумно 
може очекивати да ће се догодити, када су довољно конкретне да 
омогуће закључивање о утицају тог низа околности или догађаја 
на цене финансијских инструмената, повезаног изведеног финан-
сијског инструмента или повезаних уговора за робу на спот тржи-
шту.

У случају дуготрајног процеса чија је сврха или последица 
стварање одређене околности или одређеног догађаја, те будуће 
околности или тај будући догађај, као и међукораци тог процеса 
могу се сматрати инсајдерским информацијама.

Сматра се да је међукорак у дуготрајном процесу инсајдерска 
информација уколико сама по себи испуњава критеријуме за ин-
сајдерске информације из овог члана. 

Инсајдерске информације из става 1. овог члана су инфор-
мације које би, да су објављене, вероватно имале значајан утицај 
на цене тих финансијских инструмената, повезаних изведених 
финансијских инструмента или повезаних уговора за робу на спот 
тржишту, односно информације које би разуман инвеститор веро-
ватно користио код доношења одлуке о улагању. 

Комисија нетаксативно уређује списак информација за које 
се разумно очекује да ће бити објављене или које се морају обја-
вити у складу са одредбама закона или подзаконских аката, тржи-
шним правилима, уговорима, праксом или обичајима на релевант-
ним тржиштима робних деривата или спот тржиштима из става 1. 
тачка 2) овог члана. 

Трговање на основу инсајдерских информација

Члан 272.
Трговање на основу инсајдерских информација представља 

трговање лица које има инсајдерске информације и на основу њих 
непосредно или посредно, за сопствени рачун или рачун трећег 
лица стиче или отуђује финансијске инструменте на које се те ин-
формације односе.

Трговање на основу инсајдерских информација представља 
и употреба инсајдерских информација код повлачења или измене 
налога у вези са финансијским инструментом на који се информа-
ције односе, ако је налог који се повлачи или мења дат пре него 
што је то лице поседовало инсајдерске информације. 

Трговање на основу инсајдерских информација постоји и 
када лице које има инсајдерске информације:

1) на основу тих информација препоручује другом лицу сти-
цање или отуђење финансијских инструмената на које се ове ин-
формације односе, или подстиче то лице да изврши такво стицање 
или отуђење, или 

2) на основу тих информација препоручује другом лицу по-
влачење или измену налога у вези са финансијским инструменти-
ма на које се ове информације односе, или подстиче то лице да 
изврши такво повлачење или измену налога.

Трговање на основу инсајдерских информација постоји, ако 
лице које користи препоруке или подстицаје зна или би морало 
знати да се оне заснивају на инсајдерским информацијама.

Овај члан се примењује на свако лице које има инсајдерске 
информације, путем: 

1) чланства у управи издаваоца;
2) учешћа у капиталу издаваоца; 
3) обављања дужности на радном месту, вршењем професије 

или дужности; 
4) кривичних дела које је починило. 
Овај члан се примењује и на свако друго лице које има инсaј-

дерске информације, ако су та лица знала или су морала знати да 
су то инсајдерске информације. 

Ако је лице из става 5. овог члана правно лице, овај члан 
се такође примењује и на физичка лица која учествују у одлуци 
о стицању, отуђењу, повлачењу или измени налога за рачун тог 
правног лица. 

Законито понашање

Члан 273.
Чињеница да правно лице поседује или је поседовало инсај-

дерске информације не подразумева да је то лице употребило те 
информације или да је трговало на основу инсајдерских информа-
ција ако:

1) је успоставило, спровело и одржало одговарајуће и ефи-
касне механизме и поступке који ефикасно обезбеђују да физичко 
лице које је донело одлуку о стицању или отуђењу финансијског 
инструмента на које се информације односе као и друга физич-
ка лица која су утицала на ту одлуку, нису поседовала инсајдер-
ске информације; и

2) није охрабривало, давало препоруку, подстицало или на 
други начин утицало на физичко лице које је у име правног лица 
стекло или отуђило финансијске инструменте на које се информа-
ције односе.

Чињеница да лице има инсајдерске информације не подра-
зумева да је то лице употребило те информације или да је стога 
трговало на основу инсајдерских информација када је то лице: 

1) за финансијски инструмент на који се односе информаци-
је, маркет мeјкер или лице овлашћено да делује као друга уговорна 
страна, а стицање или отуђење финансијског инструмента на који 
се информације односе је законито извршено у оквиру уобичаје-
ног обављања функције маркет мејкера или друге уговорне стране 
за тај финансијски инструмент; или 

2) овлашћено да извршава налоге за треће стране, а стицање 
или отуђење финансијских инструмената на које се налог односи 
законито обавља у току уобичајеног обављања посла, професије 
или дужности тог лица.

Чињеница да лице поседује инсајдерске информације не 
подразумева да је лице употребило те информације, када то лице 
трансакцију врши ради стицања или отуђења финансијских ин-
струмената, у оквиру испуњавања обавезе која је доспела у доброј 
вери, а не у циљу избегавања забране трговања на основу инсај-
дерских информација и ако: 

1) ова обавеза произилази из датог налога или споразума 
склопљеног пре него што је то лице дошло у посед инсајдер-
ске информације; или 

2) је трансакција извршена ради испуњавања обавезе пропи-
сане законом или подзаконским актом која је настала пре него што 
је то лице дошло у посед инсајдерске информације.

Сама чињеница да лице има инсајдерске информације не 
подразумева да је лице трговало на основу инсајдерских инфор-
мација, када је то лице стекло те инсајдерске информације током 
преузимања или спајања са привредним друштвом и да користи 
те инсајдерске информације искључиво у сврху поступка спајања 
или преузимања, под условом да су инсајдерске информације об-
јављене или су на други начин престале да буду инсајдерске ин-
формације у тренутку одобрења спајања или прихватања понуде 
друштва од стране акционара.

Одредбе става 4. овог члана се не примењују на стицање ис-
под контролног прага.

Чињеница да лице користи сопствено знање да се одлучило 
да стекне или отуђи финансијске инструменте при њиховом сти-
цању или отуђењу, не подразумева да је лице употребило инсај-
дерске информације. 

Независно од одредби ст. 1 –6. овог члана, и даље може да 
се сматра да је дошло до повреде забране трговања на основу ин-
сајдерских информација, ако Комисија утврди да је за те налоге 
за трговање, трансакције или поступке постојао незаконит разлог.

Незаконито откривање инсајдерских информација

Члан 274.
Незаконито откривање инсајдерских информација постоји 

када лице поседује инсајдерске информације и открива те инфор-
мације другим лицима, осим када се информације открију као део 
уобичајеног обављања посла, професије или дужности.
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Став 1. овог члана се примењује на свако физичко или правно 
лице у случајевима или околностима из члана 272. ст. 4. и 5. овог 
закона. 

Даље откривање препорука или подстицање из члана 272. 
став 3. овог закона представља незаконито откривање инсајдер-
ских информација, када лице зна или би морало знати да се оно 
заснива на инсајдерским информацијама.

Истраживање тржишта

Члан 275.
Истраживање тржишта обухвата саопштавање информација 

једном или више потенцијалних инвеститора пре најаве трансак-
ције, како би се проценио интерес потенцијалних инвеститора за 
могућу трансакцију и њене услове, као што је потенцијални обим 
или цена, од стране: 

1) издаваоца; 
2) продавца финансијског инструмента на секундарном тр-

жишту у толикој количини или вредности да се трансакција ра-
зликује од редовног трговања и укључује начин продаје који се 
заснива на претходној процени могућег интереса од стране потен-
цијалног инвеститора; 

3) трећег лица које делује у име или за рачун лица из тач. 1) 
или 2) овог става. 

Истраживање тржишта такође представља и откривање ин-
сајдерских информација лицима која имају право на те хартије од 
вредности од стране лица која намеравају да дају понуду за преу-
зимање акција или спроведу спајање друштава, уколико су куму-
лативно испуњени следећи услови: 

1) да су информације потребне како би омогућиле лици-
ма која имају право на те хартије од вредности да одлуче о томе 
јесу ли спремна да понуде своје хартије од вредности на продају;

2) да је за одлуку о понуди за преузимање или спајање дру-
штава у разумној мери потребна намера лица која имају право 
на те хартије од вредности да понуде своје хартије од вредности. 

Учесник на тржишту који врши истраживање тржишта пре 
спровођења истраживања тржишта посебно узима у обзир да ли 
ће при истраживању тржишта доћи до откривања инсајдерских 
информација, и о томе саставља и ажурира писану евиденци-
ју, коју доставља Комисији на њен захтев. 

Ова обавеза примењује се на свако објављивање информаци-
ја за све време трајања истраживања тржишта.

Учесник на тржишту који врши истраживање тржишта, 
пре откривања инсајдерских информација дужан је да: 

1) прибави сагласност лица које добија информације у истра-
живању тржишта (прималац информација) за примање инсајдер-
ских информација; 

2) обавести примаоца информација да те информације не сме 
употребити нити покушати да их употреби, посредно или непо-
средно, приликом стицања или отуђења финансијског инструмен-
та на који се те информације односе, за сопствени рачун или за 
рачун трећег лица; 

3) обавести примаоца информација да те информације не сме 
да употреби, нити да покуша да их употреби повлачењем или из-
меном налога који је већ испостављен и у вези је са финансијским 
инструментом на који се те информације односе; и

4) обавести примаоца информација да је тиме што је дало са-
гласност да прими информације дужно да их чува као поверљиве. 

Откривање инсајдерских информација током истраживања 
тржишта сматра се обављеним у току уобичајеног обављања по-
сла, професије или дужности лица када учесник на тржишту који 
врши објављивање поступа у складу са ст. 3. и 5. овог члана.

Учесник на тржишту који врши истраживање тржишта са-
ставља и води евиденцију свих информација које су дате примао-
цима информација из истраживања тржишта, укључујући инфор-
мације дате у складу са ставом 5. тач. 1) –4) овог члана, идентитет 
потенцијалних инвеститора, између осталих и правних и физич-
ких лица која делују у име потенцијалних инвеститора и датум и 
време сваког саопштавања информација. 

Учесник на тржишту који врши истраживање тржишта ту 
евиденцију на захтев прослеђује Комисији.

Када информације које су објављене током истраживања 
тржишта у складу са проценом учесника који врши истражи-
вање тржишта, престану да буду инсајдерске информације, о 

томе обавештава примаоце информација, у што краћем року, о 
чему води евиденцију, коју на захтев доставља Комисији. 

Независно од одредаба овог члана, лице које је примило 
информације из истраживања тржишта само процењује да ли 
има инсајдерске информације, као и када престаје да их поседује. 

Учесник на тржишту који врши објављивање информација, 
чува евиденције из овог члана у периоду од најмање пет година. 

Комисија прописује одговарајуће мере, поступке, системе, 
обрасце за обавештавање и захтеве у погледу вођења и ажурирања 
евиденција из овог члана. 

Комисија издаје смернице за примаоце информација, у вези са:
1) околностима које таква лица морају узети у обзир при-

ликом примања информација у контексту истраживања тржишта 
како би се проценило да ли информације представљају инсајдер-
ске информације;

2) мере које та лица морају да предузму уколико су им откри-
вене инсајдерске информације да би испуниле одредбе чл. 272. и 
274. овог закона; и

3) евиденцију коју морају таква лица да воде да би доказала 
да не би трговала или открила инсајдерске информације. 

Манипулације на тржишту

Члан 276.
Манипулација на тржишту обухвата следеће радње:
1) извршавање трансакције, испостављање налога за тргова-

ње или други поступак који: 
(1) даје или би вероватно дао неистините или обмањујуће 

сигнале или информације о понуди, тражњи или цени финансиј-
ског инструмента или повезаног уговора за робу на спот тржишту;

(2) одржава или би вероватно одржавао цену једног или више 
финансијских инструмената или повезаног уговора за робу на 
спот тржишту на неуобичајеном или вештачком нивоу, осим уко-
лико лице које учествује у трансакцији, дајући налог за трговање 
или учествујући на други начин, докаже да су та трансакција, на-
лог или поступак извршени из законитих разлога и да су у складу 
са прихваћеним тржишним праксама на том тржишту; 

2) извршавање трансакције, испостављање налога за тргова-
ње или друге активности или поступци који утичу или могу ути-
цати на цену једног или више финансијских инструмената или 
повезаног уговора за робу на спот тржишту, при чему се употре-
бљавају фиктивна средства или други облици обмане или преваре;

3) ширење информација путем средстава јавног информи-
сања, укључујући и интернет и сва друга средства којима се дају, 
односно којим би се могли давати лажни или обмањујући сигнали 
у погледу понуде, потражње или цене финансијског инструмента, 
или повезаног уговора за робу на спот тржишту, или држе или би 
могле држати на неуобичајеном или вештачком нивоу цену једног 
или више финансијских инструмената или повезаног уговора за 
робу на спот тржишту, укључујући и ширење гласина, а од стра-
не лица које је знало или је морало знати да су те информације 
неистините или да доводе у заблуду, када лица која су пренела ин-
формације стичу, за себе или друго лице, предност или корист од 
ширења тих информација; 

4) преношење лажних или обмањујућих информација или да-
вање лажних или обмањујућих основних података у односу на ре-
ферентну вредност када је лице које је пренело информацију или 
дало основни податак знало или је морало знати да су они лажни 
или обмањујући, или сваки други поступак којим се манипулише 
израчунавањем референтне вредности.

У радње и поступке који се сматрају манипулацијама на тр-
жишту нарочито се убраја следеће:

1) активности једног или више лица која сарађују како би 
обезбедила доминантан положај над понудом или тражњом фи-
нансијског инструмента или повезаним уговорима за робу на спот 
тржишту који посредно или непосредно утичу или би могли ути-
цати на утврђивање куповних или продајних цена или стварање 
других непоштених услова трговања;

2) куповина или продаја финансијских инструмената на по-
четку или пред крај трговачког дана, која има или би могла имати 
обмањујући утицај на инвеститоре који доносе одлуке на основу 
приказаних цена, укључујући почетне или цене на затварању;

3) испостављање налога на место трговања, укључујући свако 
његово повлачење или измену, употребом било ког расположивог 
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средства трговања, укључујући електронска средства, као што су 
стратегије алгоритамског и високофреквентног трговања, и које 
имају једну од последица из става 1. тач. 1) и 2) овог члана, путем:

(1) ометања или успоравања функционисања система тргова-
ња на месту трговања или је вероватно да ће тако деловати;

(2) отежавања препознавања стварних налога у систему тр-
говања на месту трговања, или је вероватно да ће тако деловати, 
укључујући уношење налога који доводе до преоптерећења или 
дестабилизације књиге налога; 

(3) стварања или је вероватно да ће доћи до стварања лажних 
или погрешних сигнала у вези са понудом или ценом финансиј-
ског инструмента и потражњом за њим, посебно уношењем нало-
га којим се покреће или појачава тренд;

4) искоришћавања повременог или редовног приступа тра-
диционалним или електронским средствима јавног информисања 
изношењем мишљења о финансијском инструменту или повезаном 
уговором за робу на спот тржишту (или индиректно о његовом из-
даваоцу), и то тако што је то лице претходно заузело позицију у 
том финансијском инструменту или повезаном уговору за робу на 
спот тржишту и остваривало корист након утицаја које је изноше-
ње мишљења имало на цену тог инструмента или повезаног угово-
ра за робу на спот тржишту, а да истовремено јавности није објави-
ло постојање сукоба интереса на одговарајући и ефикасан начин.

Уколико је лице из овог члана правно лице, овај члан се одно-
си и на физичка лица која учествују у доношењу одлуке о вршењу 
трансакције за рачун правног лица о коме је реч.

Комисија нетаксативно прописује листу показатеља у вези 
са употребом фиктивних средстава или других облика обмане или 
преваре, као и у вези са лажним или обмањујућим сигналима и 
одржавањем цене.

Прихваћене тржишне праксе

Члан 277.
Забрана манипулације се не примењује на активности из 

члана 276. став 1. тачка 1) овог закона, када лице које закључује 
трансакцију, даје налог за трговање или на неки други начин по-
ступа, докаже да је та трансакција, налог или поступак извршен из 
законитих разлога и у складу са прихваћеним тржишним праксама 
утврђеним у складу са овим чланом. 

Комисија може да утврди прихваћену тржишну праксу, узи-
мајући у обзир следеће критеријуме: 

1) да ли ниво транспарентности тржишне праксе према тр-
жишту висок;

2) да ли тржишна пракса обезбеђује висок ниво сигурности 
деловања тржишних механизама и одговарајућу интеракцију по-
нуде и тражње; 

3) да ли тржишна пракса позитивно утиче на ликвидност и 
делотворност тржишта;

4) до које мере пракса узима у обзир механизме трговања 
релевантног тржишта и омогућава учесницима на тржишту да на 
одговарајући и правовремени начин реагују на нову ситуацију на 
тржишту која је настала због те праксе;

5) да тржишна пракса посредно или непосредно не угрожава 
интегритет повезаних тржишта, било да су регулисана или не, за 
тај финансијски инструмент; 

6) исход сваког поступка у вези тржишне праксе коју је спро-
вела Комисија или други надлежни орган, посебно ако су се тржи-
шном праксом прекршила правила или прописи чији је циљ спре-
чавање злоупотребе тржишта или кодекса понашања, без обзира 
на то да ли се односи на релевантно тржиште или посредно или 
непосредно повезана тржишта; 

7) структурне карактеристике релевантног тржишта, укљу-
чујући и чињеницу да ли је тржиште регулисано или не, врсте 
финансијских инструмената којима се тргује и врста учесника на 
тржишту, укључујући и меру у којој мали инвеститори учествују 
на релевантном тржишту. 

Комисија редовно, а најмање на сваке две године, преиспиту-
је прихваћене тржишне праксе, при чему узима у обзир значајне 
измене тржишног окружења, као што су измене правила трговања 
тржишне инфраструктуре да би одлучила да ли ће праксе задржа-
ти, укинути или изменити услове за њихово прихватање.

Комисија на својој интернет страници објављује списак при-
хваћених тржишних пракси.

Комисија ближе уређује критеријуме, поступак и услове за 
увођење прихваћених тржишних пракси, као и услове за њихово 
одржавање, прекидање или измену услова за њихово прихватање.

Забрана трговања на основу инсајдерских информација и 
противправно откривање инсајдерских информација

Члан 278.
Забрањено је сваком лицу:
1) да тргује или да покуша да тргује на основу инсајдерских 

информација;
2) да другом лицу препоручује да тргује на основу инсајдер-

ских информација, да друго лице подстиче, и помаже му да тргује 
на основу инсајдерских информација; или

3) да противправно открива инсајдерске информације, друго 
лице подстиче, или му помаже да противправно открива инсајдер-
ске информације. 

Забрана манипулације на тржишту

Члан 279.
Забрањено је сваком лицу да врши манипулације на тржи-

шту или да покуша да врши манипулације на тржишту. Такође је 
забрањено подстицање другог лица и помагање другом лицу да 
врши манипулацију. 

Лица која учествују у манипулацијама на тржишту солидар-
но су одговорна за штету која настане као последица манипулаци-
је на тржишту.

Спречавање и откривање злоупотребе тржишта

Члан 280.
Организатор регулисаног тржишта, МТП или ОТП, инвести-

ционо друштво и лице које професионално договара или извршава 
трансакције утврђују и одржавају ефикасне мере, системе и по-
ступке са циљем спречавања и откривања трговања и покушаја тр-
говања на основу инсајдерских информација и манипулације. 

Лице из става 1. овог члана без одлагања пријављује Комиси-
ји налоге и трансакције, укључујући њихово повлачење или изме-
ну, који би могли представљати трговање или покушај трговања на 
основу инсајдерских информација или манипулације.

Организатор регулисаног тржишта, МТП или ОТП, инвести-
ционо друштво и лице које професионално договара или извршава 
трансакције су у обавези да интерним актима пропишу и успоста-
ве унутрашње поступке према којима њихови запослени могу да 
пријаве злоупотребу тржишта. 

Када Комисија прими обавештење из става 2. овог члана, које 
се односи на место трговања изван Републике или лице са седи-
штем у иностранству, о томе одмах обавештава надлежно тело ме-
ста трговања или седишта лица.

Комисија подзаконским актом ближе утврђује одговарајуће 
мере, системе и поступке као и обрасце за испуњавање захтева из 
овог члана. 

Пријављивање злоупотреба тржишта од стране узбуњивача

Члан 281.
У циљу откривања злоупотреба тржишта, а ради обезбеђива-

ња заштите достављених личних података узбуњивача, Комисија 
ће успоставити посебну процедуру за пријем информација које се 
односе на злоупотребе тржишта од тих лица. 

Комисија ближе прописује комуникационе канале за пријем 
информација, начин поступања са примљеним информацијама и 
друга питања од значаја за поступање у вези са пријавом злоупо-
требе тржишта из претходног става.

Објављивање инсајдерских информација

Члан 282.
Издавалац је обавезан да у што краћем року обавести јавност 

о инсајдерским информацијама које се непосредно односе на тог 
издаваоца.

Издавалац је дужан да обезбеди да се инсајдерске информа-
ције објављују јавности на начин који омогућава брз приступ и 
потпуну, правилну и правовремену процену информација, као и да 
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буду објављене у Службеном регистру прописаних информација, 
у складу са овим законом.

Издавалац не сме објављивање инсајдерских информација 
комбиновати са рекламирањем својих активности.

Издавалац на својој интернет страници објављује и чини до-
ступним информације које мора објавити јавности у периоду од 
најмање пет година.

Овај члан се примењује на издаваоце који су поднели захтев 
за укључење или којима је одобрено укључење финансијских ин-
струмената у трговање на регулисаном тржишту, или у случају ин-
струмената којима се тргује само на МТП-у или ОТП-у, за издава-
оце којима је одобрено трговање финансијским инструментима на 
МТП-у или ОТП-у или који су поднели захтев за укључење својих 
финансијских инструмената на МТП. 

Одлагање објављивања инсајдерских информација

Члан 283.
Издавалац може на своју одговорност да одложи објављивање 

инсајдерских информација уколико су испуњени следећи услови:
1) такво објављивање информација би највероватније угрози-

ло законите интересе издаваоца;
2) одлагање објављивања информација вероватно не би об-

мануло јавност;
3) издавалац може да обезбеди поверљивост тих информација.
У случају дуготрајног процеса који се одвија у фазама са ци-

љем да створи или резултира одређеном околношћу или догађајем, 
издавалац може на сопствену одговорност да одложи објављивање 
инсајдерских информација јавности у вези са тим поступком, у 
складу са ставом 1. тач. 1), 2) и 3) овог члана. 

Када издавалац одложи објављивање инсајдерских информа-
ција, о томе без одлагања обавештава Комисију, и одмах након што 
је информација објављена јавности Комисији доставља писано 
образложење о начину на који су услови из овог става испуњени. 

Ради очувања стабилности финансијског тржишта, издавалац 
који је кредитна или финансијска институција може на сопствену 
одговорност да одложи објављивање инсајдерских информација, 
укључујући информације које су повезане са привременим про-
блемом са ликвидношћу, и посебно потребу за добијање привре-
мене помоћи за обезбеђење ликвидности од Народне банке Србије 
или другог кредитора последње инстанце (зајмодавца финансиј-
ских средстава пословним банкама у крајњој инстанци) уколико 
су испуњени услови које је Комисија правилником из става 9. овог 
члана прописала.

Уколико је објављивање информација одложено и поверљи-
вост те инсајдерске информације није више обезбеђена, издавалац 
у што краћем року објављује ту инсајдерску информацију јавно-
сти, чак и уколико је у питању гласина која се изричито односи 
на инсајдерску информацију чије је објављивање одложено, ако је 
та гласина довољно тачна да указује на то да поверљивост инфор-
мација није више обезбеђена. 

Када издавалац или лице које делује у његово име или за 
његов рачун, открије инсајдерску информацију трећој страни у 
току уобичајеног обављања посла, професије или дужности, ду-
жан је да ту информацију у потпуности и ефикасно објави јавно-
сти, истовремено, у случају намерног откривања, а без одлагања у 
случају ненамерног откривања. 

Став 6. овог члана се не примењује ако је лице које прима 
информације дужно да чува поверљивост информација, без обзира 
на то да ли је таква дужност прописана законом, другим прописи-
ма, статутом или уговором.

Инсајдерске информације које се односе на издаваоце чији су 
финансијски инструменти укључени у трговање на растућем тр-
жишту раста МСП, могу се објавити на интернет страници места 
трговања уместо на страници издаваоца, ако место трговања пру-
жа такву могућност издаваоцима на тржишту.

Комисија ближе уређује:
1) неисцрпан оквирни списак законских/оправданих интере-

са издавалаца и ситуација у којима би одлагање инсајдерских ин-
формација вероватно обмануло јавност;

2) техничка средства за одговарајуће објављивање инсајдер-
ских информација, и за одлагање објављивања инсајдерских ин-
формација јавности; и

3) друге услове у вези са одлагањем објављивања инсајдер-
ских информација.

Народна банка Србије и Комисија могу заједничким актом 
прописати посебне услове за одлагање објављивања инсајдерских 
информација јавности за кредитну или финансијску институцију.

Списак лица са приступом инсајдерским информацијама

Члан 284.
Издавалац или било које лице које делује у име или за рачун 

издаваоца дужно је да:
1) састави списак лица која за њега раде, на основу угово-

ра о раду или на неки други начин и која имају приступ инсајдер-
ским информацијама; 

2) одмах ажурира списак лица која имају приступ инсајдер-
ским информацијама; и 

3) на захтев Комисије одмах достави списак лица која имају 
приступ инсајдерским информацијама. 

Лица из става 1. овог члана дужна су да предузму све разум-
не кораке како би прибавила писмену изјаву свих лица са списка 
лица са приступом инсајдерским информацијама којом потврђују 
да су упознати са законским и подзаконским обавезама и санкци-
јама које се примењују на трговање на основу инсајдерских ин-
формација и незаконито откривање информација.

Када неко друго лице у име или за рачун издаваоца преузме 
задатак састављања и ажурирања списка лица са приступом ин-
сајдерским информацијама, издавалац остаје у потпуности одго-
воран за поштовање овог члана и увек задржава право на приступ 
списку лица са приступом инсајдерским информацијама.

Списак лица са приступом инсајдерским информацијама 
мора да садржи најмање:

1) име и презиме, датум рођења, јединствени матични број 
грађана, пребивалиште и боравиште сваког лица са приступом ин-
сајдерским информацијама;

2) разлог за укључивање тог лица на списак лица са присту-
пом инсајдерским информацијама; 

3) датум и време када је то лице стекло приступ инсајдер-
ским информацијама; и 

4) датум састављања списка лица са приступом инсајдерским 
информацијама.

Издавалац или лице које делује у његово име или за његов ра-
чун у обавези је да одмах ажурира списак лица са приступом ин-
сајдерским информацијама, укључујући и датум ажурирања, када: 

1) је промењен разлог због кога је лице наведено на списку 
лица са приступом инсајдерским информацијама;

2) приступ инсајдерским информацијама има ново лице, које 
треба укључити на списак;

3) лице више нема приступ инсајдерским информацијама.
Приликом сваког ажурирања наводи се датум и време проме-

не због које је ажурирање било потребно. 
Издавалац или лице које делује у име или за рачун издавао-

ца чува списак лица са приступом инсајдерским информацијама 
најмање пет година од дана његовог састављања или ажурирања.

Овај члан се примењује на издаваоце који су поднели захтев 
за укључење или којима је одобрено укључење финансијских ин-
струмената у трговање на регулисаном тржишту, или у случају ин-
струмената којима се тргује само на МТП-у или ОТП-у, за издава-
оце којима је одобрено трговање финансијским инструментима на 
МТП-у или ОТП-у или који су поднели захтев за укључење својих 
финансијских инструмената на МТП. 

Комисија уређује тачан формат списка лица са приступом 
инсајдерским информацијама и формат за ажурирање тог списка. 

Посебна правила за издаваоце на тржишту раста МСП

Члан 285.
Издаваоци чији су финансијски инструменти укључени у тр-

говање на тржишту раста МСП изузети су од обавезе састављања 
списка лица са приступом инсајдерским информацијама, ако су 
испуњени следећи услови: 

1) издавалац предузима све разумне кораке како би се обез-
бедио доказ да је свако лице са приступом инсајдерским инфор-
мацијама упознато са законским и подзаконским обавезама и да је 
свесно санкција које се примењују на трговање на основу инсај-
дерских информација и откривање инсајдерских информација; и 

2) издавалац може на захтев надлежног органа да достави 
списак лица са приступом инсајдерским информацијама.
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Лице које обавља дужност руководиоца и повезано лице са 

лицем које обавља дужност руководиоца

Члан 286.
Лице које обавља дужности руководиоца код издаваоца је 

лице које је:
1) члан управе издаваоца;
2) извршни руководилац који има редован приступ инсајдер-

ским информацијама које се посредно или непосредно односе на 
издаваоца, као и могућност доношења одлука које могу утицати 
на будући развој догађаја и пословне изгледе овог издаваоца.

Лице које је повезано са лицем које обавља дужности руково-
диоца код издаваоца је:

1) брачни друг и лице које у складу са законом може да се 
сматра брачним другом;

2) малолетно лице које он издржава, у складу са законом;
3) сродник који је са тим лицем живео у заједници најмање 

годину дана пре дана извршења трансакције; 
4) правно лице, труст или ортачко друштво којима руководи 

лице које обавља дужности руководиоца или које он директно или 
индиректно контролише, које је основано ради његове користи, 
као и лице чији је економски интерес значајно сличан интересу 
тог руководиоца.

Трансакције лица која обављају дужности руководилаца

Члан 287.
Лица која обављају дужности руководиоца, као и лица која 

су са њима повезана, обавештавају издаваоца и Комисију о свакој 
трансакцији која је извршена за сопствени рачун у вези са акција-
ма или дужничким инструментима тог издаваоца или изведеним 
финансијским инструментима или другим финансијским инстру-
ментима који су са њима повезани, у року од три радна дана од 
дана трансакције.

Став 1. овог члана се примењује на сваку следећу трансак-
цију када укупан износ трансакција у једној календарској години 
досегне праг од 5.000 евра у динарској противвредности по зва-
ничном средњем курсу динара према евру који утврђује Народна 
банка Србије, који се израчунава додавањем без нетирања свих 
трансакција из става 1. овог члана. 

Обавеза обавештавања из става 1. овог члана не примењу-
је се на трансакције финансијским инструментима повезаних са 
акцијама или дужничким инструментима издаваоца из тог става, 
када је финансијски инструмент јединица или удео у институци-
ји колективног инвестирања или финансијски инструмент пружа 
изложеност портфолију средстава, и када су у време трансакције 
испуњени услови утврђеним актом Комисије. 

Трансакције из става 1. овог члана су и:
1) залагање или позајмљивање финансијских инструмената 

од стране или у име лица које обавља дужност руководиоца или 
повезаног лица;

2) трансакције које су спровела лица која у оквиру својег по-
сла договарају или извршавају трансакције или неко друго лице у 
име лица које обавља дужност руководиоца или лица повезана са 
њим, укључујући случајеве када се користи дискреционо право;

3) трансакције извршене у склопу полисе животног осигу-
рања, у којима је уговарач осигурања лице које обавља дужност 
руководиоца или повезано лице, а ризик улагања сноси уговарач 
осигурања и уговарач осигурања има овлашћење или дискрецио-
но право да доноси одлуке о улагањима у погледу одређених ин-
струмената с том полисом животног осигурања или да извршава и 
трансакције у погледу одређених инструмената за ту полису жи-
вотног осигурања.

Комисија ће податке из обавештења из става 3. овог члана без 
одлагања објавити у Службеном регистру прописаних информа-
ција.

Овај члан се примењује на издаваоце који су поднели захтев 
за укључење или којима је одобрено укључење финансијских ин-
струмената у трговање на регулисаном тржишту, или у случају ин-
струмената којима се тргује само на МТП-у или ОТП-у, за издава-
оце којима је одобрено трговање финансијским инструментима на 
МПТ-у или ОТП-у или који су поднели захтев за укључење својих 
финансијских инструмената на МТП. 

Обавештење издаваоца лицима која обављају дужност 
руководиоца

Члан 288.
Издаваоци ће обавестити писаним путем лица која обавља-

ју дужности руководиоца о њиховим обавезама у складу са овим 
чланом. 

Издаваоци састављају списак свих лица која обављају ду-
жности руководиоца као и лица која су са њима повезана.

Лица која обављају дужности руководиоца обавештавају пи-
саним путем лица која су са њима повезана о њиховим обавезама 
из овог члана и чувају копију тог обавештења. 

Садржина обавештења руководиоца и подзаконски акт 
Комисије

Члан 289.
Обавештење о трансакцијама из члана 287. овог закона садр-

жи следеће информације:
1) име лица које обавља дужности руководиоца код издава-

оца или, уколико је примењиво, име лица које је повезано са тим 
лицем;

2) разлог обавештавања;
3) назив издаваоца;
4) опис и ознаку финансијског инструмента;
5) природу трансакције или трансакција (нпр. стицање или 

отуђење), уз назнаку да ли је повезана са извршењем програма 
могућности куповине акција под повољнијим условима за запо-
слене или са одређеним примерима из акта Комисије из става 2. 
овог члана;

6) датум и место трансакције или трансакција;
7) цену и обим трансакције или трансакција, а код залоге 

чији услови подразумевају промену њене вредности, то треба обе-
лоданити заједно са вредношћу на датум залоге; и 

8) друге информације у вези са трансакцијом или трансак-
цијама као што је утврђено актом Комисије из става 2. овог члана.

Подзаконским актом Комисије ближе се уређују:
1) врсте трансакција које би активирале обавезу обавештава-

ња;
2) садржину и форму обрасца и начин објављивања;
3) услови који морају бити испуњени за подношење захтева 

за одобрење изузећа од обавезе обавештавања из члана 287. став 
3. овог закона; и

4) друге трансакције и информације у вези са трансакцијама 
за које се обавештење мора дати. 

Период забране трговања за лице које обавља дужности 
руководиоца

Члан 290.
Лицу које обавља дужности руководиоца код издаваоца за-

брањено је да врши трансакције за сопствени рачун или за рачун 
трећег лица, непосредно или посредно, у вези са власничким или 
дужничким хартијама од вредности тог издаваоца, изведеним 
финансијским инструментима или другим финансијским инстру-
ментима који су са њима повезани, током периода од 30 дана пре 
објаве годишњег, полугодишњег или кварталног финансијског из-
вештаја које је издавалац у обавези да објави.

Издавалац може да да писану дозволу лицу које код њега 
обавља дужности руководиоца да тргује за сопствени рачун или 
за рачун трећих лица током периода забране трговања из става 1. 
овог члана, само:

1) због изузетних околности, попут озбиљних финансијских 
потешкоћа које захтевају тренутну продају акција, ценећи сваки 
појединачни случај; 

2) због карактеристика трговања за трансакције које се оба-
вљају према програму или су у вези са програмом откупа акци-
ја од стране запослених, програмом штедње акцијама за чланове 
управе или правом на акције, или трансакције које не доводе до 
промене материјалног интереса хартије од вредности. 

Комисија ближе прописује околности у којима издавалац 
може да одобри трговање током периода забране трговања, укљу-
чујући околности које би се сматрале ванредним и врсте трансак-
ција које би оправдале одобрење трговања. 
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Инвестиционе препоруке

Члан 291.
Инвестициона препорука је истраживање или друга инфор-

мација којом се изричито или прећутно препоручује или предлаже 
стратегија улагања у погледу једног или више финансијских инстру-
мената, односно издавалаца финансијских инструмената, укључују-
ћи свако мишљење о тренутној или будућој вредности и цени тих 
инструмената намењених дистрибуционом каналу или јавности.

Давалац инвестиционе препоруке је физичко или правно 
лице које израђује или дистрибуира препоруке при обављању сво-
је професије или своје пословне делатности.

Дистрибуциони канал је канал путем којег информација по-
стаје јавно доступна или ће приступ информацији имати велики 
број лица.

Истраживање или друга информација којом се препоручује 
или предлаже стратегија улагања означава информацију коју је 
припремио:

1) независни аналитичар, инвестиционо друштво, кредитна 
институција, свако друго лице чија се пословна делатност састоји 
од припреме инвестиционих препорука или физичко лице које за 
њих ради на основу уговора о раду или на неки други начин, које 
директно или индиректно даје одређене препоруке за улагање у 
вези са финансијским инструментом, односно издаваоцем;

2) лице које није лице из тачке 1) овог става и које директно 
препоручује одређену инвестициону одлуку о улагању у вези са 
финансијским инструментом.

Одговарајући пропис је сваки пропис, укључујући и саморе-
гулацију, којим се осигурава да давалац инвестиционе препоруке 
који израђује или дистрибуира препоруке примени разумну па-
жњу како би обезбедио да су такве препоруке приказане на по-
штен начин и да открива његове интересе или указује на сукоб ин-
тереса који се односи на финансијске инструменте на које се такве 
препоруке односе.

Идентитет лица које израђује инвестициону препоруку

Члан 292.
У свакој препоруци мора на јасан и видљив начин бити на-

веден идентитет лица одговорног за њену израду, а посебно име 
и назив радног места лица које је припремило инвестициону пре-
поруку, назив и седиште правног лица одговорног за предметну 
препоруку.

Када је давалац инвестиционих препорука инвестиционо 
друштво или кредитна институција, у препоруци мора бити наве-
дено које је тело надлежно за њен надзор.

Када давалац инвестиционе препоруке није ни инвестиционо 
друштво ни кредитна институција, али подлеже саморегулацији 
или правилима струке, препорука мора упућивати на исто.

Општа правила за садржину инвестиционе препоруке

Члан 293.
Давалац инвестиционе препоруке дужан је да у препоруци 

осигура:
1) да се чињенице јасно разликују од тумачења, процена, ми-

шљења и осталих врста нечињеничних информација;
2) да су сви извори поуздани, односно када постоји икаква 

сумња у поузданост извора, да је то јасно наведено;
3) да су сва предвиђања, прогнозе и циљане цене јасно озна-

чени као такви и да су наведене значајне претпоставке на којима 
се исте заснивају.

На захтев Комисије давалац инвестиционих препорука дужан 
је да образложи основаност препоруке.

Општа правила за обелодањивање интереса и сукоба 
интереса код инвестиционих препорука

Члан 294.
Давалац инвестиционе препоруке дужан је да обелодани све 

односе и околности за које у разумној мери може да се очекује да 
ће нарушити објективност препоруке, посебно када давалац пре-
порука има значајан финансијски интерес у једном или више фи-
нансијских инструмената који су предмет препоруке или значајан 
сукоб интереса у односу на издаваоца на кога се препорука односи.

Када је давалац инвестиционе препоруке правно лице, оба-
веза из става 1. овог члана примењује се и на свако правно или 
физичко лице које за то лице ради на основу уговора о раду или 
на други начин и које је учествовало у припреми инвестиционе 
препоруке.

Када је давалац инвестиционе препоруке правно лице, ин-
формације које се објављују у складу са ст. 1. и 2. овог члана обу-
хватају најмање следеће информације о његовим интересима и 
сукобима интереса:

1) даваоца инвестиционих препорука или повезаних правних 
лица о којима лица која учествују у припреми препоруке имају са-
знања или у разумној мери може да се очекује да имају сазнања;

2) даваоца инвестиционих препорука или повезаних лица, 
познате лицима која, иако нису учествовала у припреми препору-
ке, имају или за њих у разумној мери може да се очекује да имају 
приступ препоруци пре њене дистрибуције корисницима или јав-
ности.

Обелодањивање из ст. 1 –3. овог члана треба да буде садржа-
но у самој препоруци, а у случају када би оно било несразмерно 
у односу на обим дистрибуиране препоруке, довољно је у самој 
препоруци на јасан и видљив начин упутити на место где јавност 
директно и једноставно може приступити таквим информацијама.

Дистрибуција инвестиционе препоруке коју је израдила трећа 
страна

Члан 295.
Давалац инвестиционе препоруке који под сопственом одго-

ворношћу дистрибуира препоруку коју је израдила трећа страна, 
на препоруци мора на јасан и видљив начин истакнути свој иден-
титет.

Када лице које дистрибуира инвестициону препоруку коју је 
израдила трећа страна исту значајно измени, дужно је да јасно и 
детаљно истакне ту измену.

Комисија ближе прописује начин истицања измена.
Када се у медијима извештава о инвестиционим препорукама 

које је израдила трећа страна, а суштина препоруке није измење-
на, не примењују се ст. 2. и 3. овог члана.

Давалац инвестиционих препорука који дистрибуира сажету 
препоруку коју је израдила трећа страна, дужан је да обезбеди да 
таква препорука буде јасна и да не доводи у заблуду, као и да иста 
упућује на оригинални документ и место где јавност може директ-
но и једноставно да приступи обелодањивањима која се односе на 
тај документ, све док су те информације доступне јавности.

Јавне институције које објављују статистичке податке у Ре-
публици, који могу имати значајног утицаја на финансијска тржи-
шта, дужне су да их објављују на праведан и транспарентан начин.

Подзаконски акт у вези са инвестиционим препорукама

Члан 296.
Комисија ближе уређује:
1) шта се сматра изричитом, односно прећутном инвестици-

оном препоруком;
2) додатне захтеве у вези са садржином инвестиционих пре-

порука; 
3) стандарде за објављивање идентитета лица које израђује 

препоруку;
4) стандарде за обелодањивање интереса и сукоба интереса;
5) обавезе у вези са објективним представљањем препорука;
6) обавезе у вези са ширењем препорука; 
7) додатне обавезе када, као давалац инвестиционих препо-

рука инвестиционо друштво или физичко лице које за то друштво 
ради на основу уговора о раду или на други начин, дистрибуира 
препоруке које је израдила трећа страна.

Објављивање или ширење информација у средствима јавног 
информисања

Члан 297.
Одредбе акта из члана 296. овог закона не примењују се на но-

винаре ако они подлежу одговарајућим прописима којима се пости-
жу исти ефекти, укључујући еквивалентни вид саморегулације, уко-
лико се тим прописом постижу исти ефекти као и наведеним актом.
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Када се информације објављују или шире и када се препору-

ке израђују или шире за потребе новинарства или другог облика 
изражавања у медијима, такво објављивање или ширење инфор-
мација процењује се поштујући правила која уређују слободу 
штампе и слободу изражавања у другим медијима као и правила 
или кодексе новинарске струке, осим ако:

1) та лица или лица која су повезана са њима имају директну 
или индиректну корист или добит од објављивања тих информа-
ција; или

2) је сврха објављивања или ширења да се тржиште доведе у 
заблуду у погледу понуде, потражње или цене финансијских ин-
струмената. 

XIII. КОНАЧНОСТ ПОРАВНАЊА У СИСТЕМУ ЗА 
САЛДИРАЊЕ

Неопозивост нетирања и тренутак прихватања налога за 
пренос

Члан 298.
Налози за пренос и нетирање правно су пуноважни и прои-

зводе правно дејство према трећим лицима и у случају наступања 
неспособности измиривања обавеза учесника, под условом да су 
ти налози за пренос прихваћени у систем за салдирање пре тре-
нутка наступања те неспособности.

Став 1. овог члана се примењује и у случају наступања не-
способности измиривања обавеза учесника у том систему за сал-
дирање или повезаном систему за салдирање или организатора 
повезаног система за салдирање који није учесник.

Када су налози за пренос прихваћени у систем за салдирање 
након наступања неспособности измиривања обавеза и извршени су 
током пословног дана у складу са правилима тог система, а тренутак 
неспособности измиривања обавеза је наступио тог дана, налози за 
пренос су пуноважни и производе правно дејство према трећим ли-
цима само ако организатор система за салдирање може доказати да, 
у тренутку у којем су ти налози постали неопозиви, није знао нити је 
могао знати за наступање неспособности измиривања обавеза. 

Ниједан закон нити пропис који се односи на отказивање уго-
вора или трансакције који су закључени пре тренутка наступања 
неспособности измиривања обавеза у складу са овим законом, не 
може довести до поништења нетирања. 

Правилима система за салдирање обавезно се утврђује тре-
нутак прихватања налога за пренос у том систему.

Када су у питању повезани системи за салдирање, сваки си-
стем за салдирање својим правилима одређује тренутак прихвата-
ња налога у свој систем, на начин којим се обезбеђује да су прави-
ла свих повезаних система за салдирање међусобно усклађена у 
што већој мери.

Уколико то није другачије предвиђено правилима свих си-
стема за салдирање учесника у повезаном систему, правила једног 
система за салдирање о тренутку прихватања не утичу на друге 
системе у повезаном систему. 

Члан 299.
Наступање неспособности измиривања обавеза код учесника 

или организатора повезаног система за салдирање није препрека за 
коришћење расположивих средстава или хартија од вредности на ра-
чуну салдирања тог учесника за испуњење његових обавеза у систе-
му за салдирање или у повезаном систему за салдирање на пословни 
дан који је дан наступања неспособности измиривања обавеза.

У случају наступања неспособности измиривања обавеза 
учесника у систему за салдирање или организатора повезаног си-
стема за салдирање који није учесник, средства обезбеђења распо-
ложива на рачуну за салдирање тог учесника, могу се користити за 
извршавање обавеза учесника у систему за салдирање или пове-
заном систему за салдирање у оквиру пословног дана у коме је та 
неспособност наступила.

Тренутак неопозивости налога за пренос

Члан 300.
Учесник и трећа лица не могу опозвати налог за пренос од 

тренутка неопозивости који је дефинисан правилима система за 
салдирање.

Када су у питању повезани системи за салдирање, сваки си-
стем својим правилима одређује тренутак неопозивости, на начин 
којим се обезбеђује да су правила свих повезаних система за сал-
дирање међусобно усклађена у што већој мери.

Уколико то није другачије предвиђено правилима свих си-
стема за салдирање учесника у повезаном систему, правила једног 
система за салдирање о тренутку неопозивости не утичу на друге 
системе у повезаном систему.

Тренутак наступања неспособности измиривања обавеза

Члан 301.
Тренутак наступања неспособности измиривања обавеза је: 
1) тренутак доношења одлуке надлежног суда о отварању 

стечајног поступка над учесником који је добио дозволу за рад од 
Комисије;

2) тренутак доношења решења о одузимању дозволе за рад, 
односно дозволе за пружање услуга учеснику који није обухваћен 
тачком 1) овог члана, учеснику у повезаном систему за салдира-
ње или организатору повезаног система за салдирање који није 
учесник, или тренутак доношењa акта надлежног органа којим се 
покреће/отвара стечајни поступак или предузимају друге мере на-
длежног органа у складу са законом, које су усмерене ка престан-
ку или реорганизацији ових лица и доводе до забране, обуставља-
ња или ограничења располагања финансијским инструментима и/
или располагања средствима с рачуна (плаћања). 

Орган који је донео решење, односно акт из става 1. овог чла-
на без одлагања доставља то решење, односно акт Комисији, На-
родној банци Србије и ЦРХОВ-у, уз обавештење о датуму, сату и 
минуту њиховог доношења.

ЦРХОВ је дужан да води евиденцију о времену приjeмa (дaн, 
чaс и минут) аката из става 2. овог члана.

Члан 302.
Наступање тренутка неспособности измиривања обавеза 

учесника не утиче на права и обавезе учесника које произилазе 
или су у вези са његовим учешћем у систему за салдирање пре 
наступања тог тренутка.

Став 1. овог члана се примењује и у вези са правима и обаве-
зама учесника у повезаном систему за салдирање или организато-
ра повезаног система за салдирање који није учесник.

Члан 303.
У случају наступања тренутка неспособности измиривања 

обавеза учесника у систему за салдирање, права и обавезе које 
произилазе или су у вези са учешћем тог учесника у систему за 
салдирање примењују се одредбе овог закона.

Права примаоца средстава обезбеђења у случају наступања 
неспособности измиривања обавеза даваоца средстава 

обезбеђења

Члан 304.
На остваривање права организатора система за салдирање 

или учесника да се намири из средстава обезбеђења у вези са 
учешћем у том систему за салдирање или повезаним системом за 
салдирање, као и на права Народне банке Србије, да се намири из 
средстава обезбеђења, не утиче наступање тренутка неспособно-
сти измиривања обавеза следећих лица:

1) учесника у систему за салдирање или повезаном систему 
за салдирање;

2) организатора повезаног система за салдирање који није 
учесник;

3) трећег лица које је дало средства обезбеђења. 
Средства обезбеђења из става 1. овог члана могу се користи-

ти у сврху остварења права ради којих су прибављени. 
На остваривање права из става 1. овог члана Народне банке 

Србије, као и других субјеката уговора о финансијском обезбе-
ђењу у смислу закона о финансијском обезбеђењу, примењују се 
одредбе закона којим се уређује финансијско обезбеђење. 

Када организатор система за салдирање заложи финансијске 
инструменте у корист организатора другог система у вези са по-
везаним системом, на права организатора система даваоца обез-
беђења у вези са тим обезбеђењем не може да утиче наступање 
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тренутка неспособности измиривања обавеза организатора систе-
ма за салдирање који је прималац обезбеђења.

Када су финансијски инструменти или права на финансиј-
ским инструментима дати као средство обезбеђења учеснику, ор-
ганизатору система за салдирање или Народној банци Србије у 
смислу става 1. овог члана, а то право је уписано у регистар, на 
права прималаца тог средства обезбеђења примењује се право др-
жаве у којој се налази седиште тог регистра.

XIV. ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР, ДЕПО И КЛИРИНГ 
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

Организација ЦРХОВ-а

Члан 305.
ЦРХОВ је правно лице које се организује и послује као ак-

ционарско друштво у складу са овим законом и законом којим се 
уређују привредна друштва.

Удео државног капитала у ЦРХОВ-у не може бити мањи од 
51%.

Акције ЦРХОВ-а су обичне са правом гласа.
Седиште ЦРХОВ-a је у Београду.

Делатност

Члан 306.
ЦРХОВ обавља следеће послове:
1) вођење регистра финансијских инструмената;
2) отварање и вођење рачуна финансијских инструмената;
3) вођење регистра заложног права на финансијским инстру-

ментима;
4) вођење и чување електронске евиденције о финансијским 

инструментима;
5) вођење обрачунских новчаних рачуна чланова ЦРХОВ-a;
6) упис, испис и све промене на финансијским инструмен-

тима;
7) организовање и управљање системом за салдирање, по-

слове клиринга и салдирања на основу закључених трансакција са 
финансијским инструментима и утврђивање стања обавеза и по-
траживања чланова ЦРХОВ-a и њихових клијената;

8) пренос финансијских инструмената и права из финансиј-
ских инструмената;

9) утврђивање и додела једнообразних идентификационих 
ознака финансијских инструмената;

10) вођење шифарника врста финансијских инструмената;
11) послове у вези са корпоративним радњама издавалаца 

финансијских инструмената;
12) послове депоновања акција у вези са преузимањем акци-

онарских друштава;
13) образовање и коришћење гарантног фонда и други начин 

смањења ризика у случају неизвршења обавеза члана ЦРХОВ-a;
14) учествовање у међународним организацијама које се баве 

пословима у вези са финансијским инструментима, као и сарадња 
са тим организацијама;

15) друге послове у складу са законом, укључујући активно-
сти које су неопходне за обављање послова одређених законом.

ЦРХОВ не може поверити обављање својих послова другом 
лицу без претходне сагласности Комисије.

Минимални капитал и стицање квалификованог учешћа у 
капиталу ЦРХОВ

Члан 307.
Основни капитал ЦРХОВ-а не може бити мањи од 750.000 

евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу 
динара према евру који утврђује Народна банка Србије.

Средства за рад ЦРХОВ-а обезбеђују се из накнада за пружа-
ње услуга у складу са правилником о тарифи ЦРХОВ-a, као и из 
других извора, у складу са законом.

Одредбе овог закона које уређују стицање квалификованог 
учешћа у капиталу регулисаног тржишта, односно организатора 
тржишта, сходно се примењују и на стицање квалификованог уче-
шћа у капиталу ЦРХОВ-а.

Одредбе става 3. овог члана не примењују се када квалифи-
ковано учешће стиче Република.

Органи ЦРХОВ

Члан 308.
ЦРХОВ има скупштину акционара, надзорни одбор и дирек-

тора.
Овлашћења скупштине врши Влада преко овлашћених пред-

ставника.
Представнике у скупштини и директора именује и разрешава 

Влада на предлог министарства надлежног за послове финансија 
(у даљем тексту: Министарство).

Скупштина именује и разрешава чланове надзорног одбора.
Мандат директора и чланова надзорног одбора траје четири 

године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор има председника и четири члана.
Директор не може бити председник надзорног одбора.
Уколико се промени власничка структура, органи из става 1. 

овог члана бирају се у складу са уговором о оснивању ЦРХОВ-а.

Сагласност за именовање директора и чланова надзорног 
одбора и запослени

Члан 309.
ЦРХОВ је дужан да од Комисије прибави претходну сагла-

сност за именовање директора и чланова надзорног одбора.
Приликом давања претходне сагласности из става 1. овог чла-

на, Комисија сходно примењује стандарде и процедуре прописане 
одредбама чл. 114. и 119. овог закона које уређују услове за избор 
директора и чланова надзорног одбора организатора тржишта.

Запослени ЦРХОВ-а не могу бити директори, чланови над-
зорног одбора нити запослени код организатора тржишта или у 
инвестиционим друштвима, код чланова ЦРХОВ-а или јавних дру-
штава за чије се финансијске инструменте врши клиринг и сал-
дирање код ЦРХОВ-а, односно за које ЦРХОВ води регистар тих 
финансијских инструмената.

На права и обавезе запослених у ЦРХОВ-у примењују се оп-
шти прописи о радним односима.

Општи акти и сагласност Комисије

Члан 310.
Општи акти ЦРХОВ-а су статут, правила пословања, правилник 

о тарифи и други општи акти којима се уређује пословање ЦРХОВ-а.
Комисија даје претходну сагласност на статут, правила по-

словања и правилник о тарифи ЦРХОВ-а и све измене тих аката у 
року од 30 дана од дана пријема захтева, а предложени акт ступа 
на снагу по добијању сагласности Комисије.

ЦРХОВ може доносити и друга правила и процедуре којима 
ближе уређује послове из своје надлежности.

Комисија може повући сагласност на статут, правила посло-
вања и правилник о тарифи ЦРХОВ-а и наложити ЦРХОВ-у усва-
јање тих аката.

Ако ЦРХОВ не усвоји статут, правила пословања и правилник 
о тарифи који Комисија наложи, Комисија може донети тај акт.

Општи акти из ст. 1. и 5. овог члана објављују се на интернет 
страници ЦРХОВ-а одмах након добијања сагласности или доно-
шења.

Саставни део статута су и правила понашања директора, чла-
нова надзорног одбора и запослених, који садрже одредбе о чу-
вању поверљивих података и процедуре чији је циљ спречавање 
злоупотребе поверљивих или инсајдерских информација, а те про-
цедуре су у значајној мери исте као и процедуре које се односе на 
Комисију и њене запослене и прописане су одредбама члана 344. 
овог закона.

Правила пословања

Члан 311.
Правилима пословања ЦРХОВ-а ближе се уређује начин оба-

вљања послова из члана 306. овог закона, као и друга питања од 
значаја за рад ЦРХОВ-а.

Правилник о тарифи

Члан 312.
Правилником о тарифи ЦРХОВ-а утврђује се висина члана-

рине и накнада које ЦРХОВ наплаћује за обављање својих услуга.
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ЦРХОВ је дужан да о доношењу, односно измени правилника 

о тарифи обавести кориснике својих услуга најмање седам дана 
пре почетка примене тог правилника.

Чланство у ЦРХОВ-у

Члан 313.
Чланови ЦРХОВ-а могу бити Република, Народна банка Ср-

бије, инвестициона друштва, кредитне институције, организатори 
тржишта, регулисано тржиште, друштва за управљање фондови-
ма, инострана правна лица која обављају послове клиринга и сал-
дирања, односно регистрације финансијских инструмената или 
друга лица ако испуњавају услове чланства прописане правилима 
пословања ЦРХОВ-а.

ЦРХОВ је дужан да, у року од 30 дана од дана пријема захте-
ва за чланство са уредном документацијом донесе одлуку о прије-
му у чланство ЦРХОВ-а.

ЦРХОВ је дужан да редовно обавештава Комисију о сваком 
новом члану и престанку чланства, као и да доставља ажуриран 
попис чланова на начин прописан актом Комисије.

Права и обавезе чланова

Члан 314.
Правилима пословања ЦРХОВ уређују се услови за пријем и 

престанак чланства, врста чланства, обављање послова по врсти 
чланства и друга питања у вези са правима и обавезама чланова.

Престанак чланства

Члан 315.
Члану ЦРХОВ-а престаје чланство у ЦРХОВ-у:
1) ако му је трајно одузета дозвола за рад;
2) ако не испуњава услове за чланство у ЦРХОВ-у;
3) ако у значајној мери и систематски не извршава обавезе 

према ЦРХОВ-у, односно не поштује опште акте ЦРХОВ-а;
4) у другим случајевима предвиђеним правилима пословања 

ЦРХОВ-а.
ЦРХОВ може и привремено да суспендује чланство у складу 

са својим правилима пословања.

Рачуни

Члан 316.
У ЦРХОВ-у се отварају и воде следећи рачуни финансијских 

инструмената:
1) власнички рачуни;
2) емисиони рачуни;
3) збирни рачуни;
4) кастоди рачуни;
5) номиновани рачуни;
6) рачуни управљања;
7) депо рачуни;
8) и други рачуни.
Правилима пословања, односно посебним актом ЦРХОВ 

прописују се врсте рачуна из става 1. овог члана, као и начин и 
услови за отварање, вођење и обављање послова у вези са проме-
нама на тим рачунима. 

У ЦРХОВ-у се отварају и воде следећи обрачунски новчани 
рачуни чланова ЦРХОВ:

1) за потребе салдирања закључених трансакција у вези са 
финансијским инструментима;

2) гарантног фонда, у висини одређеној правилима послова-
ња ЦРХОВ-а;

3) и други рачуни.
У оквиру новчаног рачуна Републике код ЦРХОВ-а отвара се 

подрачун Акцијског фонда, односно његовог правног следбеника, 
на који се прикупљају средства од продаје акција коју врши Акциј-
ски фонд, односно његов правни следбеник.

Новчане рачуне ЦРХОВ-а и страног правног лица које оба-
вља послове клиринга и салдирања државних хартија од вред-
ности ангажованог у складу са законом којим се уређује јавни 
дуг отвара и води Народна банка Србије.

Финансијски инструменти и новчана средства чланова ЦР-
ХОВ-а на рачунима које води ЦРХОВ не улазе у имовину, нити у 

стечајну или ликвидациону масу ЦРХОВ-а и не могу бити предмет 
принудне наплате.

Дужности и одговорности ЦРХОВ-а

Члан 317.
ЦРХОВ је дужан да информациони систем и податке којима 

располаже заштити од неовлашћеног коришћења, измена и губи-
така, као и да најмање пет година чува на сигурном месту ориги-
налну документацију на основу које су извршени уписи.

ЦРХОВ је дужан да трајно чува документацију и податке за-
бележене на електронским медијима.

ЦРХОВ је дужан да сигурност непрекидног функционисања 
информационог система обезбеди формирањем секундарне базе 
података и секундарног рачунарског система чиме се обезбеђује 
континуитет његовог рада у случају поплаве, пожара и слично, и 
који мора бити удаљен од места на коме се налази примарни ин-
формациони систем ЦРХОВ-а и повезан на другу електричну мре-
жу.

Подаци које води ЦРХОВ о рачунима законитих ималаца су 
поверљиви подаци и саопштавају се само под условом и на начин 
који су прописани овим законом, по налогу суда, на захтев Коми-
сије или другог надлежног органа.

ЦРХОВ је дужан да члану ЦРХОВ-а омогући увид у део базе 
података ЦРХОВ-а који се односи на тог члана и његове клијенте, 
односно да му изда извод са тим подацима, у складу са актом ЦР-
ХОВ-а.

ЦРХОВ је дужан да установи и примењује стабилан и сигу-
ран систем управљања укључујући:

1) поуздану организациону структуру, надзорне процедуре и 
упутства о пословању;

2) ефикасне процедуре за утврђивање, процену и контролу 
ризика којима је ЦРХОВ у свом пословању изложен;

3) ефикасан систем унутрашње контроле, одговарајуће адми-
нистративне, рачуноводствене и процедуре унутрашње ревизије;

4) одговарајуће мере за спречавање, утврђивање и решавање 
сукоба интереса између ЦРХОВ-а и члана ЦРХОВ-а.

Право приступа подацима

Члан 318.
Право приступа подацима из члана 317. овог закона имају за-

конити ималац финансијског инструмента, члан ЦРХОВ за своје 
клијенте, као и лице које докаже свој законски интерес у вези са 
тим финансијским инструментом.

ЦРХОВ има право на надокнаду за израду и достављање по-
датака на захтев лица из става 1. овог члана у складу са својим 
правилником о тарифи.

Обрада података о личности

Члан 319.
ЦРХОВ прикупља, обрађује и рукује следећим подацима о 

физичким лицима, у складу са законом, а у сврху обављања посло-
ва из члана 306. овог закона:

1) за домаће физичко лице  – лично име (име и презиме), пол, 
јединствени матични број грађана, адреса пребивалишта, односно 
боравишта, адреса за пријем електронске поште;

2) за странца  – лично име (име и презиме), пол, број пасоша 
и држава издавања, односно евиденцијски број за странца, одно-
сно број личне карте странца и земља издавања, адреса за пријем 
електронске поште;

3) податке о рачуну финансијских инструмената и новчаном 
рачуну, као и податке о стању на тим рачунима.

Јавност података

Члан 320.
ЦРХОВ је дужан да следеће податке учини доступним јавно-

сти, као и да те податке редовно ажурира на својој интернет стра-
ници:

1) податке о издавању, замени и брисању финансијских ин-
струмената;

2) податке о корпоративним активностима које ЦРХОВ оба-
вља у вези са тим финансијским инструментима;
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3) име и презиме, односно пословно име акционара из реги-
стра који води, укључујући врсту, број акција, као и процентуално 
учешће акција акционара у укупном обиму тих акција.

Комисија може прописати садржај података из става 1. овог 
члана.

Одговорност за податке у ЦРХОВ-у

Члан 321.
ЦРХОВ одговара издаваоцу, законитом имаоцу финансијских 

инструмената која су предмет уписа у ЦРХОВ за штету насталу 
неизвршењем, односно неправилним извршењем налога за пренос 
или повредом других обавеза утврђених овим законом, као и за 
штету насталу због нетачности или губитка података.

Ако је члан ЦРХОВ-а или лице које подноси захтев за упис 
податка у ЦРХОВ довео до нетачног или незаконитог уписа у ЦР-
ХОВ у вези са финансијским инструментима, одговара за штету 
насталу због нетачног или незаконитог уписа.

Члан или издавалац не одговара за штету проузроковану неи-
справношћу система обраде података ЦРХОВ-а уколико такву не-
исправност није сам проузроковао.

Извештавање ЦРХОВ-а

Члан 322.
ЦРХОВ подноси Влади и Комисији годишњи извештај о по-

словању најкасније до 30. априла текуће године за претходну го-
дину.

Комисија прописује ближи садржај и начин подношења изве-
штаја из става 1. овог члана, као и садржину, начин и рокове под-
ношења и других извештаја.

ЦРХОВ јавно објављује годишње финансијске извештаје, 
израђене у складу са законима којима се уређују рачуноводство и 
ревизија и исте доставља Влади и Комисији са извештајем незави-
сног ревизора у року из става 1. овог члана.

Овлашћења Народне банке Србије

Члан 323.
Народна банка Србије доноси прописе којима се уређује на-

чин обављања платног промета преко новчаних рачуна из члана 
316. став 5. овог закона.

Народна банка Србије врши контролу законитости послова-
ња лица чије новчане рачуне из става 1. овог члана отвара и води, 
у делу који се односи на обављање платног промета преко тих нов-
чаних рачуна.

Комисија и Народна банка Србије у вршењу надзора, одно-
сно контроле размењују информације сходно примењујући одред-
бе члана 353. овог закона.

Надзор Комисије над ЦРХОВ-ом

Члан 324.
Комисија врши надзор над пословањем ЦРХОВ-а.
Надлежности и овлашћења Комисије у вези са надзором про-

писаним у глави XVI овог закона сходно се примењују на надзор 
Комисије над ЦРХОВ-ом, а у циљу праћења да ли ЦРХОВ послу-
је на законит и професионалан начин који унапређује интегритет 
тржишта капитала у Републици, укључујући законито и ефикасно 
вршење клиринга, салдирања и регистровања финансијских ин-
струмената у складу са циљевима овог закона.

Надзор Комисије над ЦРХОВ-ом заснива се на начелу над-
зора заснованом на процени ризика, који подразумева непосред-
ну контролу области пословања које представљају највећи ризик 
у смислу обима и врсте трансакција и послова, а Комисија је ду-
жна да најмање једном годишње спроводи непосредну контролу 
ЦРХОВ-а.

Мере надзора

Члан 325.
Ако у поступку надзора над ЦРХОВ-ом Комисија утврди да 

је дошло до повреде општих аката ЦРХОВ-а, одредаба овог закона 
или акта Комисије које не обавезују Комисију да предузме мере 
из става 2. овог члана, Комисија доноси решење којим налаже 

ЦРХОВ-у да отклони те незаконитости и неправилности у одго-
варајућем року, а може предузети једну или више следећих мера:

1) изрицање јавне опомене;
2) издати налог за измену, допуну или доношење општег акта 

ЦРХОВ-а;
3) предузимање других мера и санкција у складу са Главом 

XVI овог закона, осим привременог одузимања или одузимања до-
зволе за рад ЦРХОВ.

Комисија може да забрани лицу које поседује квалификовано 
учешће у ЦРХОВ-у, осим Републици, коришћења права гласа на 
основу квалификованог учешћа, односно може да повуче претход-
но дату сагласност члану управе и директору ЦРХОВ-а уколико 
утврди следеће:

1) лице је извршило значајну повреду одредаба општих аката 
ЦРХОВ-а, овог закона или акта Комисије;

2) директор или члан управног одбора је добио дозволу на 
основу значајно нетачних или обмањујућих информација, тако што 
су изостављене чињенице захваљујући којима обелодањене инфор-
мације не би биле обмањујуће или на други недозвољени начин;

3) директор или члан управног одбора даље не испуњава 
услове прописане за добијање сагласности;

4) лице не поступи у року и на начин одређен решењем Ко-
мисије из става 1. овог члана;

5) директор или члан надзорног одбора ЦРХОВ-а врши од-
говарајући надзор над запосленима у ЦРХОВ-у чије несавесно 
пословање проузрокује значајне повреде општих аката ЦРХОВ-а, 
одредаба овог закона или акта Комисије од стране ЦРХОВ-а, од-
носно запосленог, а такве повреде су могле бити спречене да је 
спроведен одговарајући надзор.

Лице из става 2. овог члана има право да буде саслушано пре 
него што Комисија донесе решење о предузимању мера, а у складу 
са актом који доноси Комисија.

Решење о предузетим мерама у складу са ст. 1. и 2. овог чла-
на Комисија објављује на својој интернет страници.

Ближе услове и начин вршења надзора, поступак издавања 
решења и предузимања мера, као и рокове за извршавање налога и 
трајање мера прописује Комисија.

XV. КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

Статус Комисије

Члан 326.
Комисија је независна и самостална регулаторна и надзорна 

институција Републике која врши јавна овлашћења у складу са на-
длежностима прописаним овим и другим законима.

Комисија има статус правног лица.
Комисија за свој рад непосредно одговара Народној скуп-

штини.
Седиште Комисије је у Београду. 

Подзаконска акта и други документи

Члан 327.
Ради спровођења и извршавања јавних овлашћења утврђених 

овим и другим законима Комисија доноси правилнике, упутства и 
друге документе.

Подзаконска акта Комисије објављују се у „Службеном гла-
снику Републике Србијеˮ и на интернет страници Комисије.

Саопштења, мишљења и ставови Комисије

Члан 328.
Комисија може заузимати ставове, давати мишљења, као и 

друге облике јавних саопштења, када је то потребно ради примене 
и спровођења појединих одредаба закона или подзаконских аката 
из оквира надлежности Комисије. 

Ставови, мишљења и јавна саопштења из става 1. овог члана 
објављују се на интернет страници Комисије.

Примена закона којим се уређује општи управни поступак

Члан 329.
Комисија у решавању у управним стварима примењује одред-

бе закона којим се уређује општи управни поступак, осим уколико 
овим или другим законом није другачије прописано. 
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Решења Комисије су коначна, а против њих се може покрену-

ти управни спор. 

Састав Комисије

Члан 330.
Комисија има председника и четири члана.
Председника и чланове Комисије бира и разрешава Народна 

скупштина на предлог надлежног радног тела за послове финан-
сија Народне скупштине.

За председника и чланове Комисије могу бити бирани рад-
но способни држављани Републике који поседују високу стручну 
спрему и најмање пет година радног искуства стеченог у обавља-
њу послова у вези са хартијама од вредности у Републици или 
иностранству. 

Комисију представља и заступа председник, који руководи 
њеним радом и обавља друге послове у складу са законом и стату-
том Комисије.

Председник Комисије може своја овлашћења, у целини или 
делимично, привремено пренети другом члану Комисије. 

Мандат

Члан 331.
Председник и чланови Комисије се бирају на мандат од пет 

година, са могућношћу поновног избора.
Мандат председника и чланова Комисије почиње даном об-

јављивања одлуке Народне скупштине о њиховом избору у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”, ако у одлуци Народне скуп-
штине није одређен други датум почетка мандата, а престаје:

1) истеком времена на које су изабрани;
2) разрешењем из разлога предвиђених законом;
3) оставком. 
У зависности од разлога за престанак мандата, мандат пред-

седника и чланова Комисије престаје:
1) даном објављивања одлуке Народне скупштине о престан-

ку функције, односно њиховом разрешењу у „Службеном гласни-
ку Републике Србије”, ако у одлуци Народне скупштине није одре-
ђен други датум престанка функције, у случају из става 2. тачка 2) 
овог члана;

2) даном подношења оставке Народној скупштини у случају 
из става 2. тачка 3) овог члана.

Уколико председнику, односно члану Комисије, престане 
функција пре истека мандата, нови председник, односно члан Ко-
мисије бира се на период до истека мандата председника, односно 
члана коме је функција престала.

Уколико председнику Комисије престане функција пре ис-
тека мандата, преостали чланови Комисије, у циљу несметаног 
рада и обављања послова из надлежности Комисије, могу између 
себе именовати вршиоца дужности председника а до избора новог 
председника од стране Народне скупштине.

Вршилац дужности председника има овлашћења и надле-
жности председника Комисије из овог закона и статута Комисије. 

О именовању лица из става 5. овог члана Комисија без одла-
гања обавештава надлежно радно тело за послове финансија На-
родне скупштине.

Надлежно радно тело за послове финансија Народне скуп-
штине је дужно да у року од 60 дана пре дана престанка мандата 
председника и чланова Комисије у случају из става 2. тачка 1) овог 
члана, односно 60 дана од дана престанка мандата у случајевима 
из става 2. тач. 2) и 3) овог члана, упути предлог Народној скуп-
штини за избор новог председника и чланова Комисије. 

Неподобност за обављање посла

Члан 332.
Председник и члан Комисије не може бити лице које:
1) подлеже примени правних последица осуде;
2) је у сродству или у браку с другим чланом Комисије;
3) обавља функцију у државном органу или организацији по 

основу избора или именовања.
Председник и чланови Комисије, током трајања мандата као 

и две године након престанка мандата, не могу имати власничко 
учешће, бити чланови управе или запослени у правним лицима 

којима Комисија даје дозволе за обављање делатности односно 
врши надзор над њима, нити могу представљати интересе тих 
лица пред Комисијом, државним органима или другим институци-
јама, осим по добијеној сагласности органа надлежног за спреча-
вање корупције у складу са законом којим је уређено спречавање 
корупције. 

Председник и чланови Комисије не могу обављати друге по-
слове који би могли утицати на њихову самосталност, непристра-
сност и јавни углед, односно углед Комисије.

Повреда одредаба овог члана представља основ за разреше-
ње функције и прекид радног односа.

Разрешење функције

Члан 333.
Председник и чланови Комисије разрешавају се функције: 
1) ако су осуђени за кривично дело на безусловну казну за-

твора у трајању од најмање шест месеци или за кривично дело 
против права по основу рада, имовине, привреде, правосуђа, пра-
ња новца и финансирања тероризма, јавног реда и правног саобра-
ћаја и службене дужности; 

2) ако се на основу налаза и мишљења надлежне здравствене 
установе утврди да су због здравственог стања трајно онемогуће-
ни да врше функцију;

3) ако се утврди да своје задатке обављају непрофесионално;
4) ако се утврди да је испуњен један или више услова из 

одредаба члана 331. овог закона.

Поступак утврђивања разлога за престанак функције

Члан 334.
Престанак функције у случајевима истека времена на које су 

изабрани и оставке председника или члана Комисије констатује 
надлежно радно тело за послове финансија Народне скупштине, 
у писаној форми.

Испуњеност услова за престанак функције због разрешења 
председника и члана Комисије утврђује надлежно радно тело за 
послове финансија Народне скупштине покретањем поступка за 
престанак функције, пред Народном скупштином у року од 60 
дана од дана утврђивања тих услова. 

Одлуку о престанку функције због разрешења председника и 
члана Комисије доноси Народна скупштина. 

Квалификовани имунитет и обештећење

Члан 335.
Председник и члан Комисије не може бити лично одговоран 

за било коју радњу или пропуст који се догоди у току вршења слу-
жбене дужности у складу са надлежностима које Комисија има по 
овом закону, законима из члана 4. овог закона и актима Комисије, 
изузев ако се ради о злој намери и намерној злоупотреби положаја. 

Комисија ће лицима из става 1. овог члана, надокнадити све суд-
ске и друге трошкове настале у вези поступака који против њих могу 
бити вођени поводом радњи или поступака наведених у том ставу.

Одлучивање и кворум

Члан 336.
Комисија одлучује на седницама, које води председник Ко-

мисије или члан кога он овласти.
Кворум чине три члана Комисије, укључујући и председника.
Комисија одлучује већином гласова чланова који гласају на 

седници, укључујући и председника. 
У случају једнаке поделе гласова, одлучује глас председника 

Комисије.
Председник и чланови Комисије изузимају се од гласања при 

доношењу одлука које представљају сукоб интереса.

Принцип рада

Члан 337.
Председник и чланови Комисије дужни су да у вршењу своје 

дужности поступају стручно, савесно и непристрасно.
Председник и чланови Комисије при доношењу одлука не 

могу довести у питање своју самосталност, као ни самосталност 
Комисије.
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Забрањено је сваком лицу, органу или организацији да преду-
зима било коју радњу којом утиче на самосталност у раду и одлу-
чивању Комисије или било ког њеног члана.

Забрањено је сваком лицу, органу или организацији да преду-
зима послове који су законом предвиђени као надлежност Коми-
сије, осим ако овим законом није друкчије одређено.

Забрана трговања финансијским инструментима и давања 
савета, као и коришћења статуса Комисије за личну добит

Члан 338.
Председник и чланови Комисије не могу се бавити послови-

ма трговања финансијским инструментима нити давањем савета о 
улагањима у финансијске инструменте. 

Лица из става 1. овог члана не могу свој рад у Комисији ко-
ристити за остваривање сопствених интереса или интереса других 
лица.

Личне трансакције хартијама од вредности

Члан 339.
Председник и чланови Комисије обавезни су да Комисији 

дају податке о хартијама од вредности којима располажу, као и по-
датке о свакој промени стања у вези с тим хартијама.

Обавеза из става 1. овог члана односи се и на чланове поро-
дице лица из става 1. овог члана. 

Стручна служба

Члан 340.
Стручна служба Комисије (у даљем тексту: Стручна служба) 

обавља стручне послове из надлежности Комисије у складу са 
овим законом, Статутом и другим актима Комисије.

У погледу неподобности за обављање посла, квалификованог 
имунитета, обештећења, принципа рада, забране трговања финан-
сијским инструментима и давања савета, као и коришћења статуса 
Комисије за личну добит и личних трансакција хартијама од вред-
ности на запослене у Стручној служби се примењују одредбе овог 
закона које се односе на председника и чланове Комисије.

Изузетно од одредби става 2. овог члана, забрана из члана 
332. став 2. овог закона се на запослене у Стручној служби не при-
мењује након престанка радног односа у Комисији. 

Стручном службом руководи Секретар.
Секретара бирају председник и чланови Комисије већином 

гласова.
За Секретара може бити постављено лице које испуњава 

услове за именовање за члана Комисије.
За свој рад Секретар одговара Комисији.

Радни односи

Члан 341.
На права, обавезе и одговорности из радног односа председ-

ника, чланова и запослених у стручној служби Комисије примењу-
је се општи закон којим се уређују права, обавезе и одговорности 
из радног односа, односно по основу рада, у Републици.

Радни однос председника и чланова Комисије

Члан 342.
Председник и чланови Комисије избором на функцију засни-

вају радни однос у Комисији на основу одлуке Народне скупшти-
не о њиховом именовању и то у року од 30 дана од дана објављи-
вања те одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим 
уколико су радни однос у Комисији засновали пре именовања на 
дужност по другом основу.

Председник и чланови Комисије радни однос у Комисији за-
снивају на одређено време, на период на који су изабрани.

Председник Комисије радни однос у Комисији заснива с пу-
ним радним временом, а чланови Комисије радни однос у Коми-
сији могу заснивати са пуним или са непуним радним временом. 

Председнику и члану Комисије који су радни однос у Коми-
сији засновали на основу одлуке Народне скупштине о њиховом 
именовању, тако заснован радни однос престаје у року од 90 дана 
од дана престанка мандата, у случају из члана 331. став 3. тачка 1) 

овог закона, односно даном престанка мандата у случају из члана 
331. став 3. тачка 2) овог закона.

Изузетно од одредби става 4. овог члана, председник и чла-
нови Комисије који су радни однос у Комисији засновали пре име-
новања на функцију по другом основу, по престанку мандата оста-
ју у радном односу у Комисији у складу са уговором о раду којим 
су засновали радни однос. 

Статут Комисије

Члан 343.
Комисија доноси статут којим, у складу са овим законом, 

уређује своје надлежности, као и организацију и начин обављања 
послова из тих надлежности, права, обавезе и одговорности чла-
нова, председника и секретара Комисије, права и обавезе осталих 
запослених у Стручној служби, начин обезбеђења средстава за 
рад, начин доношења општих и појединачних аката и друга пита-
ња значајна за рад Комисије. 

Сагласност на статут Комисије даје надлежно радно тело за 
послове финансија Народне скупштине.

Статут Комисије објављује се у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” и на интернет страници Комисије.

Обавеза чувања поверљивих податка

Члан 344.
Прошли и садашњи председник, чланови и запослени Коми-

сије, као и ревизори и лица ангажована од стране Комисије имају 
обавезу чувања поверљивих података. 

Лица из става 1. овог члана не смеју да саопштавају повер-
љиве податке које су сазнали током вршења дужности, изузев у 
сажетом или збирном облику, тако да се не могу идентификовати 
издаваоци хартија од вредности, инвестициона друштва, организа-
тори тржишта, регулисана тржишта нити друга лица, осим уколи-
ко овим законом није другачије одређено.

Када издаваоци хартија од вредности, инвестиционо друштво, 
организатор тржишта или регулисано тржиште објави стечај или 
принудну ликвидацију, поверљиве информације које се не односе 
на треће стране могу бити откривене у привредним и грађанским 
парницама, уколико је то неопходно за вођење судског поступка.

Комисија, други органи, као и физичка или правна лица која 
дођу у посед поверљивих информација у складу са овим законом, 
могу те информације користити само у оквиру вршења својих 
овлашћења и надлежности и у сврхе у које су их добили и/или у 
сврхе управних или судских поступака који се односе на вршење 
њихових функција, осим у случају постојања изричите сагласно-
сти лица која пружају те информације за њихово коришћење и у 
друге сврхе.

Свака поверљива информација која је примљена, размењена 
или пренесена сходно овом закону, предмет је обавезе чувања по-
верљивих података, утврђене у овом члану.

Изузетно од одредби претходних ставова овог члана, Коми-
сија може да размењује и прослеђује поверљиве информације на-
длежним оранима у Републици или у страним земљама у складу 
са овим законом и другим законима који се односе на инвестицио-
на друштва, кредитне институције, добровољне пензијске фондо-
ве, институције колективног инвестирања, отворене инвестиционе 
фондове са јавном понудом, алтернативне инвестиционе фондове, 
посреднике у осигурању и реосигурању и заступнике у осигура-
њу, друштва за осигурање, регулисана тржишта или организаторе 
тржишта, или на други начин уз сагласност Комисије, иностраног 
органа, или другог органа или тела, физичког или правног лица 
који је информацију доставио.

Овај члан не спречава Комисију да размењује и прослеђује, у 
складу са законом, поверљиве информације које нису добијене од 
надлежних органа из стране државе.

Комисија ближе уређује податке који се у смислу овог закона 
сматрају поверљивим, начин њихове заштите и чувања.

Односи са ревизорима

Члан 345.
Лица која су законом овлашћена да врше ревизију финансиј-

ских извештаја инвестиционог друштва, регулисаног тржишта, 
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пружаоца услуга доставе података, ЦРХОВ-а, приликом ревизије 
финансијских извештаја тих привредних друштава или других 
дужности прописаних законом, имају обавезу да одмах Комиси-
ју обавесте о свакој чињеници или одлуци која има утицаја на то 
привредно друштво, о којој су сазнања стекла приликом обављања 
својих дужности, а која може:

1) да представља тешку повреду овог закона или других за-
кона и прописа који утврђују услове за издавање дозволе или који 
уређују пословање привредних друштава наведених у овом ставу;

2) штетно утичу на континуирано пословање привредних 
друштава наведених у овом ставу;

3) доводе до одбијања потврђивања финансијских извештаја 
или до изражавања резерве.

Дужност лица из става 1. овог члана је такође да Комисију 
обавести о свакој чињеници или одлуци које је постао свестан то-
ком вршења својих дужности из става 1. овог члана у привредним 
друштвима која имају блиске везе привредним друштвом у коме је 
то лице обављало своје функције.

Уколико лице из става 1. овог члана саопшти Комисији, у до-
број вери, чињеницу или одлуку из става 1. овог члана, такво оба-
вештење се не сматра повредом обавезе чувања тајности података 
и та лица не сносе никакву одговорност.

Заштита података

Члан 346.
У вези са обрадом података о личности, Комисија послове из 

своје надлежности обавља у складу са законом којим се уређује 
заштита података о личности. 

Комисија може страној држави доставити податке о лично-
сти у складу са законом којим се уређује заштита података о лич-
ности, одлучујући о томе у сваком конкретном случају, а под усло-
вом да је достављање података неопходно у сврхе овог закона и да 
страна држава неће доставити податке другој страној држави без 
изричитог писаног одобрења Комисије и уз испуњење услова које 
утврђује Комисија. 

Информациони систем

Члан 347.
Комисија успоставља информациони систем користећи елек-

тронска средства који омогућава комуникацију са ЦРХОВ-ом, ор-
ганизатором тржишта, регулисаним тржиштем, инвестиционим 
друштвима, друштвима за управљање инвестиционим фондовима, 
отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, алтер-
нативним инвестиционим фондовима, као и другим учесницима 
на тржишту капитала.

Комисија прописује критеријуме којима се обезбеђују сигур-
ност комуникација и заштита података који се достављају Комиси-
ји, техничку усклађеност опреме и информационих система лица 
која од Комисије добијају дозволу за рад са опремом и информа-
ционим системима Комисије у циљу омогућавања Комисији да по-
датке и евиденције које су та лица дужна да воде у складу са овим 
законом самостално повлачи, иницирањем тзв. „pull” процедура, 
као и коришћење електронских средстава за пријем, преношење и 
објављивање информација.

Информације примљене електронским средствима путем ин-
формационог и телекомуникационог система, у складу са услови-
ма које прописује Комисија, сматрају се оригиналним документом.

Накнаде за рад Комисије

Члан 348.
Комисија доноси правилник којим утврђује висину накнада 

које наплаћује за вршење послова у складу са јавним овлашћењи-
ма из овог и других закона.

Правилник из става 1. овог члана објављује се у „Службеном 
гласнику Републике Србије” и на интернет страници Комисије.

Средства за рад Комисије

Члан 349.
Средства за рад Комисије обезбеђују се из накнада које се, 

у складу с правилником из члана 348. овог закона, наплаћују за 
обављање послова из њене надлежности, донација (осим донација 

учесника на тржишту), задуживањем у земљи, као и из других 
извора у складу са законом.

Из прихода које оствари издвајају се средства за резерве Ко-
мисије. 

Вишак годишњих прихода над расходима уплаћују се у буџет 
Републике.

Вишак расхода над приходима Комисија покрива из својих 
резерви.

Уколико остварени приходи и резерве нису довољни за по-
кривање расхода, средства која недостају се обезбеђују из буџета 
Републике.

Обезбеђивање недостајућих средстава, у складу са ставом 5. 
овог члана, не утиче на независност и самосталност Комисије.

Финансијски извештај; финансијски план; подношење 
извештаја

Члан 350.
Комисија подноси годишњи извештај Народној скупштини, у 

року од шест месеци од завршетка пословне године.
Годишњи извештај из става 1. овог члана садржи редован 

годишњи финансијски извештај за претходну годину, ревизорски 
извештај о обављеној ревизији овог финансијског извештаја и из-
вештај о пословању Комисије током претходне године.

Комисија саставља финансијске извештаје у складу са зако-
ном којим се уређује рачуноводство и подзаконским актом којим 
се уређује контни оквир и садржина рачуна у контом оквиру за 
привредна друштва.

Ревизију финансијских извештаја Комисије може вршити 
само друштво за ревизију које има важећу дозволу за обављање 
ревизије, односно лиценцирани овлашћени ревизор у смислу зако-
на којим се уређује ревизија, а који испуњавају и додатне услове 
прописане од стране Комисије, са циљем спречавања сукоба инте-
реса приликом вршења контролне улоге Комисије над друштвима 
за ревизију и лиценцираним овлашћеним ревизорима и вршења 
ревизије финансијских извештаја Комисије од стране тих лица. 

Приликом избора друштва за ревизију Комисија примењује 
закон којим се уређују јавне набавке у делу који није у супротно-
сти са овим законом и подзаконским актом Комисије из става 4. 
овог члана.

Финансијски план за наредну годину Комисија доноси до 30. 
новембра текуће године и доставља га Народној скупштини на по-
тврђивање.

У случају да Народна скупштина не потврди финансијски 
план до почетка пословне године, до потврђивања финансијског 
плана за ту годину, финансирање се врши према одлуци председ-
ника Комисије о привременом финансирању.

Извештавање Владе

Члан 351.
Комисија је дужна да, једном у шест месеци, информише 

Владу о свом раду и кретањима на тржишту капитала, и да прило-
жи документацију у вези са:

1) издатим и одузетим дозволама за рад, овлашћењима и са-
гласностима у вези са пословима хартија од вредности, у складу 
са овим законом и другим законима за чију примену је Комисија 
надлежна;

2) остваривањем надзорне функције Комисије и мерама пре-
дузетим у надзору у току извештајног периода;

3) реализацијом финансијског плана Комисије за текућу го-
дину;

4) подзаконским актима Комисије који су донети у току изве-
штајног периода;

5) и друге прилоге о спровођењу надлежности Комисије.

XVI. ОВЛАШЋЕЊА И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ

Надлежност Комисије

Члан 352.
Комисија, у оквиру својих надлежности и у складу са одред-

бама закона надлежна је да:
1) доноси подзаконска и остала акта за спровођење закона;
2) одобрава објављивање проспекта за јавну понуду и укљу-

чење финансијских инструмената у трговање;
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3) одобрава понуде и укључење финансијских инструмената 
у трговање који су изузети од обавезе објављивања проспекта, а 
одобрење Комисије је неопходно у складу са одредбама овог за-
кона;

4) одобрава физичким и правним лицима статус квалифико-
ваних инвеститора;

5) даје дозволу, одузима и привремено одузима дозволу по-
средницима на тржишту, инвестиционим друштвима и пружаоци-
ма услуга доставе података;

6) одобрава измене општих аката, стицање квалификованог 
учешћа, даје претходну сагласност на именовање чланова управе 
организатора тржишта, инвестиционих друштава, посредника на 
тржишту и ЦРХОВ-a;

7) организује курсеве и испите за проверу знања и способно-
сти физичких лица из члан 153. став 2. овог закона;

8) регулише, врши надзор и прати:
(1) послове издавалаца и јавних друштава;
(2) извршавање обавезе извештавања издавалаца и учесника 

на регулисаном тржишту, односно МТП-у или ОТП-у;
(3) пословање лица из тачке 5) овог става, укључујући и лица 

која поседују квалификовано учешће, чланове управе и друге за-
послене код тих лица;

(4) пословање ЦРХОВ-а, лица са квалификованим учешћем, 
чланове управе и запослене у ЦРХОВ-у;

(5) секундарно трговање финансијским инструментима у Ре-
публици, без обзира на то да ли се такво трговање врши на регули-
саном тржишту, односно МТП-у, ОТП-у или ван њих;

9) прати усклађеност са одредбама и повреду одредаба зако-
на, аката Комисије из члана 327. овог закона и општих аката ор-
ганизатора тржишта, инвестиционих друштава, посредника на тр-
жишту, пружалаца услуга доставе података, као и ЦРХОВ;

10) организује, предузима и контролише спровођење мера и 
санкција којима се обезбеђује законито, правично, уредно и ефи-
касно функционисање регулисаног тржишта, МТП или ОТП, а у 
циљу спречавања поремећаја на тржишту и заштите инвеститора;

11) води регистре;
12) обавља друге дужности у оквиру својих општих и посеб-

них овлашћења ближе прописаних одредбама чл. 355. и 364. овог 
закона;

13) сарађује и закључује споразуме са међународним органи-
зацијама, страним регулаторним органима и другим домаћим, од-
носно страним органима и организацијама ради пружања правне 
помоћи, размене информација и у другим случајевима кад за тим 
постоји потреба;

14) саставља извештаје и даје информације о регулисаном 
тржишту, МТП или ОТП;

15) унапређује едукацију инвеститора и сарађује са телима и 
организацијама одговорним за обуку судија, јавних тужилаца, по-
лиције и судија у циљу пружања одговарајуће обуке о циљевима 
овог закона, а нарочито лица запослених код органа надлежних за 
кривично гоњење и истражне радње у вези са злоупотребама на 
тржишту;

16) врши надзор, предузима и контролише спровођење мера 
и санкција у вези са применом закона којим се уређује преузима-
ње акционарских друштава, закона којим се регулише пословање 
инвестиционих фондова, закона којим се регулишу робне берзе, 
закона којим се регулише дигитална имовина, закона којим се ре-
гулише ревизија и закона којим се регулише спречавање прања 
новца и финансирања тероризма;

17) обавља и друге послове утврђене овим и другим законом.
Послове из става 1. тач. 1) –13), и тачка 16) овог члана Коми-

сија обавља као поверене послове.
Комисија може покренути и водити пред судом поступак про-

тив било ког лица ради заштите интереса инвеститора који улажу 
у финансијске инструменте и других лица за која утврди да им је 
повређено одређено право или на праву заснован интерес, а у вези 
са пословима са финансијским инструментима.

У случају да сматра да постоје чињенице које указују на 
постојање кривичног дела, привредног преступа или прекршаја, 
Комисија упућује предлог за пријаву, односно захтев органу на-
длежном за спровођење истраге, кривично гоњење и прекршајни 
поступак.

Сарадња између органа у Републици

Члан 353.
Комисија, Народна банка Србије и други органи у Републици 

у оквиру својих надлежности блиско сарађују у циљу обезбеђива-
ња примене одредаба овог закона, укључујући размену података 
који су од важности и односе се на вршење њихових надлежности, 
а нарочито податке о датим или одузетим дозволама, повредама 
одредаба овог закона или другим неправилностима, као и изрече-
ним санкцијама и мерама.

Када је то потребно сарадња из става 1. овог члана укључује 
и друге органе и тела у Републици.

Органи из става 1. овог члана уређују споразумом о сарадњи 
обим, учесталост и облик размене и достављања података. 

Независно од споразума о сарадњи из става 3. овог члана, 
органи из става 1. овог члана у сваком случају, на захтев и без не-
потребног одлагања међусобно достављају податке неопходне за 
вршење њихових надлежности. 

Комисија у вршењу својих надлежности пажљиво и на осно-
ву доступних информација разматра утицај својих одлука на ста-
билност финансијског тржишта. 

Комисија и Народна банка Србије одмах обавештавају једна 
другу о свакој хитној околности у вези са ЦРХОВ, укључујући до-
гађаје на финансијском тржишту који могу имати негативне ефек-
те на функционисање финансијског тржишта. 

Органи из става 1. овог члана и друга тела, физичка и прав-
на лица која у вршењу својих надлежности долазе у посед повер-
љивих информација, дужни су да исте чувају, као и да их користе 
само у сврхе за које су те информације прибављене. 

Размена и достављање податка из ст. 1, 2. и 3. овог члана се 
не сматра повредом обавезе чувања поверљивих података из члана 
344. овог закона, под условом да се подаци користе у складу са 
чланом 344. став 4. овог закона.

Поступак надзора који спроводи Комисија

Члан 354.
Комисија у спровођењу поступка надзора над субјектима 

надзора примењује одредбе овог закона и аката донетих на основу 
овог закона.

У делу који није дефинисан овим законом, Комисија приме-
њује закон који уређује општи управни поступак. 

Приликом спровођења надзора према одредбама других за-
кона у надлежности Комисије примењују се одредбе о надзору у 
складу са овом главом, уколико тим законима није другачије про-
писано.

Комисија ближе прописује услове и начин спровођења над-
зора, издавања налога и предузимања мера и санкција, рокове за 
извршење налога и трајање мера, и друга питања од значаја за 
спровођење надзора.

Овлашћења у поступку надзора

Члан 355.
Комисија може захтевати достављање података и докумена-

та, као и достављање писмених изјава од значаја за надзор од сва-
ког лица које поседује релевантне податке или/и документе, као и 
саслушати та лица. 

Лица из става 1. овог члана су у обавези да доставе тражене 
податке, документа и изјаве у року и на начин који је наведен у 
достављеном захтеву. 

Захтев из става 2. овог члана може бити издат писмено или 
путем електронске поште, а изузетно путем телефона када за то 
постоје разлози хитности.

У поступку надзора Комисија има овлашћења да:
1) има приступ сваком документу или податку без обзира у 

ком је облику, а за које Комисија сматра да могу бити од значаја за 
поступак надзора и може узети копије докумената односно пода-
така; 

2) врши најављен или ненајављен непосредан надзор у про-
сторијама субјекта надзора или другим адекватним просторијама, 
водећи рачуна о неповредивости стана физичког лица; 

3) улази у просторије субјекта надзора, самостално или у са-
радњи са другим државним органима, како би запленила докумен-
та или податке, нарочито када постоје основи сумње да документа 



ЈАВНИ КОНКУРСИЈАВНИ КОНКУРСИ
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА на основу члана 47. Закона о судија-

ма („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 
124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), 
члана 5. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 
оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функ-
цији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата 
за председника суда („Службени гласник РС”, број 94/16), члана 4. став 
3. Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењу-
је стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира 
(„Службени гласник РС”, број 7/18), чл. 40, 41, 42. и 43. Пословника о раду 
Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 
24/17, 7/18, 69/18, 38/21 и 90/21), a у вези са Одлуком о броју судија у судо-
вима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 
24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 14/18, 31/18, 58/18, 68/18, 102/18, 10/19, 48/19, 
67/19, 20/20, 25/20, 78/20, 6/21, 10/21, 36/21, 67/21, 76/21 и 90/21), оглашава 
избор судија за:

I

Назив суда Број судија
1. Апелациони суд у Нишу 3

II

Назив суда Број судија
1.  Виши суд у Сремској Митровици 1

III

Назив суда Број судија
1. Основни суд у Зрењанину 1

Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове про-
писане одредбaмa члана 43, члана 44. алинеја 2., 3. и 4. и члана 45. Закона 
о судијама да поднесу пријаву.

Пријава на оглас садржи назив суда за који кандидат конкурише, је-
динствени матични број грађана (ЈМБГ), адресу и потпис кандидата.

Кандидати из реда судија подносе пријаву на оглас и личну и радну 
биографију.

Кандидати из реда судијских помоћника, остали кандидати и канди-
дати који су завршили почетну обуку у Правосудној академији су дужни 
да попуне изјаву којом се опредељују за могућност да Савет по службеној 
дужности прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то 
кандидат учинити сам.

Кандидати из реда судијских помоћника подносе пријаву на оглас, 
личну и радну биографију, уверење надлежног органа да се не води кри-
вични поступак (не старије од шест месеци), уверење надлежног органа да 
кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци) и оригинал или овере-
ну копију доказа о радном искуству после положеног правосудног испита.

Остали кандидати подносе пријаву на оглас, личну и радну биогра-
фију, оригинал или оверену копију дипломе о завршеном правном факул-
тету, оригинал или оверену копију уверења о положеном правосудном 
испиту, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не 
старије од шест месеци), уверење надлежног органа да кандидат није осу-
ђиван (не старије од шест месеци) и оригинал или оверену копију доказа о 
радном искуству после положеног правосудног испита.

Кандидат који је завршио почетну обуку у Правосудној академи-
ји, поред пријаве на оглас, личне и радне биографије и документације из 
претходног става огласа, доставља и оверену копију уверења о завршеној 
почетној обуци.

Кандидат који је лице са посебним потребама уз пријаву за оглас до-
ставља и захтев за коришћење додатних помагала и веродостојну медицин-
ску документацију у копији.

Кандидат који конкурише за неке од судова опште надлежности, а 
дужан је да полаже испит, обавезан је да у пријави наведе да ли ће писани 
задатак радити из грађанске или кривичне материје.

О времену и месту одржавања испита Комисија Високог савета суд-
ства обавештава кандидате најмање десет дана пре дана одржавања испи-
та, објављивањем на интернет страници Савета, чиме се сматра да су кан-
дидати уредно обавештени.

О времену и месту одржавања разговора Комисија Високог савета 
судства обавештава кандидате најмање осам дана пре дана одржавања раз-
говора, објављивањем на интернет страници Савета, чиме се сматра да су 
кандидати уредно обавештени.

Пријаве на оглас подносе се Савету у року од 15 дана од дана обја-
вљивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија Висо-
ког савета судства ће одбацити закључком.

Пријаве се подносе Високом савету судства, Београд, Ресавска 42, са 
назнаком: „Оглас за избор судија у судовима опште надлежности.”

  21-34206

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН на основу чл. 36. 
и 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног 
предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод” Владичин Хан 
број 06-130/11/21-I од 26. децембра 2021. године, оглашава јавни конкурс

 – за избор директора Јaвног предузећа за водоснабдевање и канали-
зацију „Водовод” Владичин Хан.

Подаци о јавном предузећу
Предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће за водо-

снабдевање и канализацију „Водовод” Владичин Хан
Скраћено пословно име је ЈП „Водовод” Владичин Хан. 
Седиште Јавног предузећа је у Владичином Хану, Владике Пајсија б.б. 

Београд, 28. децембар 2021. Година LXXVII – број 129
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Матични број: 20663901.
ПИБ: 106705866.
Шифра претежна делатности је 3600  – сакупљање пречишћавање и 

дистрибуција воде.  
Јавни конкурс се спроводи за радно место. 
Директор Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Во-

довод” Владичин Хан.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада: 
Владичин Хан, Владике Пајсија б.б. 
Услови за именовање директора јавног предузећа:
Право пријављивања има свако заинтересовано лице које испуњава 

следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које 
се захтева високо образовање из тачке 2.; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима ЈП „Водовод”; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то: 
 – обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
 – обавезно психијатријско лечење на слободи; 
 – обавезно лечење наркомана; 
 – обавезно лечење алкохоличара; 
 – забрана вршења позива, делатности и дужности.
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
 – извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-

пија);
 – уверење о пословној способности издато од стране надлежног цен-

тра за социјални рад (оригинал или оверена фотокопија);
 – доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе); 
 – доказ о потребном радном искуству на пословима за које се захтева 

високо образовање (оригинал или оверена фотокопија потврде или других 
исправа којима се доказује најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из наведених услова);

 – доказ о радном искуству на пословима који су повезани са посло-
вима јавног предузећа (оригинал или оверена фотокопија потврде или дру-
ге исправе којима се доказује да лице има најмање три године радног ис-
куства на пословима који су повезани са пословима предузећа, са краћим 
описом послова које је обављало);

 – доказ о радном искуству у организовању рада и вођењу послова 
(оригинал или оверена фотокопија потврде или друге исправе којима се 
доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу по-
слова);

 – оверену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
да кандидат није члан органа политичке странке, односно да му је одређе-
но мировање у вршењу функције у органу политичке странке (оригинал 
или оверена фотокопија);

 – уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора 
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене 
мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
в) обавезно лечење наркомана; 
г) обавезно лечење алкохоличара; 
д) забрана вршења позива, делатности и дужности,
 не старија од шест месеци у односу на дан објављивања огласа о 

јавном конкурсу у „Службеном гласнику РС” (оригинал или оверена фо-
токопија). 

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у 
изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз при-
јаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други од-
говарајући начин сходно потребама рада предузећа, у складу са законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима 
за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 
65/16), и Одлуком о спровођењу jавног конкурса за избор директора јавног 
предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод” Владичин Хан.

Рок у коме се подносе пријаве:
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30 

дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”.

Адреса на коју се пријаве подносе:
Пријаве са потребним доказима о испуњавању предвиђених услова 

из Јавног конкурса подносе се у запечаћеној коверти Комисији за спро-
вођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач 
Општина Владичин Хан, на адресу Светосавска 1, са назнаком: „Јавни 
конкурс  – за избор директора Јавног предузеће за водоснабдевање и ка-
нализацију ’Водовод’ Владичин Хан, путем поште или преко писарнице 
Општинске управе Општине Владичин Хан”.

Лице задужено за давање обавештења у вези са Јавним конкурсом је 
Ивана Дончић, контакт телефон 017/390-508/.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази о испуњености услова, Комисија ће одбацити закључком 
против кога није допуштена посебна жалба.

Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”, 
„Службеном гласнику Града Врања”, дневним новинама које се дистрибу-
ирају на целој територији РС и на званичној интернет страници Општине 
Владичин Хан.  21-34322

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА на основу члана 36. ст. 
3. и 4. и члана 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
бр. 15/16 и 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор дирек-
тора Јавног предузећа за уређење и одржавање објеката и јавних површина 
Житорађа број 023-2109/2021-01 од 20. децембра 2021. године и члана 40. 
Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша”, број 27/19), об-
јављује оглас о јавном конкурсу

 – за избор директора Јавног предузећа за уређење и одржавање обје-
ката и јавних површина Житорађа.

Подаци о Јавном предузећу за уређење и одржавање објеката и јав-
них површина: Јавно предузеће за уређење и одржавање објеката и јавних 
површина Житорађа, 18412 Житорађа.

Радно место: Директор Јавног предузећа за уређење и одржавање 
објеката и јавних површина Житорађа, на период од четири године. Дирек-
тор предузећа заснива радни однос на одређено време.

Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које 
се захтева високо образовање из тачке 2) овог става;

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Житорађа.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у 

изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе који су прило-
жени уз пријаву на јавни конкурс писаном и усменом провером, односно 
на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у 
складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службе-
ни гласник РС”, број 65/16).

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Пријаве на јавни кон-
курс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса 
у „Службеном гласнику Републике Србије”. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања јавног конкурса.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат ра-
дио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, 
податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Адреса на коју се пријаве подносе: Пријаве на јавни конкурс са 
неопходном документацијом и доказима, подносе се Комисији за спро-
вођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач 
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општина Житорађа, препорученом пошиљком, путем поште или лично 
преко општинског услужног центра општине Житорађа, у затвореној ко-
верти, на адресу:

Скупштина општине Житорађа
Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузе-

ћа чији је оснивач општина Житорађа са назнаком: Пријава на јавни конкурс 
за избор директора Јавног предузећа за уређење и одржавање објеката и јав-
них површина Житорађа  – не отварај, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 – извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
 – уверење о пословној способности (оригинал или оверена фотокопија),
 – уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија),
 – диплома о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија ди-

пломе),
 – доказ о радном искуству на пословима за које се захтева високо обра-

зовање (оригинал или оверена фотокопија уверења/потврде послодавца),
 – доказ о радном искуству на пословима који су повезани са посло-

вима јавног предузећа, организовању рада и вођењу послова (оригинал 
или оверена фотокопија уверења/потврде послодавца),

 – доказ о познавању области корпоративног управљања (оригинал 
или оверена фотокопија уверења/потврде послодавца),

 – изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није 
члан органа политичке странке, односно акт надлежног органа политичке 
странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке странке,

 – уверење надлежног органа (надлежне полицијске управе) да није 
осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,

 – доказ да му није изречена мера безбедности (издат од стране на-
длежног органа) у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатриско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Напомена: Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће 

бити предмет разматрања.
Подаци о лицу за контакт: Лице задужено за давање обавештења о 

јавном конкурсу је Марјана Стевановић секретар скупштине општине, тел. 
027/8362-211 локал 103, сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, 
„Службеном листу града Ниша” и дневним новинама Политика као и на 
званичној интернет страници општине Житорађа www.zitoradja.org.

  21-33984

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР 
ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ „ДУБОКО”, УЖИЦЕ, Надзорни одбор, на 
основу чл. 28. и 32. Статута и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора број 16/1 од 23. децембра 2021. године, објављује јавни конкурс

 – за избор директора ЈКП Регионални центар за управљање отпадом 
„Дубоко” Ужице.

Подаци о јавном предузећу
Јавно комунално предузеће Регионални центар за управљање отпа-

дом „Дубоко” Ужице, Дубоко б.б., Ужице.
Послови директора јавног предузећа 
Директор је надлежан за следеће послове: 
1) представља и заступа Предузеће у складу са законом и оснивач-

ким уговором;
2) организује и руководи радом и пословањем;
3) води пословање Предузећа;
4) стара се о законитости рада и одговара за законитост рада;
5) самостално доноси одлуке и акта који нису у надлежности других 

органа,
6) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 

развоја и одговоран је за њихово спровођење;
7) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и 

одговоран је за њихово спровођење;
8) предлаже финансијске извештаје;
9) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из 

буџета оснивача (субвенције, гаранције или коришћење других средстава);
10) учествује у раду, предлаже и извршава одлуке Надзорног одбора;
11) доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, услу-

га и радова;
12) доноси одлуку о додели уговора у поступцима јавних набавки;
13) доноси одлуке у поступку јавних набавки;
14) доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизаци-

ји врста послова; 
15) доноси одлуке о остваривању права из радног односа;
16) именује осниваче комисија за поједине области из своје надле-

жности;
17) стара се о благовременој изради периодичних извештаја и годи-

шњег обрачуна;

18) обавља и друге послове у складу са законом и оснивачким актом, 
који нису у надлежности Надзорног одбора;

Место рада
Ужице, Дубоко б.б.
Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у избор-

ном поступку
За директора може бити именовано лице које, поред општих услова 

прописаних Законом о раду и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у ЈКП „Дубоко“ Ужице, испуњава и следеће посебне услове 
прописане Законом о јавним предузећима:

1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама, односно завршен грађевински, 
технолошки, машински, архитектонски, правни или економски факултет;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које 
се захтева високо образовање из подтачке 2) ове тачке;

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
обавезно психијатријско лечење на слободи; 
обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара;
забрана вршења позива, делатности и дужности.
Оцењивање у изборном поступку
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање 

директора јавног предузећа оцењују се у складу са Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).

Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
Адреса на коју се подносе пријаве
Пријаве се подносе на адресу:
ЈКП „Дубоко” Ужице, Ужице, Дубоко б.б.
Пријаве се подносе у затвореном коверту са назнаком „За јавни кон-

курс  – за избор директора Јавног комуналног предузећа Регионални цен-
тар за управљање отпадом ’Дубоко“ Ужице’ и предају се путем поште или 
непосредно у писарници ЈКП „Дубоко” Ужице.

Пријава
Пријава за јавни конкурс садржи:
Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 

контакт податке, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким 
описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усаврша-
вању, податке о посебним облицима знања и својеручни потпис кандидата.

Докази који се прилажу уз пријаву
 – извод из матичне књиге рођених;
 – диплома о стеченом високом образовању;
 – исправе којима се доказује радно искуство (потврда издата од стра-

не послодавца или послодаваца код којих је кандидат запослен или је био 
запослен. Потврда мора садржати податке о временском периоду у коме је 
кандидат радио и на којим пословима или копија радне књижице уколико 
је предузеће ликвидирано);

 – оверена изјава код надлежног органа да није члан органа политич-
ке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

 – уверење од надлежног органа да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци (Министарство унутрашњих послова);

 – уверење од надлежног суда да му нису изречене мере безбедности: 
обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обаве-
зно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обаве-
зно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности;

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена 
код надлежног органа.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, Комисија за 
спровођење конкурса за избор ће одбацити закључком против кога није до-
пуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Власти-
мир Вељовић.

Контакт телефон 031/525-061.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”, 

у једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Ре-
публике Србије, на сајту града Ужица www.uzice.rs и сајту ЈКП „Дубоко” 
Ужице www.duboko.rs.  21-34124
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ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Први основни суд у Београду, и то судија Иван Ђу-
ришић судија појединац, у ванпарничном предмету Ра-
довановић Наде из Београда, Браће Миладинов 6, ради 
проглашења нестале Роксанде Богдановић за умрло 
лице, на основу Закона о ванпарничном поступку ван 
рочишта 21. јуна 2021. године, издаје оглас.

Позива се Роксанда Богдановић, рођена 8. марта 
1921. године у Београду, од оца Петра и мајке Радојке, 
са последњим пребивалиштем у Београду, Браће Ми-
ладинова 6, да се у року од три месеца од објављивања 
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, јави 
овом суду.

Истовремено овај суд позива сваког ко зна нешто о 
њеном животу да то јави суду, а по протеку наведеног 
рока, суд ће донети одлуку по предлогу за проглашење 
несталог лица за умрло.

5. Р2. број 378/18  – Из Првог основног суда у Бео-
граду.  21-34029

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Други основни суд у Београду, и то судија Сенка 
Радевић Сарић, као судија појединац, решењем Пл. бр. 
216/21 од 9. децембра 2021. године, на основу члана 81. 
став 2. тачка 4. ЗПП-а, туженом симицић Љ. Бранисла-
ву, непознатог пребивалишта и боравишта, поставио је 
за привременог заступника адвоката Срђана Борковића 
из Београда, Немањина 32, који ће га заступати у овом 
поступку све док се тужени или његов пуномоћник не 
појаве пред судом или док орган старатељства не оба-
вести суд да је туженом поставио стараоца.

4. Пл. број 216/21  – Из Другог основног суда у 
Београду.  21-34018

ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ 

Основни суд у Бечеју решењем од 21. октобра 
2021. године, на основу члана 83. ЗПП-а, у поступку 
извршења по предлогу тужиоца тужиоца ОДС ЕПС 
Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистри-
буција Нови Сад, ПИБ 100001378, МБ 07005466, чији 
је пуномоћник Миленко Радованов, адвокат из Новог 
Сада, ради стицања без основа, поставља привременог 
заступника туженом Филеп Ласлу из Бачког Градишта, 
Ђуре Јакшића 41, Ана-Марију Ковачев адвоката из Бе-
чеја, а заступник ће туженог у поступку заступати док 
се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом, 
односно док орган старатељства не обавести да је ту-
женом поставио стараоца.

6. П. број 1177/21  – Из Основног суда у Бечеју.
  21-34166

ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У НОВОМ БЕЧЕЈУ

Основни суд у Бечеју, по судији Гордани Влашка-
лин, као председнику већа, у правној ствари тужиоца 
Ваш Миодрага из Новог Милошева, кога заступа Војо 
Латиновић, адвокат из Кикинде, против тужене Ваш 
Лесие, непознатог места пребивалишта, ради развода 
брака, решењем бр. Ⅰ-4-П2. 100/21 од 3. децембра 2021. 
године, поставио је туженој за привременог заступника 
Николу Арсенова, адвоката из Новог Бечеја.

Привремени заступник ће заступати тужену у овој 
парници све док се тужена или њен пуномоћник не 
појави пред судом, односно док орган старатељства не 
обавести суд да је поставио стараоца.

Ⅰ 4. П2. број 100/21  – Из Основног суда у Бечеју, 
Судска јединица у Новом Бечеју.  21-34086

ОСНОВНИ СУД У ВРАЊУ

Основни суд у Врању, по судији Јелени Димитри-
јевић, у парничној ствари тужиоца Зорана Демковића 
из Врањске Бање, насеље Огош број 86, кога заступа 
пун. Иван Станојковић, адв. из Врања, против тужене 
Надежде Демковић из Врањске Бање, насеље Огош 
број 86, сада на непознатој адреси, ради развода брака, 
вредност спора 10.000,00 динара, ван рочишта за глав-
ну расправу 17. децембра 2021. године, на основу чла-
на 81. ст. 1 и 2. тачка 4. а у вези са чланом 83. ЗПП-а, 
издаје оглас.

Решењем овог суда П2 број 83/21 од 17. децембра 
2021. године, на основу члана 81. ст. 1. и 2. тачка 4. у 
вези са чланом 83. ЗПП постављен је Александар Кне-
жевић, адвокат из Врања, за привременог заступника 

туженој Надежди Демковић из Врњачке Бање, сада на 
непознатој адреси, а у парници која се води код овог 
суда по тужби тужиоца Зорана Демковића из Врањске 
Бање, ради развода брака.

Истим решењем одређено је да ће привремени за-
ступник тужену заступати у поступку све док се туже-
ни или њен пуномоћник не појаве пред судом.

О постављању привременог заступника објавити 
оглас у „Службеном гласнику Републике Србије” и на 
огласној табли суда.

Одлука о објављивању огласа донета је у складу 
са чланом 83. ЗПП-а.

П2. број 83/21  – Из Основног суда у Врању.
  21-34088

ОСНОВНИ СУД У КУРШУМЛИЈИ

Основни суд у Крушумлији, судија Данијела Ми-
лојевић у извршном предмету извршног повериоца 
адв. Радише Јовића из Куршумлије, Немањина 26 и 
извршног дужника Бесник Гашија из Брадаша О. По-
дујево сада на непознатој адреси и извршног дужника 
Републике Србије  – Основни суд у Куршумлији чији 
је законски заступник Државно правобранилаштво из 
Ниша, Вождова 16, на основу члана 81. ст. 1. и 2. тачка 
4. и чл. 82. и 83. Закона о парничном поступку, у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије” објављује следећи 
оглас.

Основни суд у Куршумлији, судија Данијела Ми-
лојевић у извршном предмету извршног повериоца 
адв. Радише Јовића из Куршумлије, Немањина 26 и 
извршног дужника Бесник Гашија из Брадаша О. По-
дујево сада на непознатој адреси и извршног дужника 
Републике Србије  – Основни суд у Куршумлији чији 
је законски заступник Државно правобранилаштво из 
Ниша, Вождова 16, поставља привременог заступни-
ка адвоката Сузану Васиљевић из Блаца, Карађорђева 
б.б., одређеног Решењем Основног суда у Куршумлији 
Су бр. I-A-23/2021 од 16. децембра 2021. године, јер је 
пребивалиште извршног дужника непознато, исти нема 
пуномоћника, а достављање није могло да се изврши, 
на основу члана 81. став 1, члана 81. став 2. тачка 4. и 
чл. 82 и 83. ЗПП-а.

Упозорава се извршни дужник Бесник Гаши да ће 
привремени заступник да га заступа у поступку све док 
се он лично или његов пуномоћник не појаве пред су-
дом, односно док орган старатељства не обавести суд 
да је поставио старатеља.

Иив број 42/2021  – Из Основног суда у Крушумлији.
  21-34015

Основни суд у Куршумлији, судија Јелица П. Ми-
лановић у ванпарничном предмету предлагача Татјане 
Гмијовић из Блаца, Никодија Стојановића Татка 15, 
са ЈМБГ 1308974739028, ради утврђивање чињенице 
смрти Милана Гмијовића из Блаца, на основу члана 
71. у вези члана 61. Закона о ванпарничном поступку, 
у „Службеном гласнику Републике Србије” објављује 
оглас.

Пред овим судом је у току поступак по предлогу 
предлагача Татјане Гмијовић из Блаца ради утврђивања 
чињенице смрти Милана Гмијовића из Блаца, рођеног 
19. јуна 1948. године у Кашевару, општина Блаце, од 
оца Радула и мајке Раде са ЈМБГ 1906948734012, по 
наводима предлагача преминуо је 20. децембра 2019. 
године када је отишао од куће. Дана 3. фебруара 2021. 
године Милорад Марковић из села Претрешње, општи-
на Блаце, нашао је у оквиру свог домаћинства делове 
костију налик на људске и случај пријавио ПС у Блацу. 
Према налазу и мишљењу Завода за судску медицину 
у Нишу непобитно је утврђено да изоловани ДНК про-
фил нађених костију у потпуности одговара ДНК про-
филу који је узет од сина пок. Милана, Саше Гмијови-
ћа, наводи се да је интервал смрти од 1 до 5 година од 
дана обављања вештачења. Дана 20. септембра 2021. 
године по налогу ВЈТ у Прокупљу, у просторијама За-
вода за судску медицину у Нишу извршено је преузи-
мање остатака костију пок. Милана Гмијовића. 

Основни суд у Куршумлији позива сва лица која 
нешто знају о животу или смрти Милана Гмијовића 
бив. из Блаца да у року од 15 дана од дана објављивања 
овог огласа јаве о томе овом суду. По истеку овог рока 
суда ће утврдити да је ово лице умрло.

Р2. број 26/2021  – Из Основног суда у Куршумлији.
  21-34017

ОСНОВНИ СУД У ЛАЗАРЕВЦУ

Основни суд Лазаревац, судија Бранко Радосавље-
вић, по предлогу предлагача Благојевић Рада из Стуби-
це, против противника предлагача Благојевић Богдана из 

Стубице б.б., у поступку доказивања смрти, постављен 
је привремени заступник противнику предлагача Војин 
Биљић из Београда, Краља Милутина 12/1.

Исти ће штитити сва права и интересе противника 
предлагача све док се исти не појави пред судом и или 
његов пуномоћник.

Р2. број 26/21  – Из Основног суда у Лазаревцу.
  21-34020

Основни суд у Лазаревцу, судија Бранко Радоса-
вљевић у поступку предлагача Јовановић Олгиле из 
Лазаревца, коју заступа адвокат Марија Ивановић из 
Лазаревца, против противника предлагача Давида Јова-
новића из Лазаревца, у поступку доказивања смрти, 10. 
децембра 2021. године, донео је решење.

Давиду Јовановићу из Лазаревца, у поступку дока-
зивања смрти Р2 број 27/21, Основног суда у Лазарев-
цу, поставља се старалац адвокат Ивана Благојевић из 
Београда  – Стари град, Змаја од Ноћаја 9/4.

Позива се Давид Јовановић из Лазаревца, као и 
свако друго лице које има сазнања о његовом животу да 
то без одлагања јави Основном суду у Лазаревцу.

По истеку 30 дана од дана објављивања огласа у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, суд ће одлу-
чити о предлогу.

Р2. број 27/21  – Из Основног суда у Лазаревцу.
  21-34021

ОСНОВНИ СУД У МЛАДЕНОВЦУ

Основни суд у Младеновцу, је решењем П број 
1095/2021 од 15. децембра 2021. године туженима Јова-
новић Слободану, са последње познатом адресом Мла-
деновац, Цвијићева 20, ЈМБГ 1507962710485, сада непо-
знате адресе, и туженом Јовановић Горану, са последње 
познатом адресом  Младеновац, Стевана Сремца 3, ЈМБГ 
2905967710318, поставио привременог заступника, адво-
ката Предрага Божовића из Београда, Устаничка 73, у 
правној ствари по тужби Милановић Драгише из Младе-
новца, ради  утврђења права својине на непокретности, а 
који привремени заступник има сва права и дужности за-
конског заступника и који ће у поступку предузимати све 
радње док се странка, њен законски заступник или пуно-
моћник не појави пред судом или док орган старатељства 
не обавести суд да је постављен старатељ, а на основу чл. 
81, 82 и 83. Закона о парничном поступку.

П број 1095/2021  – Из Основног суда у Младеновцу.
  21-34089

ОСНОВНИ СУД У МЛАДЕНОВЦУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У СОПОТУ

Пред Основним судом у Младеновцу  – Судска је-
диница Сопот, у току је ванпарнични поступак ради до-
казивања чињенице смрти Животе Јојића бив. из Вра-
нића од оца Радоја Јојића и мајке Радојке Јојић, рођене 
11. децембра 1901. године у Вранићу.

Позивају се лица која ма шта знају о животу и 
смрти Животе Јојића да се без одлагања јаве Основном 
суду у Младеновцу  – Судска јединица у Сопоту.

Суд ће по истеку рока од једног месеца одлучити о 
предлогу за доказивање смрти.

Р.2. број 97/2021  – Из Основног суда у Младенов-
цу, Судска јединица у Сопоту.  21-34170

ОСНОВНИ СУД У НЕГОТИНУ

Основни суд у Неготину, као парнични, и то суди-
ја Дарко Прстић, у правној ствари тужиље Миленије 
Ђорђевић из Неготина, Милана Срећковића 2, чији је 
пун. адв. Милован Тупањац из Кладова, Обилићева 
18/3, против тужених Срђане Бренчић из Неготина, 
Карапанџина 1, са боравиштем у Републици Аустрији, 
и Драгомира Ђорђевића из Неготина, Милана Срећко-
вића бр. 2, ради поништаја уговора о поклону, са назна-
ченом вредношћу спора 200.000,00 динара, издао је 20. 
децембра 2021. године, оглас.

Решењем Основног суда у Неготину 4П-52/19 од 20. 
децембра 2021. године, на основу члана 81. ст. 1. и 2. тач-
ка 5. ЗПП-а, за привременог заступника туженој Срђани 
Бренчић из Неготина, са боравиштем у иностранству, у 
поступку који се води по тужби тужиље Миленије Ђор-
ђевић из Неготина, ради поништаја уговора о поклону, 
постављен је адвокат Маријана Панојевић из Неготина.

Истим решењем одређено је да ће привремени 
заступник вршити сва права и дужности законског за-
ступника, све док се тужена или њен пуномоћник не 
појаве пред судом, или док орган старатељства не по-
стави стараоца туженој.

4. П. број 52/19  – Из Основног суда у Неготину.
  21-34034
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Основни суд у Новом Пазару, судија Асмир Бихо-
рац, у ванпарничном поступку по предлогу предлагача 
Јовановић Драгана из села Батњик код Новог Пазара, 
ради утврђивања смрти пок. Јовановић рођ. Нешовић 
Миломирке бив из села Батњик код Новог Пазара, 
сходно члану 71. Закона о ванпарничном поступку из-
дао је 24. децембра 2021. године, оглас. 

Пред овим судом у току је поступак по предлогу 
предлагача Јовановић Драгана из села Батњик код Но-
вог Пазара, ради утврђивања смрти пок. Јовановић рођ. 
Нешовић Миломирке бив из села Батњик код Новог 
Пазара, рођене 30. јуна1923. године, у месту Панојеви-
ће, Рашка, од оца Нешовић Милована и мајке Нешовић 
Насте, држављанин Р Србије, која је према наводима из 
предлога погинула у месту Батњик 30. јула 1999. годи-
не, али чињеница смрти није уписана у Матичну књигу 
умрлих за матично подручије Град Нови Пазар. 

Основни суд у Новом Пазару позива сва лица која 
нешто знају о животу или смрти Јовановић рођ.Нешо-
вић Миломирке бив из села Батњик код Новог Пазара, 
да у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа 
јаве о томе овом суду.

По истеку тог рока суд ће утврдити да је наведено 
лице умрло.

2. Р2. број 85/21  – Из Основног суда у Новом Пазару.
  21-34361

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ

Основни суд у Новом Саду, судија Татјана Ман-
дић, у правној стари тужиоца Милошевић Владана 
(ЈМБГ 1808967710106) и Милошевић Наташе (ЈМБГ 
1908975715316) из Београда, Тадеуша Кошћушка 78, 
које по пуномоћју заступа Бранислава Китановић Ба-
шић, адвокат у Новом Саду, против туженог 1. реда 
Дунав осигурање а.д.о. Нови Сад, Булевар ослобођења 
3, Нови Сад, ПИБ 100001958, МБ 07046898, кога засту-
па Бојић Весна, дипл. правник запослен код туженог, и 
туженог 2. реда. Бањац Милана (ЈМБГ 2208992800035) 
са последњим познатим пребивалиштем у Новом Саду, 
Драге Спасић 1, ради накнаде штете, вредност предме-
та спора 960.000,00 динара, 26. новембра 2021. године, 
објавио је оглас.

Овим путем оглашава да је Основни суд у Новом 
Саду у правној ствари, тужиоца Милошевић Владана 
(ЈМБГ 1808967710106) и Милошевић Наташе (ЈМБГ 
1908975715316) из Београда, Тадеуша Кошћушка 78, 
које по пуномоћју заступа Бранислава Китановић Ба-
шић, адвокат у Новом Саду, против туженог 1. реда 
Дунав осигурање а.д.о. Нови Сад, Булевар ослобођења 
3, Нови Сад, ПИБ 100001958, МБ 07046898, кога засту-
па Бојић Весна, дипл. правник запослен код туженог, и 
туженог 2. реда. Бањац Милана (ЈМБГ 2208992800035) 
са последњим познатим пребивалиштем у Новом Саду, 
Драге Спасић 1, ради накнаде штете, вредност предме-
та спора 960.000,00 динара, 26. новембра 2021. године, 
решењем пословни број П 32624/2021 поставио при-
временог заступника 2. реда Бањац Милану у складу са 
чланом 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, и то адвоката Давора 
Матића из Новог Сада, Стражиловска 27/12, уз упозо-
рење да ће привремени заступник заступати туженог у 
поступку све док се странка, њен законски заступник 
или пуномоћник не појаве пред судом, или док орган 
старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.

Овај оглас ће се објавити на огласној табли Основ-
ног суда у Новом Саду, интернет презентације Основ-
ног суда у Новом Саду, и у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, Београд.

П. број 32624/2021  – Из Основног суда у Новом 
Саду.  21-34016

Основни суд у Новом Саду по судији Јованки 
Травар у ванпарничном предмету предлагача „Pin 
computers” д.о.о. Нови Сад, Зрењанински пут 8, кога 
заступа законски заступник Томислав Папић, чији је 
пуномоћник Томислав Шуњка адвокат у Новом Саду, 
против противника предлагача Електродистрибуци-
ја Србије  – Огранак Електродистрибуција Нови Сад, 
Булевар ослобођења 100, ради амортизације исправе, 
издаје оглас.

Основни суд у Новом Саду позива сва лица која по-
седују исправу, меницу, издате од предлагача по основу 
пословне сарадње, а као средство обезбеђења, следећи 
серијски број: АА86100820 да известе суд у року од 60 
дана јер ће у супротном суд, по протеку рока наведену 
меницу огласити за поништену. Истовремено се пози-
вају сви да покажу исправу или известе суд о лицу и 
пребивалишту лица које држи исправу, с тим да ће се 

исправе судски поништити ако се у остављеном року, са 
предметном исправом не пријави суду или не ставе при-
говор против предлога за проглашење наведене менице, 
уз упозорење да дужник по овој исправи не може пуно-
важно испунити своју обавезу, нити обновити или заме-
нити исправу, нити издати нови купон или талон, као и 
да не сме пренети права из наведене исправе.

Р3. број 186/21  – Из Основног суда у Новом Саду.
  21-34023

ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ЋУПРИЈИ

Основни суд у Параћину, Судска јединица у Ћу-
прији, судија Марица Радосављевић, као председник 
већа, у парници тужиоца Дејана Николића из Сења, 
кога заступа пун. адв. Славко Кнежевић из Ћуприје, 
против тужене Georgijeva Petrova Anelije iz Razgrada, 
Bugarska, Ž.K. Orel, 12 vh, &, Sst. 5. ap. 18, сада на не-
познатој адреси у Холандији, ради развода брака, донео 
је 2. децембра 2021. године, оглас.

Туженој Georgijeva Petrova Anelije  сада на непо-
знатој адреси у Холандији, за привременог заступника 
поставља се адв. Марко Ђурђевић из Ћуприје.

Привремени заступник има у поступку за који је 
постављен сва права и дужности законског заступника, 
а ово право ће вршити док се тужена или њен пуномоћ-
ник не појаве пред судом.

9. П2. број 21/21  – Из Основног суда у Параћину, 
Судска јединица у Ћуприји.  21-34022

ОСНОВНИ СУД У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ 

Основни суд у Петровцу на Млави, као парнични, 
по судији Невенки Ђорђевић, у предмету 64 П 445/20 
по тужби тужиље Смиљане Радивојевић из Великог 
Лаола, чији је пуномоћник адв. Зоран Милојковић из 
Петровца на Млави, против туженог Дејана Радивоје-
вића из Великог Лаола, Општина Петровац на Млави, 
сада у иностранству и достављање му се није могло 
извршити, ради утврђивања тековинског удела, вред-
ност спора 100.000,00 динара, који нема пуномоћника а 
налази се у иностранству и достављање му се није мо-
гло извршити, поставља туженом Радивојевић Дејану 
из Великог Лаола, привременог заступника за вођење 
овог поступка адвоката Стевић Милоша из Петровца 
на Млави.

Привремени заступник имаће сва права и обавезе 
заступања туженог у овом поступку све док се тужени, 
његов законски заступник или пуномоћник не појави 
пред судом или док орган старатељства не обавести суд 
даје туженом поставио стараоца.

64. П. број 445/20  – Из Основног суда у Петровцу 
на Млави.  21-34121

ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ

Основни суд у Пожеги, судија Адријана Марковић, 
у ванпарничном поступку у предмету Р3 323/21, обја-
вљује оглас о покретању поступка амортизације хипо-
теке  – заложног права уписаног и укњиженог по осно-
ву решења Општинског суда у Пожеги Р 588/84 од 15. 
новембра 1984. године којим је одређена забрана отуђе-
ња и оптерећења непокретности  – породичне стамбене 
зграде, саграђене на кат. парцели број 1532/6 КО Горо-
биље, у корист повериоца Радне организације за прера-
ду и промет коже „Титово Ужице” ООУР „Кожа”. ради 
обезбеђења кредита у износу од 210.000,00 динара по 
основу Уговора о кредиту број 1397/1-2 од 30. октобра 
1984. године.

Позивају се сва лица која поседују Уговор о креди-
ту број 1397/1-2 од 30. октобра 1984. године, доказе о 
враћеном кредиту, податке о хипотекарном повериоцу 
односно о његовом универзалном сукцесору, податке 
о евентуалном потраживању према дужнику поводом 
закљученог уговора о кредиту и трећа лица која се про-
тиве предлогу за амортизацију напред наведене хипо-
теке, да се у року од 30 дана од дана објављивања овог 
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије” јаве 
Основном суду у Пожеги у предмету Р3 323/21.

По протеку рока од 30 дана од објављивања огласа 
у „Службеном гласнику Републике Србије” суд ће до-
нети одлуку о амортизацији хипотеке.

Р3. број 323/21  – Из Основног суда у Пожеги.
  21-34169

ОСНОВНИ СУД У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Основни суд у Старој Пазови, по судији Снежа-
ни Улемек Рацић, у ванпарничном поступку предло-
га Društvo Vitex-Hermes d.o.o. za spolјnu i unutrašnju 
trgovinu i usluge Nova Pazova, са седиштем у Старој 

Пазови, Краља Петра Првог 89, са МБ 17311549 и ПИБ 
100222438, кога заступа пуномоћник, Ненад Алексић, 
адвокат из Београда, Василија Ивановића 12, ради пони-
штаја меница, ван рочишта 5. октобра 2021. године, на 
основу члана 200. ЗВП, јавно објављује, следећи оглас.

Пред Основним судом у Старој Пазови покренут 
је поступак за амортизацију (поништај) меница, следе-
ћих серијских бројева:

 – АА4524501
 – АА4524502
 – АА4524503
 – АА4524504
 – АА4524505
 – АА4524506
 – АА4524507
 – АА4524508
 – АА4524509
 – АА4524510 све уписане у Регистар меница код 

Народне банке од 1. марта 2012. године и менице
 – АА3546931 уписане у Регистар меница код На-

родне банке од 10. маја 2012. године.
Позивају се сва лица која имају сазнање о томе 

где се налазе наведене менице или уколико се менице 
налазе код њих, да обавесте у року од 60 дана, од об-
јављивања огласа у „Службеном гласнику Републике 
Србије” Основни суд у Старој Пазови, Карађорђева 3, 
са позивом на бр. предмета Р3-109/21.

Уколико у остављеном року менице не буде про-
нађене сматраће се да су испуњени услови за поништај 
меница.

Р3. број 109/21  – Из Основног суда у Старој Пазови.
  АУ21-1833

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ

Основни суд у Суботици, по судији овога суда Ани 
Микушка Ранков, у правној ствари тужиље Косо Илди-
ко, из Суботице, против тужених Домазетовић Зорке из 
Никшића, Авдаловић Срђана са последњом познатом 
адресом Суботица, Кестенова 28, Стриковић Саре са 
посљедњом познатом адресом Београд, Цара Душана 
48, Ћеранић Милана са последњом познатом адресом 
Београд, Цара Душана 48, сада на непознатом месту 
пребивалишта, „CIM-gas d.o.o.” из Суботице и „Вина-
рије Звонко Богдан д.о.о.”, ради утврђења, донео је 27. 
децембра 2021. године оглас.

Поставља се привремени заступник туженима Ав-
даловић Срђану са последњом познатом адресом Субо-
тица,ул. Кестенова 28, Стриковић Сари са посљедњом 
познатом адресом Београд, Цара Душана 48 и Ћеранић 
Милану са последњом познатом адресом Београд, Цара 
Душана 48, сада на непознатом месту пребивалишта и 
то се именује Маја Лалатовић Салатић адвокат из Су-
ботице, на основу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а. 

Привремени заступник ће у овој парници вршити 
сва права и дужности законског заступника све док се 
тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом 
или док орган старатељства не постави стараоца туже-
ном и о томе обавести суд.

19. П. број 458/2021  – Из Основног суда у Суботици.
  21-34327

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

Привредни суд у Београду, стечајни судија Љиља-
на Матић

I Закључује се без одлагања стечајни поступак 
над стечајним дужником „Ice Cream Factory” д.о.о.  – у 
стечају, 11070 Нови Београд, Булевар Арсенија Чар-
нојевића 54 А, MБ 20313293, ПИБ 105106621 отворен 
Решењем Привредног суда у Београду Посл. бр. 4.Ст. 
145/2021 од 4. августа 2021. године.

II Решење је објављено на огласној табли суда 23. 
децембра 2021. године. 

4. Ст. број 145/21  – Из Привредног суда у Београду.
  21-34032

I Усваја се Завршни рачун од 25. новембра 2021. 
године стечајног управника стечајног дужника Преду-
зеће за консалтинг у области финансија Yu Point д.о.о. 
у стечају, Београд, Булевар Михајла Пупина 115 д, МБ 
07437862, ПИБ 101824106.

II Закључује се поступак стечаја над стечајним ду-
жником Предузеће за консалтинг у области финансија 
Yu Point д.о.о. у стечају, Београд, Булевар Михајла Пу-
пина 115 д, МБ 07437862, ПИБ 101824106. 

III Преноси се на стечајне повериоце стечајног 
дужника условно потраживање стечајног дужника у 
укупном износу од 701.096,34 динара, које стечајни ду-
жник има према Пореској управи и то: према Порескoj 
управи, филијали Нови Београд  – на рачуну Пореза 
на додату вредност, у износу од 480.079,11 динара, и 
према Пореској управи, филијали Стари град  – на ра-
чуну Порез на добит предузећа, у износу од 221.017,23 
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динара, по основу преплате правног претходника сте-
чајног дужника под условима из Коначне листе потра-
живања стечајних поверилаца од 25. маја 2021. године. 

IV Одређује се стечајном управнику стечајног ду-
жника Ивану Чакаревићу из Београда, коначна награда 
за рад у износу од 336.332,17 динара. 

V Одобрава се резервација средстава за трошкове 
стечајног поступка до закључења стечајног поступка у 
висини од 16.608,30 динара.

VI Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда, да изврши брисање стечајног дужника Пре-
дузеће за консалтинг у области финансија Yu Point д.о-
.о. у стечају, Београд, Булевар Михајла Пупина 115 д, 
МБ 07437862, ПИБ 101824106, из Регистра привредних 
субјеката, по правноснажности овог решења.   

VII Налаже се Министарству финанасија  – Поре-
ској управи, филијала Нови Београд, да угаси порески 
идентификациони број стечајног дужника 101824106, 
из јединственог регистра пореских обвезника, по прав-
носнажности овог решења.  

VIII Налаже се Републичком заводу за статистику 
да изврши брисање из своје евиденције стечајног ду-
жника са матичним бројем 07437862, по правносна-
жности овог решења. 

IX Налаже се стечајном управнику да угаси текуће 
рачуне стечајног дужника број 205-0000000125649-83, 
који се води код „Комерцијалне банке” а.д. Београд и број 
205-0000000358176-29, који се води код „Комерцијалне 
банке” а.д. Београд, по правноснажности овог решења. 

X Разрешава се дужности стечајни управник стечај-
ног дужника Предузеће за консалтинг у области финан-
сија Yu Point д.о.о. у стечају, Београд, Булевар Михајла 
Пупина 115 д, МБ 07437862, ПИБ 101824106, Иван Ча-
каревић из Београда, по правноснажности овог решења.

XI Решење о закључењу поступка стечаја објавити 
на огласној табли суда и у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”. 

3. Ст. број 162/2020  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-34129

Привредни суд у Београду у предмету 6 Ст 2/2021 
дана 22. децембра 2021. године донео је решење:

I Усваја се завршни извештај и завршни рачун 
стечајног управника стечајног дужника Бојони д.о.о. у 
стечају Београд, Милошев кладенац 14б, матични број 
06738885, ПИБ 100132804.

II Закључује се поступак стечаја над стечајним 
дужником Бојони д.о.о. у стечају Београд, Милошев 
кладенац 14б, матични број 06738885, ПИБ 100132804.

III Налаже се стечајном управнику, да по правносна-
жности овог решења, угаси све рачуне стечајног дужника.

IV Налаже се Агенцији за привредне регистре Ре-
публике Србије, да по правноснажности овог решења, 
из Регистра привредних субјеката брише стечајног ду-
жника Бојони д.о.о. у стечају Београд, Милошев кладе-
нац 14б, матични број 06738885, ПИБ 100132804.  

V Налаже се Републичком заводу за статистику, да 
по правноснажности овог решења, из своје евиденције 
брише стечајног дужника Бојони д.о.о. у стечају Бео-
град, Милошев кладенац 14б, матични број 06738885, 
ПИБ 100132804.

VI Налаже се Министарству финансија РС, Поре-
ска управа, филијала Звездара, да по правноснажности 
овог решења, из регистра пореских обвезника брише 
ПИБ 100132804, стечајног дужника Бојони д.о.о. у 
стечају Београд, Милошев кладенац 14б, матични број 
06738885, ПИБ 100132804.

VII Налаже се стечајном управнику да у року од 30 
дана од дана правноснажности овог решења, уништи пе-
чат стечајног дужника и да предлог за своје разрешење. 

VIII Решење о закључењу поступка стечаја објави-
ти на огласној табли суда, електронској огласној табли 
суда и у „Службеном гласнику Републике Србије”.

6. Ст. број 2/2021  – Из Привредног суда у Београду.
  21-34130

Привредни суд у Београду и то судија Жанка Ра-
дић као судија појединац, на основу члана 81. ЗПП-а, 
објављује оглас.

Привредни суд у Београду, у предмету 19. П. 4894/21 
у складу са одредбом члана 81. став 2. тачка 4. Закона о 
парничном поступку, туженом Ненаду Станмирову из 
Београда, Јасенова 11, ЈМБГ 0810984710218 у поступку 
ради злоупотребе правног лица, поставља привременог за-
ступника Братиљевић Б. Александра, адвоката из Београ-
да, Булевар краља Александра 43, уз упозорење да ће при-
времени заступник заступати туженог у поступку све док 
се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом.

19. П. број 4894/21  – Из Привредног суда у Београду.
  21-34172

Ⅰ Заказује се рочиште за разматрање предлога плана 
реорганизације и гласање од стране поверилаца стечајног 
дужника „Coning” д.о.о. Београд  – у стечају, за 26. јануар 
2022. године у 12.00 часова, у Привредном суду у Београ-
ду, Масарикова 2, судница број 100, спрат Ⅰ.

ⅠⅠ Оглас о рочишту за разматрање плана реорга-
низације и гласању од стране поверилаца, са обаве-
штењем о дану и часу када ће се одржати рочиште, 
објавиће се на огласној и електронској табли суда, у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, и у једном 
високотиражном дневном листу који се дистрибуира на 
целој територији Републике Србије.

ⅠⅠⅠ Повериоци могу извршити увид у предлог пла-
на реорганизације у Привредном суду у Београду, Ма-
сарикова 2, соба 22, у периоду од 9.00 до 12.00 часова.

ⅠⅤ Заинтересована лица могу ставити примедбу на 
поднети план, као и оспорити садржину, основ и висину 
планом обухваћених потраживања у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.

Ⅴ Одговоре на примедбе, уколико их буде било у 
року наведеном у ставу ⅠⅤ изреке решења, предлагач је 
у обавези да достави суду у року од 15 дана од пријема 
примедби.

ⅤⅠ Именује се стручно лице Ђорђе Јокић из Новог 
Београда, Палмира Тољатија 5, спрат ⅠⅠⅠ, у циљу утврђи-
вања тачности података из предлога плана реорганизације.

ⅤⅠⅠ Налаже се стручном лицу да, поред тачности 
података, провери да ли је правилно извршена процена 
вредности свих покретних и непокретних ствари наве-
дених у предлогу, да ли је правилно извршена процена 
вредности потраживања поверилаца и потраживања 
које стечајни дужник има према трећим лицима, да суду 
достави извештај и писано мишљење о примедбама за-
интересованих лица на предлог  плана реорганизације и 
провери да ли је предлагача доставио све неопходне изја-
ве, извештаја и сагласности прописане Законом о стечају.

11. Ст. број 62/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-34180

I Усваја се Завршни рачун од 23. новембра 2021. годи-
не стечајног управника стечајног дужника DMA Plus д.о.о. 
у стечају за маркетинг, испитивање тржишта и посредова-
ње у продаји некретнина, Београд, Нови Београд, Милути-
на Миланковића 50, МБ 21103799, ПИБ 108975020. 

II Закључује се поступак стечаја над стечајним 
дужником DMA Plus д.о.о. у стечају за маркетинг, ис-
питивање тржишта и посредовање у продаји некретни-
на, Београд, Нови Београд, Милутина Миланковића 50, 
МБ 21103799, ПИБ 108975020.

III Одобрава се резервација средстава за трошкове 
стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 
до закључења стечајног поступка у укупном износу од 
27.293,60 динара.

IV Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда, да изврши брисање стечајног дужника DMA 
Plus д.о.о. у стечају за маркетинг, испитивање тржишта 
и посредовање у продаји некретнина, Београд, Нови 
Београд, Милутина Миланковића 50, МБ 21103799, 
ПИБ 108975020, из Регистра привредних субјеката, по 
правноснажности овог решења.   

V Налаже се Министарству финанасија  – Поре-
ској управи, филијала Нови Београд, да угаси порески 
идентификациони број стечајног дужника 108975020, 
из јединственог регистра пореских обвезника, по прав-
носнажности овог решења. 

VI Налаже се Републичком заводу за статистику да 
изврши брисање из своје евиденције стечајног дужни-
ка са матичним бројем 21103799, по правноснажности 
овог решења. 

VII Налаже се стечајном управнику да угаси теку-
ћи рачун стечајног дужника број 160-6000001034499-
67, који се води код „Banca Intesa” а.д. Београд, по 
правноснажности овог решења. 

VIII Разрешава се дужности стечајни управник сте-
чајног дужника DMA Plus д.о.о. у стечају за маркетинг, 
испитивање тржишта и посредовање у продаји некрет-
нина, Београд, Нови Београд, Милутина Миланковића 
50, МБ 21103799, ПИБ 108975020, Михајло Гаћеша из 
Београда, по правноснажности овог решења.

IX Решење о закључењу поступка стечаја објавити 
на огласној табли суда и у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”. 

3. Ст. број 206/2020  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-34188

I Усваја се Завршни рачун од 7. децембра 2021. го-
дине стечајног управника стечајног дужника стечајна 
маса Фабрика бетона „Сава” д.о.о., Београд  – Савски 
венац, Кнеза Милоша 80, МБ 27010784, ПИБ 112634614. 

II Закључује се поступак стечаја над стечајним 
дужником Стечајна маса Фабрика бетона „Сава” д.о-
.о., Београд  – Савски венац, Кнеза Милоша 80, МБ 
27010784, ПИБ 112634614. 

III Оређује се коначна награда за рад стечајном 
управнику Ђорђу Јокићу из Београда у износу од 
608.067,22 динара. Исплата коначне награде за рад сте-
чајном управнику извршиће се по правноснажности 
овог решења.

IV Одобрава се резервација средстава за трошкове 
стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 
до закључења стечајног поступка у укупном износу од 
180.336,99 динара.

V Налаже се Агенцији за привредне регистре, из 
Београда, Бранкова 25, да изврши брисање стечајне 
масе Фабрика бетона „Сава” д.о.о., Београд  – Сав-
ски венац, Кнеза Милоша 80, МБ 27010784, ПИБ 
112634614, из Регистра стечајних маса, по правносна-
жности овог решења. 

VI Налаже се стечајном управнику да угаси теку-
ћи рачун стечајног дужника број 160-6000001245887-
89, који се води код „Banca Intesa” а.д. Београд, по 
правноснажности овог решења.

VII Налаже се Републичком заводу за статистуку да 
брише из своје евиденције стечајног дужника са матич-
ним бројем 27010784, по правноснажности овог решења. 

VIII Налаже се Министарству финансија  – По-
реска управа  – филијала Савски венац, да угаси по-
рески индетификациони број стечајног дужника ПИБ 
112634614, по правноснажности овог решења. 

IX Разрешава се дужности стечајни управник сте-
чајног дужника стечајна маса Фабрика бетона „Сава” 
д.о.о., Београд  – Савски венац, Кнеза Милоша 80, МБ 
27010784, ПИБ 112634614, Ђорђe Јокић из Београда, 
по правноснажности овог решења.

X Решење о закључењу стечајног поступка обја-
вити на огласној табли суда и у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 

3. Ст. број 173/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-34189

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Привредни суд у Зрењанину, по судији Љиљани По-
пов, као стечајном судији у поступку стечаја над стечајним 
дужником Марко Бисер друштво са ограниченом одговор-
ношћу за промет, услуге и угоститељство Кумане  – у сте-
чају из Кумана, Змај Јовина б.б., матични број 205752471, 
ПИБ 1066307578, кога заступа стечајни управник Душан 
Лазић из Зрењанина након одржаног завршног рочишта, 
23. децембра 2021. године, донео је решење.

Усваја се завршни рачун и завршни извештај сте-
чајног управника од 24. новембра 2021. године.

Одређује се коначна награда стечајног управника 
у износу од 0,00 динара.

Одређују се коначни трошкови стечајног управни-
ка у износу од 0,00 динара.

Одобрава се резервација средстава за трошкове 
стечајног поступка и обавезе стечајне масе у висини 
од 17.759,95 динара, у складу са поднетим завршним 
рачуном и извештајем.

Закључује се поступак стечаја над стечајним ду-
жником Марко Бисер друштво са ограниченом одго-
ворношћу за промет, услуге и угоститељство Кумане 
 – у стечају из Кумана, Змај Јовина б.б., матични број 
205752471, ПИБ 1066307578, а поступак стечаја ће се, 
након правноснажности овог решења,  наставити пре-
ма стечајној маси.

Налаже се Агенцији за привредне регистре да, по 
правноснажности овог решења, изврши брисање стечајног 
дужника Марко Бисер друштво са ограниченом одговорно-
шћу за промет, услуге и угоститељство Кумане  – у стечају 
из Кумана, Змај Јовина б.б., матични број 205752471, ПИБ 
1066307578,  из регистра привредних друштава.

Налаже се РС Министарству финансија, Поре-
ској управи Бечеј да изврши брисање дужника Марко 
Бисер друштво са ограниченом одговорношћу за про-
мет, услуге и угоститељство Кумане  – у стечају из Ку-
мана, Змај Јовина б.б., матични број 205752471, ПИБ 
1066307578, из своје евиденције.

Налаже се Републичком заводу за статистику Бео-
град да изврши брисање дужника Марко Бисер дру-
штво са ограниченом одговорношћу за промет, услуге 
и угоститељство Кумане  – у стечају из Кумана, Змај 
Јовина б.б., матични број 205752471, ПИБ 1066307578, 
из своје евиденције.

Наставља се стечајни поступак у односу на сте-
чајну масу стечајног дужника Марко Бисер друштво са 
ограниченом одговорношћу за промет, услуге и угости-
тељство Кумане  – у стечају из Кумана, Змај Јовина б.б., 
матични број 205752471, ПИБ 1066307578.

Преноси се на стечајну масу стечајног дужника 
Марко Бисер друштво са ограниченом одговорношћу 
за промет, услуге и угоститељство Кумане  – у стечају 
из Кумана улица Змај Јовина б.б., пасивна легитимаци-
ја за поступање у предмету Привредног суда у Зрења-
нину П 25/2019, као и поступцима по редовним и ван-
редним превним лековима у том предмету.
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За заступника стечајне масе именује се стечајни 

управник  Лазић Душан.
Стечајни управник ће стечајну масу регистровати 

у регистру стечајних маса и заступати стечајну масу до 
окончања парничног поступка и евентуалног уновчава-
ња преостале имовине. 

1. Ст. број 14/2017  – Из Привредног суда у Зрења-
нину.  21-34083

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Привредни суд у Крагујевцу, и то стечајни судија 
Бошко Радошевић, као стечајни судија у поступку сте-
чаја над стечајним дужником „Gogi Wink” д.о.о., Рача 
село Мало Крчмаре предузеће за трговину на мало, МБ 
21085642, ПИБ 108877642, дана 23. децембра 2021. го-
дине, донео решење.

Одређује се завршно рочиште за 18. јануар 2022. 
године са почетком у 10.00 часова, које ће се одржати у 
Привредном суду у Крагујевцу, у судници 528/V.

На завршном рочишту расправљаће се о:
 – завршном рочуну стечајног управника;
 – коначним захтевима за исплату награда и накна-

да трошкова;
 – поднетим приговорима на завршни рачун или за-

хтевима за исплату награда и накнада;
 – другим питањима од значаја за банкротство сте-

чајног дужника.
о завршном рочишту објављује се на огласној та-

бли суда, као и у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије”.

2. Ст. број 7/2021  – Из Привредног суда у Крагу-
јевцу.  21-34191

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ

Привредни суд у Краљеву и то стечајни судија Су-
зана Стојковић, поступајући по предлогу за покретање 
стечајног поступка над Жупа Фриго д.о.о. из Алексан-
дровца, Крушевачка 36, кога заступа адвокат Томљено-
вић Жељко из Старе Пазове, на рочишту одржаном 16. 
децембра 2021. године, донео је решење:

Ⅰ Усваја се предлог предлагача истовремено и 
стечајног дужника за отварање стечаја над стечајним 
дужником Жупа Фриго д.о.o. за производњу, про-
мет и услуге из Александровца, Крушевачка 36, МБ 
20108371, ПИБ 104185670.

ⅠⅠ Отвара се стечајни поступак над дужником Жупа 
Фриго д.о.o. за производњу, промет и услуге из Алексан-
дровца, Крушевачка 36, МБ 20108371, ПИБ 104185670.

ⅠⅠⅠ За стечајног управника именује се Мирко Пе-
тровић дипломирани економиста из Краљева, телефон 
064/3244577.

ⅠⅤ Позивају се сви повериоци стечајног дужни-
ка да пријаве своја потраживања овом суду стечајном 
судији поднеском у два примерка са доказима у року 
од 120 дана од дана објављивања огласа у „Службеном 
гласнику Републике Србије” и Дневном листу „Данас” 
како обезбеђена тако и необезбеђена потраживања а 
све пријаве поднете по истеку наведеног рока, биће од-
бачене као неблаговремене.

Ⅴ Позивају се дужници стечајног дужника да од-
мах испуне своје обавезе према стечајној маси.

ⅤⅠ Позивају се сви повериоци који имају излучна 
права да поднесу захтев стечајном управнику да им се 
из стечаја излучи ствар која не улази у стечајну масу.

ⅤⅠⅠ Поверилачко рочиште и Скупштина повери-
лаца за разматрање финансијског извештаја заказује се 
за 20. јануар 2022. године са почетком у 12.30 часова у 
Привредном суду у Краљеву  – судница број 3.

ⅤⅠⅠⅠ Рочиште за испитивање потраживања (испит-
но рочиште) заказује се за 12. мај 2022. године у 12.30 
часови у Привредном суду у Краљеву, судница број 3.

ⅠХ Стечајни поступак је отворен 16. децембра 
2021. године а решење и оглас су истакнути на огла-
сној табли суда 16. децембра 2021. и оглас је достављен 
„Службеном гласнику РС” и Дневном листу „Данас” 
Београд и објављен на електронској табли суда.

Х Решење о отварању стечајног поступка достави-
ће се сходно члану 71. став 1. Закона о стечају.

ХⅠ Жалба на решење не одлаже извршење решења.
Правна поука: Против овог решења може се изја-

вити жалба у року од осам дана од дана објављивања 
решења на огласној табли суда и у „Службеном гласни-
ку Републике Србије ”, Привредно апелационом суду 
Београд, а преко овог суда.

4. Ст. број 25/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  21-34181

 Решењем Привредног суда у Краљеву Ст. брoj 
29/2021 од 23. децембра 2021. године, постављен је 
стечајном дужнику Ветеринарска служба Агро-Мил 
Ветерина д.о.о. Ћићевац, МБ 20384999, привремени за-
ступник адвокат Бургић Милан из Крушевца.

Привремени заступник стечајног дужника у по-
ступку има сва права и дужности законског заступника 
стечајног дужника, коју ће вршити све док се странке, 
њихови законски заступници или пуномоћници не по-
јаве пред судом, односно до окончања поступка.

Поука о правном леку: Против овог решења није 
дозвољена жалба. 

3. Ст. број 29/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  21-34192

ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ  

Привредни суд у Лесковцу, стечајни судија Миро-
слав Илић, у поступку стечаја над стечајним дужником 
Друштво са ограниченом одговорношћу „Слеме-ВЛ” 
Равна Гора, општина Власотинце  – у ликвидацији, МБ 
20898526, ПИБ 107926892, донео је 20. децембра 2021. 
године решење.

Одређује се завршно рочиште за 20. јануар 2022. 
године у 10.00 часова, које ће се одржати у судници број 
1 Привредног суда у Лесковцу, Булевар ослобођења 2.

На рочиште позвати стечајног управника и пове-
риоце.

О заказаном завршном рочишту објавити оглас у 
„Службеном гласнику Републике Србије” и на огласној 
табли суда, ради обавештавања стечајних поверилаца и 
свих осталих заинтересованих лица.

6. Ст. број 8/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  21-34035

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Јелена Ђо-
рић Вујачић, у поступку стечаја над стечајном масом 
Трговинско друштво „Beer-Commerce” експорт-импорт 
ДОО Бубањ  – у стечају, матични број 27010237, коју 
заступа стечајни управник Зоран Мартиновић, одлу-
чујући о предлогу стечајног управника од 3. новембра 
2021. године за закључење стечајног поступка, донео је 
7. децембра 2021. године решење.

I Усваја се завршни извештај и завршни рачун 
заступника стечајне масе Трговинско друштво „Beer-
Commerce” експорт-импорт ДОО Бубањ  – у стечају од 
3. новембра 2021. године.

II Одређује се коначна награда за рад стечајног 
управника у висини од 4.449.661,07 динара од ког из-
носа је током трајања стечајног поступка стечајном 
управнику по основу намирења стечајних поверилаца 
исплаћен износ од 1.306.873,53 динара, а на име награ-
де по основу намирења разлучних поверилаца износ од 
3.011.556,73 динара, те се одобрава исплата остатка до 
пуног износа коначне награде у висини од 131.230,81 
динара, по правноснажности решења о закључењу сте-
чајног поступка.

III Одређује се резервација средстава за трошкове 
стечајног поступка и обавеза стечајне масе, који ће на-
стати до брисања стечајне масе из надлежног Регистра 
у укупном износу од 547.476,19 динара.

IV Закључује се стечајни поступак над стечај-
ном масом Трговинско друштво „Beer-Commerce” 
експорт-импорт ДОО Бубањ  – у стечају, матични број 
27010237, ПИБ 112443957.

V Решење о закључењу стечајног поступка обја-
вити у „Службеном гласнику Републике Србије” и на 
огласној табли суда, у складу са одредбама Закона о 
стечају.

5. Ст. број 10/2021  – Из Привредног суда у Нишу.
  21-34031

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Драгана 
Величковић, у поступку стечаја над стечајним ду-
жником Друштвом за производњу, услуге и промет 
„MP&Partners” d.o.o. Niš  – у стечају из Ниша, Трг 
Учитеља Тасе 1А, спрат 1, стан 3, МБ 21142590, ПИБ 
109209886, кога заступа стечајни управник Гордана Јо-
вановић из Ниша, на завршном рочишту одржаном 21. 
децембра 2021. године, донео је следеће, решење.

Усваја се извештај стечајног управника и завр-
шни рачун стечајног дужника Друштва за производњу, 
услуге и промет „MP&Partners” d.o.o. Niš  – у стечају из 
Ниша, МБ 21142590, ПИБ 109209886, за период од 6. 
маја 2021 до 7. децембра 2021. године.

Одређује се резервација средстава за намирење 
трошкова стечајног поступка у износу од 5.235,13 ди-
нара који ће настати до окончања свих активности у 
стечајном поступку и брисања стечајног дужника из 
Регистра привредних субјеката а који ће се исплатити у 
складу са врстом и износом насталог трошка. 

Закључује се стечајни поступак над стечајним 
дужником Друштвом за производњу, услуге и про-
мет „MP&Partners” d.o.o. Niš  – у стечају из Ниша, МБ 
21142590, ПИБ 109209886.

Налаже се Агенцији за привредне регистре да по 
правноснажности овог решења изврши забележбу ре-
шења о закључењу стечајног поступка и брисање сте-
чајног дужника из регистра привредних друштава.

Налаже се стечајном управнику да по правносна-
жности овог решења угаси текући рачун стечајног ду-
жника бр. 200-33148001010304-58 код Банке „Поштан-
ска штедионица” АД Београд. 

Налаже се Министарству финансија  – Пореској 
управи РС да по правноснажности овог решења уга-
си порески идентификациони број стечајног дужника 
ПИБ 109209886.

Налаже се стечајном управнику да по правносна-
жности овог решења изврши брисање стечајног дужни-
ка из регистра Агенције за привредне регистре и дру-
гих одговарајућих регистара. 

Решење о закључењу стечајног поступка објавити 
на огласној табли суда, на електронској огласној табли 
и у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

10. Ст. број 9/2021  – Из Привредног суда у Нишу.
  21-34033

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободан-
ка Комшић, у поступку стечаја над стечајном масом 
иза стечајног дужника Interdealer Cosmetics d.o.o. за 
производњу трговину и услуге, Нови Сад  – у стеча-
ју, МБ 27006744, ПИБ 110778348, Нови Сад, Сајлово 
Улица  /5, по предлогу  предлагача Sberbank Srbija a.d. 
Beograd, Булевар Михајла Пупина 165 од 8. августа 
2014. године, на завршном рочишту одржаном 23. де-
цембра 2021. године, доноси решење.

Усваја се допунски завршни извештај и завршни 
рачун стечајног управника од 8. децембра 2021. године.

Закључује се стечајни поступак над стечајном ма-
сом иза стечајног дужника Interdealer Cosmetics d.o.o. 
za proizvodnju trgovinu i usluge, Novi Sad  – u stečaju, МБ 
27006744, ПИБ 110778348, Нови Сад, Сајлово, Улица  5.

Решење о закључењу стечаја над стечајном ма-
сом иза стечајног дужника истиче се на огласној табли 
Привредног суда, на дан 23. децембра 2021. године. 

2. Ст. број  36/2020  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  АУ21-1319

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав 
Куртек, у поступку утврђивања постојања стечајног 
разлога над дужником Издавачка кућица-Мали принц 
д.о.о. за издаваштво производњу тровину и услуге, 
Ветерник, МБ 08536376, ПИБ 101646816, Ветерник, 
Школска 91, по предлогу повериоца Издавачка кући-
ца-Мали принц д.о.о. за издаваштво производњу тро-
вину и услуге, Ветерник, Ветерник, Школска 91, дана 
20. децембра 2021. године доноси решење.

Усваја се предлог стечајног дужника Издавачка 
кућица-Мали принц д.о.о. за издаваштво производњу 
тровину и услуге, Ветерник, за покретање стечајног 
поступка над стечајним дужником поднет 25. новембра 
2021. године.

Отвара се стечајни поступак над дужником Из-
давачка кућица-Мали принц д.о.о. за издаваштво про-
изводњу тровину и услуге, Ветерник, матични број 
08536376, ПИБ 101646816, Ветерник, Школска 91, сте-
чајни разлог је трајнија неспособност плаћања.

За стечајног управника се именује Радмила Милетић. 
Позивају се обезбеђени и необезбеђени повериоци 

да пријаве своја потраживања у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, а најкасније у року од 120 дана под претњом 
преклузије, у два примерка са документацијом, у скла-
ду са чланом 111. Закона о стечају. 

Налаже се дужницима стечајног дужника да без 
одлагања измире своја дуговања према стечајном ду-
жнику. 

Прво поверилачко рочиште, када ће се одржати и 
Скупштина поверилаца, се заказује за 26. јануар 2022. 
године у 9.15 часова у судници број 7 у приземљу у 
Привредном суду у Новом Саду, Сутјеска 3.

Испитно рочиште се заказује за 14. фебруар 2022. 
године у 9.15 часова у судници број 7 у приземљу у 
Привредном суду у Новом Саду, Сутјеска 3. 

Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на 
огласној табли Привредног суда у Новом Саду, 20. де-
цембра 2021. године.

1. Ст. број 102/2021  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-34036
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Привредни суд у Новом Саду, стечајни судија Слободанка Комшић, у поступку стечаја над стечајном масом иза стечајног дужника Jana Komerc d.o.o. za proizvodnju promet 

roba i usluga Novi Sad  – u stečaju, МБ 27006019, ПИБ 110286639, Нови Сад, Цара Душана 75 –77, по предлогу повериоца Erste Banka a.d. Novi Sad, 25. фебруара 2015. године, на 
завршном рочишту одржаном 23. децембра 2021. године доноси решење.

Усваја се допунски завршни извештај и завршни рачун стечајног управника од 1. децембра 2021. године.
Преноси се потраживање стечајног дужника Jana Komerc d.o.o. Novi Sad  – у стечају Нови Сад према Интеркомерц а.д. Београд у укупном износу од 133.260.309,15 динара, 

утврђено у унапред припремљеном плану реорганизације Интеркомерц а.д. Београд чије усвајање је потврђено правоснажним Решење Привредног суда у Београду 10Рео бр. 
15/2017 од 28.09.2018. године, у свему према решењу о главној деоби Ст. 12/2015 од 28.02.2017. године, у оквиру трећег исплатног реда а према следећем табеларном приказу:

Редни 
број Назив повериоца Број пријаве

Утврђена а неисплаћена 
потраживања након главне 

деобе

Проценат 
намиреења

Износ за пренос у складу са 
Решењем о главној деоби

1. РС АПВ Општина Врбас Општинска управа Одељење за локалне јавне приходе 1 37.430,55 27,1141% 10.148,97
2. ЈКП Стандард Врбас, Врбас, Саве Ковачевића 87 2 12.622,82 27,1141% 3.422,57
3. Wiener Stadtische Osiguranje a.d.o Beograd, Београд, Трешњиног цвета 1 3 139.938,55 27,1141% 37.943,11
4. Фонд за развој Републике Србије Ниш, Ниш, Булевар Немањића 14А 4 21.985.444,09 27,1141% 5.961.160,91
5. Новосадска топлана ЈКП Нови Сад, Нови Сад,Владимира Николића 1 5 81.004,26 27,1141% 21.963,60
6. АИК Банка а.д. Ниш, Ниш, Николе Пашића 42 6 3.360.621,67 27,1141% 911.203,18

7.
РС АПВ Општина Мали Иђош Општинска управа Локална пореска администрација, Мали Иђош, 
Главна 32 7 134.880,70 27,1141% 36.571,72

8. АД за осигурање Генерали Осигурање Србија, Београд, Владимира Поповића 8, Нови Београд 9 942.042,87 27,1141% 255.426,69
9. MTS Banka а.д. Београд, Београд, Булевар Франше Д Епереа 88 11 1.337,42 27,1141% 362,63
10. Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице, Љуба Стојановића 5 12 7.134.754,66 27,1141% 1.934.526,33
11. Комерцијална банка а.д. Београд, Београд, Светог Саве 14 13 1.433.103,25 27,1141% 388.573,41
12. ЛИДО д.о.о. Београд, Београд  – Земун, Наде Димића 4 14 175.162,14 27,1141% 47.493,68
13. Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Београд, Краљице Марије 3 15 24.423.416,50 27,1141% 6.622.195,81
14. Лавера д.о.о. Нови Сад, Нови Сад, Цара Душана 75 –77 16 14.558.035,19 27,1141% 3.947.283,93
15. ЈКП Информатика, Нови Сад, Булевар Цара Лазара 3 17 87.896,18 27,1141% 23.832,28
16. Banca Intesa а.д. Београд, Београд, Милентија Поповића 7б 18 15.129.748,32 27,1141% 4.102.298,95
17. ДОО „ПИП” Нови Сад, Нови Сад, Текелијина 43 19 / 1 2.142.005,08 27,1141% 580.785,95
18. Vinemont d.o.o. Beograd, Боре Станковића б.б. Макиш, Београд 20 153.284.604,32 27,1141% 41.561.780,02
19. Телеком Србија а.д. Београд, Београд, Таковска 2 21 1.801,41 27,1141% 488,44
20 Agromonterra д.о.о. Врбас, Врбас, Маршала Тита 105 22 565.908,47 27,1141% 153.441,13
21. First Financial Consultant d.o.o. Beograd, Драгице Кончар 10, Београд 23 70.487.290,78 27,1141% 19.112.012,50
22. Porsche Leasing SCG д.о.о. Београд, Београд, Зрењанински пут 11 24 935.970,10 27,1141% 253.780,11
23. Интеркомерц а.д. Београд, Београд, Теразије 27 25 15.929.204,38 27,1141% 4.319.064,47
 УКУПНО:  332.984.223,71 27,0619% 90.285.760,38

 РАЗЛУЧНИИМ ПОВЕРИОЦИМА КАО СТЕЧАЈНИИМ У ТРЕЋЕМ ИСПЛАТНОМ РЕДУ СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ
Редни 
број Назив повериоца Број пријаве Утврђена потраживања Проценат 

намиреења
Износ за исплату по 

главној деоби
1. MTS Banka а.д. Београд, Београд, Булевар Франше д’ Епереа 11 62.676.806,03 27,1141% 16.994.267,86
2. ДОО „ПИП” Нови Сад, Нови Сад, Текелијина 43 19 / 1 95.818.251,26 27,1141% 25.980.280,92
 УКУПНО:  158.495.057,29 27,1141% 42.974.548,77

Одређује се резервација средстава за намирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у износу од 17.005,96 динара, који ће настати до окончања свих 
активности у стечајном поступку, а након закључења стечајног поступка над стечајном масом (без обрачунате награде стечајном управнику) и закључи стечајни поступак над 
стечајном масом стечајног дужника Jana Komerc d.o.o. za proizvodnju promet roba i usluga Novi Sad  – u stečaju.

Закључује се стечајни поступак над стечајном масом иза стечајног дужника Jana Komerc d.o.o. za proizvodnju promet roba i usluga Novi Sad  – u stečaju, МБ 27006019, ПИБ 
110286639, Нови Сад, Цара Душана 75 –77.

Решење о закључењу стечаја над стечајном масом иза стечајног дужника истиче се на огласној табли Привредног суда 23. децембра 2021. године. 
2. Ст. број 35/2020  – Из Привредног суда у Новом Саду.  21-34049

Привредни суд у Новом Саду, стечајни судија 
Слободанка Комшић, у поступку стечаја над стечај-
ном масом иза стечајног дужника Društveno preduzeće 
Geodetski Zavod Geoplan Novi Sad  – u stečaju, МБ 
27006795, ПИБ 110812501, Нови Сад, Јеврејска 21, по 
предлогу предлагача Агенција за приватизацију Репу-
блике Србије, од 14. априла 2015. године, на завршном 
рочишту одржаном 15. децембра 2021. године, донео је 
решење.

Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте-
чајног управника од 12. октобра 2021. године.

Утврђује се коначна накнада трошкова за рад сте-
чајног управника у износу од 2.415.000,00 динара.

Утврђује се коначна награда за рад стечајног 
управника у износу од 5.961.112,81 динара.

Вишак деобе масе са рачуна стечајног дужника, а 
након исплате свих трошкова уплатиће се у буџет Ре-
публике Србије.

Преноси се активна легитимација у правноснажном 
окончаном парничном поступку пред Привредним су-
дом у Новом Саду П 2012/2015 за наплату 10.266.532,35 
динара, од Општине Бач на Републику Србију.

Закључује се стечајни поступак над стечајном 
масом иза стечајног дужника Društveno preduzeće 
Geodetski Zavod Geoplan Novi Sad  – u stečaju, МБ 
27006795, ПИБ 110812501, Нови Сад, Јеврејска 21.

Решење о закључењу над стечајном масом иза сте-
чајног дужника истиче се на огласној табли Привредног 
суда, на дан 15. децембра 2021. године.

2. Ст. број 50/2018  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-34052

Привредни суд у Новом Саду, стечајни судија 
Слободанка Комшић, у поступку стечаја над стечајним 
дужником Будућност операције д.о.о. Нови Сад  – у сте-
чају, МБ 20779039, ПИБ 4000867228, Нови Сад, При-
вредникова 8 А, по предлогу стечајне масе иза стечајног 
дужника Будућност ад за грађевинарство Нови Сад у 
стечају, од 2. јула 2021. године, на завршном рочишту 
одржаном 23. децембра 2021. године доноси решење.

Усваја се допунски завршни извештај и завршни 
рачун стечајног управника од 20. децембра 2021. године.

Закључује се без одлагања стечајни поступак над 
стечајним дужником Будућност операције д.о.о. Нови 
Сад  – у стечају, МБ 20779039, ПИБ 4000867228, Нови 
Сад, Привредникова 8 А.

Решење о закључењу стечаја истиче се на огласној 
табли Привредног суда, као и на електронској огласној 
табли суда, 23. децембра 2021. године. 

2. Ст. број 59/2021  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-34082

ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ

Привредни суд у Сомбору, судија Мелинда Марке-
зић, као стечајни судија, донела је решење бр. Ст 5/20 
од 23. децембра 2021. године, којим се предлог предла-
гача усваја и отвара се стечајни поступак на стечајним 
дужником Развојна агенција Града Сомбора д.о.о. Сом-
бор  – у ликвидацији, Трг цара Лазара 1, матични број 
20781106, ПИБ 107325976, због стечајног разлога трај-
нија неспособност плаћања. 

За стечајног управника именује се Агенција за 
лиценцирање стечајних управника Београд, Тера-
зије 23. Позивају се повериоци да у року од 60 дана 
од дана објављивања огласа о отварању стечајног 
поступка у „Службеном гласнику Републике Србије” 
пријаве овом суду обезбеђења и необезбеђена потра-
живања према стечајном дужнику, писаном пријавом 
у два примерка са приложеним доказима у складу са 
чланом 111. Закона о стечају, а под теретом одбачаја 
пријаве као неблаговремене, уколико буде поднета 
по протеку рока од 120 дана, рачунајући од дана об-
јављивања огласа у „Службеном гласнику Републике 
Србије”. Позивају се  дужници стечајног дужника 
да одмах испуне своје обавезе према стечајној маси. 
Налаже се Агенцији за привредне регистре, Регистар 
привредних субјеката да изврши упис решења о отва-
рању стечајног поступка над стечајним дужником у 
одговарајући регистар. Заказује се прво поверилач-
ко рочиште за 1. фебруар 2022. године, са почетком 
у 11.00 часова, у Привредном суду у Сомбору, Венац 
војводе Живојина Мишића 23, судница број 2, први 
спрат, за када се сазива и седница скупштине повери-
лаца. Заказује се испитно рочиште за 28. април 2022. 
године, са почетком у 09,00 часова, у Привредном 
суду у Сомбору, Венац војводе Живојина Мишића 23, 
судница бр. 2, први спрат. Правне последице отвара-
ња стечајног поступка теку од дана истицања огласа 
о отварању стечајног поступка на огласној табли суда, 
23. децембра 2021. године.

Ст. број 5/20  – Из Привредног суда у Сомбору.
  21-34193
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Привредни суд у Суботици је 22. децембра 2021. 
године решењем Ст. 26/2021 у поступку стечаја над 
„Ловотурс Сента” д.о.о. из Кањиже, Републиканска 7, 
матични број 20259736  заказао одржавање завршног 
рочишта за 10. фебруар 2022. године са почетком 9.00 
часова. Рочиште ће се одржати код Привредног суда у 
Суботици  – сала 168/2.

Позивају се повериоци стечајног дужника да у 
складу са пројекцијом потребних трошкова стечајног 
управника  – уплате на депозит суда број 840-311802-93 
износ од 200.000,00 динара, ради евентуалног даљњег 
спровођења стечајног поступка применом одредби чла-
на 13. став 4. Закона о стечају.

Уколико до дана одржавања Завршног рочишта 
нико од поверилаца не предујми назначени износ тро-
шкова  – поступак стечаја над дужником „Ловотурс 
Сента” д.о.о. из Кањиже, Републиканска 7, матични 
број 20259736 закључиће се применом одредби члана 
13. став 2. Закона о стечају.

Објављивањем овог огласа на огласној табли суда 
и у „Службеном гласнику Републике Србије” Београд 
сматраће се уредно позваним на рочиште повериоци и 
странке.

Ст. број 26/2021 – Из Привредног суда у Суботици.
  21-34194

Привредни суд у Суботици је 22. децембра 2021. 
године решењем Ст. 20/2021 у поступку стечаја над 
ЗЗ „Златни пешћар” д.о.о. Суботица, Беле Габрића 11, 
матични број 20052724 заказао одржавање завршног 
рочишта за 10. фебруар 2022. године са почетком 11.10 
часова. Рочиште ће се одржати код Привредног суда у 
Суботици  – сала 168/2.

Позивају СЕ повериоци стечајног дужника да у 
складу са пројекцијом потребних трошкова стечајног 
управника  – уплате на депозит суда број 840-311802-93 
износ од 200.000,00 динара, ради евентуалног даљњег 
спровођења стечајног поступка применом одредби чла-
на 13. став 4. Закона о стечају.

Уколико до дана одржавања Завршног рочишта 
нико од поверилаца не предујми назначени износ тро-
шкова  – поступак стечаја над дужником ЗЗ „Златни пе-
шћар” д.о.о. Суботица, Беле Габрића 11, матични број 
20052724 закључиће се применом одредби члана 13. 
став 2. Закона о стечају.

Објављивањем овог огласа на огласној табли суда 
и у „Службеном гласнику Републике Србије” Београд 
сматраће се уредно позваним на рочиште повериоци и 
странке.

Ст. број 20/2021  – Из Привредног суда у Суботици.
  21-34195

Привредни суд у Суботици је 22. децембра 2021. 
године решењем Ст. 8/2021 у поступку стечаја над 
„Змај” д.о.о. из Вишњевца, С. Бањанина 22, матични 
број 08177384 заказао одржавање завршног рочишта за 
10. фебруар 2022. године са почетком у 11.00 часова. 
Рочиште ће се одржати код Привредног суда у Суботи-
ци  – сала 168/2.

Позивају се повериоци стечајног дужника да у 
складу са пројекцијом потребних трошкова стечајног 
управника  – уплате на депозит суда број 840-311802-93 
износ од 250.000,00 динара, ради евентуалног даљњег 
спровођења стечајног поступка применом одредби чла-
на 13. став 4. Закона о стечају.

Уколико до дана одржавања Завршног рочишта 
нико од поверилаца не предујми назначени износ тро-
шкова  – поступак стечаја над дужником „Змај” д.о.о. из 
Вишњевца, С. Бањанина 22, матични број 08177384 за-
кључиће се применом одредби члана 13. став 2. Закона 
о стечају.

Објављивањем овог огласа на огласној табли суда 
и у „Службеном гласнику Републике Србије” Београд 
сматраће се уредно позваним на рочиште повериоци и 
странке.

Ст. број 8/2021  – Из Привредног суда у Суботици.
  21-34196

Привредни суд у Суботици је 22. децембра 2021. 
године решењем Ст. 17/2021 у поступку стечаја над 
„CN Aeroservice” д.о.о. из Суботице, Петра Драпшина 
4, матични број 21004197  заказао одржавање завршног 

рочишта за 10. фебруар 2022. године са почетком 11.00 
часова. Рочиште ће се одржати код Привредног суда у 
Суботици  – сала 168/2.

Позивају се повериоци стечајног дужника да у 
складу са пројекцијом потребних трошкова стечајног 
управника - уплате на депозит суда број 840-311802-93 
износ од 250.000,00 динара, ради евентуалног даљњег 
спровођења стечајног поступка применом одредби чла-
на 13. став 4. Закона о стечају.

Уколико до дана одржавања Завршног рочи-
шта нико од поверилаца не предујми назначени из-
нос трошкова  – поступак стечаја над дужником „CN 
Aeroservice” д.о.о. из Суботице, Петра Драпшина 4, ма-
тични број 21004197 закључиће се применом одредби 
члана 13. став 2. Закона о стечају.

Објављивањем овог огласа на огласној табли суда 
и у „Службеном гласнику Републике Србије” Београд 
сматраће се уредно позваним на рочиште повериоци и 
странке.

Ст. број 17/2021  – Из Привредног суда у Суботици.
  21-34197

УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАРУПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

Привредни суд у Зајечару и то судија Драган Јо-
цић као судија појединац у судско регистарској правној 
ствари предлагача Центар за социјални рад у Неготину, 
ради уписа промене података за лице овлашћено за за-
ступање, 20. децембра 2021. године, донео је решење.

Усваја се захтев предлагача за упис у судски реги-
стар и одређује се упис у судски регистар у регистар-
ски уложак број 5-127 података садржаних у прилози-
ма уз пријаву бр. 4 и 7, па се из судског регистра због 
промене презимена брише Јелена Везурић, као врши-
лац дужности директора.

Уписује се Јелена Дедић, мастер социјални радник 
из Неготина, за вршиоца дужности директора и лице 
овлашћено за заступање са неограниченим овлашће-
њима, у складу са Законом.

Фи. број 38/2021  – Из Привредног суда у Зајечару.
  21-34039

Привредни суд у Зајечару и то судија Драган Јо-
цић као судија појединац у судско регистарској правној 
ствари предлагача Средња школа „Никола Тесла” у Бо-
љевцу, ради уписа продужења мандата лицу овлашће-
ном за заступање, 10. децембра 2021. године, донео је 
решење.

Усваја се захтев предлагача за упис у судски реги-
стар и одређује се упис у судски регистар у регистар-
ски уложак број 5-13 података садржаних у прилозима 
уз пријаву бр. 4 и 7, и уписује продужење мандата, па 
се Иван Милутиновић, дипломирани инжењер елек-
тротехнике, уписује као директор и лице овлашћено за 
заступање, на период од четири године, са неограниче-
ним овлашћењима, у складу са Законом.

Фи. број 36/2021   – Из Привредног суда у Зајечару.
  21-34040

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Привредни суд у Зрењанину, решењем Фи. број 
37/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-73 Економско-трговинска школа, „Јован 
Трајковић” Зрењанин, податке:

Економско-трговачка школа „Јован Трајковић” 
Зрењанин, врши промену кућног броја  – седишта шко-
ле и уписује се улица Скерлићева 2, Зрењанин, а брише 
се Скерлићева б.б.

Фи. број 37/2021  – Из Привредног суда у Зрењанину.
  21-34085

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Привредни суд у Пожаревцу, судија Синиша Не-
дељковић, решењем Фи. број 74/2021 од 20. децембра 
2021. године, уписао је у судски регистар, у регистар-
ском улошку број 5-138-00 ПС Пожаревац, податке: 

Код субјекта, Политехничка школа са седиштем у 
Пожаревцу, Јована Шербановића 5, уписао је промену 
лица овлашћеног за заступање тако што је досадашњи 
директор Дарко Радовановић из Пожаревца, именован 
за директора на нови мандатни период. 

Фи. број 74/2021  – Из Привредног суда у Пожаревцу.
  21-34037

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Привредни суд у Сремској Митровици, решењем 
Фи. број 35/2021 уписао је у судски регистар, у реги-
старском улошку број 1-295 Геронтолошки центар 
„Срем”, Рума, Павловачка 126, податке:

Промена лица овлашћеног за заступање. Тако што 
се брише Зоран Славујевић, директор без ограничења, 
а уписује се Војислав Миоковић, в.д. директора без 
ограничења.

Фи. број 35/2021  – Из Привредног суда у Сремској 
Митровици.  21-34025

Привредни суд у Сремској Митровици решењем 
Фи. број 32/2021 уписао је у судски регистар, у реги-
старском улошку број 1-82 Основна школа Доситеј Об-
радовић, Ириг, Змај Јовина 59, податке:

Промена података лица овлашћеног за заступање: 
тако што се уписује Гордана Фодог, директор, без огра-
ничења а брише се Гордана Фодог, в.д. директора, без 
ограничења.

Фи. број 32/2021  – Из Привредног суда у Сремској 
Митровици.  21-34028

ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. број 60/21 
од 27. децембра 2021. године уписао је у судски реги-
стар, у регистарском улошку број Ру 5-9551-00 Јавна 
установа „Спортски објекти” Нова Варош, податке:

Уписује се Владимир Трипковић, дипломира-
ни менаџер безбедности из Нове Вароши, ЈМБГ 
1506990793411, вршилац дужности директора, без 
ограничења, на период не дужи од годину дана, који 
тече од 23. децембра 2021. године.

Брише се Предраг Ковачевић, в.д. директора.
Фи. број 60/21  – Из Привредног суда у Ужицу.
  21-34365

ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ 
И ФИЗИЧКИХ ЛИЦАИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Јавни бележеник Слободан Суботић, Апатин
Решењем Основног суда у Сомбору, број 

2913/2020 од 4. јануара 2021. године, поверено је јав-
ном бележнику Слободану Суботићу из Апатина, 
Светог Саве 2, да спроведе оставински поступак иза 
покојног Јожеф Халаи, од оца Михаља, бившег из Сви-
лојева, Ослободилачка 1, са ЈМБГ 1903944810017.

Како се не зна ко су сви наследници, позивају се 
лица која полажу права на наслеђе да се пријаве јавном 
бележнику Слободану Суботићу из Апатина, Светог 
Саве 2, у року од године дана од објављивања огласа, 
у „Службеном гласнику Републике Србије”, Београд.

По истеку рока од годину дана, јавни бележник ће 
расправити заоставштину на основу изјава привреме-
ног старатеља и података којим јавни бележник распо-
лаже.  21-34019

Јавни бележник Јасна Бојаџиевска, Београд
На основу члана 116. Закона о ванпарничном по-

ступку позивају се лица која полажу право на наслеђе 
иза покојне Лидије Лукерић, бивше из Новог Београда, 
од мајке Еве Лукерић и оца Влада Лукерића, рођена 8. 
јануара 1951. године у месту Бели Манастир, држа-
вљанка Републике Србије, са последњим пребивали-
штем на адреси Београд, Нови Београд, Милентија По-
повића 19/6, преминула 29. маја 2021. године, да се јаве 
јавном бележнику Јасни Бојаџиевској, са службеним 
седиштем на адреси Београд, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 10з/ⅠⅤ, у року од годину дана од дана 
објављивања огласа.  21-34185

Јавни бележник Ива Секулић Граовац, Београд
Пред јавним бележником Ивом Секулић Граовац 

из Београда, Војводе Шупљикца 53-55/1-4, као пове-
реником Првог основног суда у Београду у предмету 
УПП 262-2021 (веза О. бр. 6279/20), у току је оставин-
ски поступак иза пок. Маре Крајиновић, од оца Васа, 
рођене 23. марта 1933. године у месту Вођеница, Бо-
сански Петровац, БиХ, ЈМБГ 2303933715655, држа-
вљанке Републике Србије, преминуле 4. септембра 
2020. године у Ковиљу, Нови Сад, са последњим преби-
валиштем у Београду, Звездара, Учитељска 43.

Оглас објавити у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије” и на огласној табли Првог основног суда у 
Београду. 
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На основу члана 116. Закона о ванпарничном по-

ступку позивају се сва лица која полажу право на на-
слеђе да се у року од годину дана од дана објављивања 
овог огласа у „Службеном гласнику РС” пријаве јавном 
бележнику Иви Секулић Граовац са службеним седи-
штем у Београду, Војводе Шупљикца 53-55/1-4 или 
Првом основном суду у Београду (позив на број О. бр. 
6279/20).  21-34003

Јавни бележник Данка Царић, Београд
Позивају се лица која полажу право на наслеђе иза 

пок. Сокић Рајке рођ. Дмитровић, бив. из Београда  – 
Земун, Александра Дубчека 7, од оца Николе и мајке 
Смиљане, рођене 23. јула 1954. године у Београду, а 
преминуле 28. октобра 2019. године у Београду, да се 
јаве јавном бележнику Данки Царић, на адресу Никола-
ја Островског 1, Београд, у року од годину дана од дана 
објављивања огласа.  21-34198

Јавни бележник Александар Мркаљевић, Сме-
дерево

На основу члана 116. Закона о ванпарничном по-
ступку позивају се лица која полажу право на наслеђе 
иза пок. Марије Ходак од оца Илије и мајке Марије, 
бивше из Смедерева, са последњим пребивалиштем у 
Смедереву, Милоша Великог 29/30, рођене 19. септем-
бра 1931. године, преминуле 27. маја 2021. године, да 
се јаве јавном бележнику Александру Мркаљевићу, са 
службеним седиштем на адреси Смедерево, Анте Про-
тића 13, у року од годину дана од дана објављивања 
огласа.  21-34186

Јавни извршитељ Миланка Савић, именована 
за подручје Вишег суда и Привредног суда у Чачку

Јавни извршитељ Миланка Савић у извршном по-
ступку извршног повериоца Дан Плус Интернатионал 
д.о.о. Нови Сад, Нови Сад, Кисачка 82, МБ 07854293, 
ПИБ 102233977, број рачуна 285-1001000000984-74 
који се води код банке Sberbank Србија а.д. Београд, 
број рачуна 205-0000000228911-18 који се води код 
банке Комерцијална банка а.д. Београд, чији је пуно-
моћник адв. Ана Р. Марковић, Београд, Краљице На-
талије 23а/11, против извршног дужника Владимира 
Антонића, Горњи Милановац, 1300 каплара 60, ЈМБГ 
1508978783438, чији је пуномоћник адв. Драган Драго-
јевић, 32300 Горњи Милановац, Рајићева 28/5, у даљем 
поступку спровођења извршења одређеног Решењем 
о извршењу Основног суда у Горњем Милановцу Ии-
258/2020 од 14. октобра 2020 године, дана 3. децембра 
2021. године доноси оглас.

Овим путем се оглашава да је јавни извршитељ 
Миланка Савић, Бате Јанковића 56/3, у извршном по-
ступку извршног повериоца Дан Плус Интернатионал 
д.о.о. Нови Сад, Нови Сад, Кисачка 82, МБ 07854293, 
ПИБ 102233977, против извршног дужника Владимир 
Антонић, Горњи Милановац,1300 каплара 60, ЈМБГ 
1508978783438, у даљем поступку спровођења извр-
шења одређеног ради наплате новчаног потраживања 
на основу извршне исправе, Решењем о извршењу 
Основног суда у Горњем Милановцу Ии-258/2020 од 
14. октобра 2020. године, поставила извршном ду-
жнику Владимир Антонић, Горњи Милановац, 1300 
каплара 60, ЈМБГ 1508978783438, на основу члана 39. 
3ИО, а у вези са чланом 81. став 2. тачка 4. и чл. 82. 
и 83. ЗПП, привременог заступника адвоката Драгана 
Драгојевића, 32300 Горњи Милановац, Рајићева 28/5, 
уз упозорење да ће привремени заступник заступати 
извршног дужника све док се извршни дужник и ње-
гов пуномоћник или законски заступник не појави пред 
јавним извршитељем.

Овај оглас ће се објавити путем огласне табле 
Основног суда у Чачку, путем „Службеног гласника 
РС” Београд, Адвокатске коморе Чачак и доставиће се 
органу старатељства према последњем пребивалишту 
извршног дужника.  21-34138

НЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕНЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕ
– ЛИЧНЕ КАРТЕ –

Решењем ПС Пожега број 205-180-21 од 06.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 006527378 издата од ПС По-
жега на име Јанковић Срећко, Бакионица, Пожега. 01-1027685-2021

Решењем ПС Пожега број 205-179-21 од 04.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 010762377 издата од ПС По-
жега на име Стевановић Лазар, Пожега, Пожега. 01-1027686-2021

Решењем ПС Прибој број 205-2-108-21 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0106340324 издата од 
ПС Прибој на име Нијемчевић Михаило, Прибој, Прибој. 

01-1027687-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3333-21 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9681841 издата од 
ПУ Лесковац на име Младеновић Младен, Грделица, Лесковац. 

01-1027688-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3380-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4178392 издата од 
ПУ Лесковац на име Цветановић Ненад, Лесковац, Лесковац. 

01-1027689-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3451-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0010348021 издата 
од ПУ Лесковац на име Ајдаревић Милош, Лесковац, Лесковац. 

01-1027690-2021
Решењем ПС Медвеђа број 205-3844-21 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006127578 издата од ПС 
Медвеђа на име Станковић Милена, Доњи Бучумет, Медвеђа. 

01-1027691-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-41091-21 од 30.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 1801239 издата од 
ПУ Крагујевац на име Братковић Нена, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1027692-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-421914-21 од 11.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6319608 издата од 
ПУ Крагујевац на име Ђурић Горан, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1027693-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3334-21 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 3677628 издата од 
ПУ Лесковац на име Зејак Љиљана, Лесковац, Лесковац. 

01-1027694-2021
Решењем ПС Кула број 13-205-499-21 од 15.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0056751567 издата од 
ПС Кула на име Медић Слободанка, Руски Крстур, Кула. 

01-1027695-2021
Решењем ПС Кула број 13 205- 5001-21 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00383228 издата од ПС 
Кула на име Олабина Душко, Кула, Кула. 01-1027696-2021

Решењем ПС Сурдулица број 205-96-21 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0081454796 издата од 
ПС Сурдулица на име Милић Аца, Сурдулица, Сурдулица. 

01-1027697-2021
Решењем ПС Куршумлија број 205-423849-21 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006876965 издата од 
ПС Куршумлија на име Милетић Иван, Ново село, Куршумлија. 

01-1027698-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-4332-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009199181 издата од ПУ 
Јагодина на име Живановић Сузана, Јагодина, Јагодина. 

01-1027699-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-42148/-21 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010741692 издата од 
ПУ Јагодина на име Марковић Александар, Рибаре, Јагодина. 

01-1027700-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-42813-21 од 20.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006577457 издата од ПУ 
Јагодина на име Милановић Данијел, Кочино село, Јагодина. 

01-1027701-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-43295-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 011981358 издата од ПУ 
Јагодина на име Матић Лука, Јагодина, Јагодина. 01-1027702-2021

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-158 од 
13.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010948411 издата од ПУ Косовска Митровица на име Ђукић Јо-
ван, Зубин Поток, Зубин Поток. 01-1027703-2021

Решењем ПС Врачар број 205-2827-21 од 04.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 005977888 издата од ПС 
Врачар на име Савељић Милош, Врачар, Београд. 01-1027704-2021

Решењем ПС Врачар број 205-2-826-2021 од 02.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 005908226 издата од ПС 
Врачар на име Милсоављевић Катарина, Вождовац, Београд. 

01-1027705-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-825 од 01.10.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 004535718 издата од ПС Врачар 
на име Николић Славица, Врачар, Београд. 01-1027706-2021

Решењем ПС Врачар број 205-2-824 од 01.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 0073001213 издата од ПС 
Врачар на име Михајловић Пацаил Весна, Врачар, Београд. 

01-1027707-2021
Решењем ПС Врачар број 205-2-823-2021 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01174577 издата од ПС Вра-
чар на име Топаловић Бранко, Врачар, Београд. 01-1027708-2021

Решењем ПС Врачар број 007179609 од 01.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 0071789609 издата од ПС 
Стари Град на име Журкић Аница, Стари град, Београд. 

01-1027709-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-821-21 од 01.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 004887909 издата од ПС Вра-
чар на име Урошевић Зорана, Врачар, Београд. 01-1027710-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-819 од 29.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 01073501 издата од ПС Вра-
чар на име Павловић Инес, Врачар, Београд. 01-1027711-2021

Решењем ПС Обреновац број 205.2-491-2 од 29.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 9521835 издата од ПС 
Обреновац на име Радивојевић Сава, Обреновац, Обреновац. 

01-1027712-2021
Решењем ПС Обреновац број 205.2-490-21 од 28.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 106010637 издата од 
ПС Обреновац на име Никодијевић Драгољуб, Звездара, Београд. 

01-1027713-2021
Решењем ПС Обреновац број 205.2-489-21 од 28.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6014338 издата од 
ПС Обреновац на име Рајковић Саша, Јасенак, Обреновац. 

01-1027714-2021

Решењем ПС Обреновац број 205.2-488-21 од 28.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 01006113 издата од 
ПС Обреновац на име Петровић Стефан, Ушће, Обреновац. 

01-1027715-2021
Решењем ПС Обреновац број 205.2-487-21 од 28.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008202119 издата од 
ПС Обреновац на име Терзић Василије, Мала Моштаница, Об-
реновац. 01-1027716-2021

Решењем ПС Обреновац број 205.2-486-21 од 27.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 10114059 издата од 
ПС Обреновац на име Кнежевић Ксенија, Обреновац, Обреновац. 

01-1027717-2021
Решењем ПС Обреновац број 205-2-485-21 од 27.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0010838888 издата 
од ПС Обреновац на име Ерић Петар, Звечка, Обреновац. 

01-1027718-2021
Решењем ПС Обреновац број 205.2-484-21 од 25.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007865651 издата од ПС 
Обреновац на име Јовановић Слободан, Велико поље, Обреновац. 

01-1027719-2021
Решењем ПС Обреновац број 205-.-483-21 од 25.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005724266 издата од 
ПС Обреновац на име Врељански Драган, Рвати, Обреновац. 

01-1027720-2021
Решењем ПС Обреновац број 205.2-482-21 од 24.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 8825770 издата од ПС 
Обреновац на име Вукосављевић Ружица, Обреновац, Обреновац. 

01-1027721-2021
Решењем ПС Обреновац број 2105.2-480-21 од 21.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009852990 издата од 
ПС Обреновац на име Ракић Владица, Обреновац, Обреновац. 

01-1027722-2021
Решењем ПС Обреновац број 205.2-479-21 од 29.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0010022066 издата од 
ПС Обреновац на име Николић Александар, Звездара, Београд. 

01-1027723-2021
Решењем ПС Обреновац број 205.2-475-21 од 17.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006108851 издата од 
ПС Обреновац на име Стублинчевић Иван, Обреновац, Београд. 

01-1027724-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.9-1294-2021 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008543661 издата од ПС 
Чукарица на име Васић Зоран, Чукарица, Београд. 01-1027725-2021

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1290-2021 од 04.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 01048876 издата од 
ПС Чукарица на име Ајданић Миросслав, Чукарица, Београд. 

01-1027726-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1293-21 од 04.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00999112127 издата 
од ПС Чукарица на име Мирковић Ксенија, Чукарица, Београд. 

01-1027727-2021
Решењем ПС Чукарица број 205-2-1291-21 од 04.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00103940 издата од 
ПС Чукарица на име Зекановић Десанка, Чукарица, Београд. 

01-1027728-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1289-2021 од 04.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0073166652 издата од ПУ 
Бор на име Андрић Бисерка, Чукарица, Београд. 01-1027729-2021

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1295-2021 од 05.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009971026 издата од 
ПС Чукарица на име Маринковић Милорад, Сремчица, Београд. 

01-1027730-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1292-21 од 04.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0043241718 издата 
од ПС Чукарица на име Милојевић Вања, Сремчица, Београд. 

01-1027731-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1280-21 од 30.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0085111003 издата 
од ПС Чукарица на име Живанић Нинко, Чукарица, Београд. 

01-1027732-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1296-2021 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005149270 издата од ПС 
Чукарица на име Јас Кадаер, Чукарица, Београд. 01-1027733-2021

Решењем ПС Чукарица број 205.2-12197-2021 од 05.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 10073983 издата од 
ПС Чукарица на име Габоров Филип, Чукарица, Београд. 

01-1027734-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1298/2021 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9978401 издата од 
ПС Чукарица на име Баркат Амира, Чукарица, Београд. 

01-1027735-2021
Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-157-2021 

од 06.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
009902798 издата од ПУ Косовска Митровица на име Јанићије-
вић Филип, Доње Вараге, Зубин Поток. 01-1027736-2021

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-156-21 
од 05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
004642533 издата од ПУ Косовска Митровица на име Михајло-
вић Силвана, Граце, Вучитрн. 01-1027737-2021

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-155-2021 
од 04.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
005499609 издата од ПУ Косовска Митровица на име Божовић 
Дејан, Зубин Поток, Зубин Поток. 01-1027738-2021

Решењем ПУ Косовска Митровица број 258-154-21 
од 01.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
005744306 издата од ПУ Косовска Митровица на име Ковачевић 
Вања, Бања, Србица. 01-1027739-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-847-21 од 09.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 004499460 издата од ПС Вра-
чар на име Митова Мирјана, Врачар, Београд. 01-1027740-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-848-21 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0041901899 издата од 
ПС Савски венац на име Стојановић Драган, Врачар, Београд. 

01-1027741-2021
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Решењем ПС Врачар број 205.2-849-21 од 11.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 0110725521 издата од ПС Вра-
чар на име Зувић Бојан, Остружница, Београд. 01-1027742-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-846 од 08.10.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 010202454 издата од ПС Врачар 
на име Мрковић Софија, Врачар, Београд. 01-1027743-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-845 од 08.10.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 00750963 издата од ПС Савски 
венац на име Стевић Урош, Звездара, Београд. 01-1027744-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-842-21 од 18.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 006335933 издата од ПС 
Врачар на име Миксић Весна, Звездара, Београд. 01-1027745-2021

Решењем ПУ Смедерево број 205.2-843-21 од 08.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 005028495 издата од 
ПУ Смедерево на име Настевски Александар, Врачар, Београд. 

01-1027746-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-844-21 од 08.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0103863098 издата од 
ПС Врачар на име Комленовић Павле, Звездара, Београд. 

01-1027747-2021
Решењем ПС Врачар број 205-.-837-2021 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007523206 издата од 
ПС Врачар на име Станковић Борислав, Врачар, Београд. 

01-1027748-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-828-2021 од 07.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005254776 издата од ПС 
Врачар на име Ивошевић Зоран, Врачар, Београд. 01-1027749-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-8639-21 од 07.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 011011079 издата од ПС 
Барајево на име Тодоровић Вељко, Раковица, Београд. 

01-1027750-2021
Решењем ПС Врачар број 205.1-841-2021 од 07.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 011236064 издата од ПС 
Врачар на име Бајић Димитрије, Врачар, Београд. 01-1027751-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-841 од 07.10.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 00475285 издата од ПС Врачар 
на име Драшкић Владан, ПС Врачар, Београд. 01-1027752-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-835-2021 од 06.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009277415 издата од ПС 
Врачар на име Ракић Љубодраг, Чукарица, Београд. 01-1027753-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-836-21 од 06.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0109318145 издата од ПС 
Врачар на име Миочиновић Поповић Љиљана, Врачар, Београд. 

01-1027754-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-505/2021 од 26.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003684584 издата од 
ПУ Крушевац на име Станић Саша, Крушевац, Крушевац. 

01-1027755-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-585/2021 од 25.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008465652 издата од 
ПУ Крушевац на име Симић Душан, Лазарица, Крушевац. 

01-1027756-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-587/2021 од 25.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008294534 издата од 
ПУ Крушевац на име Тодоровић Томислав, Крушевац, Крушевац. 

01-1027757-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-576/2021 од 23.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0010163021 издата од ПУ 
Крушевац на име Милосављевић Никола, Крушевац, Крушевац. 

01-1027758-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-578/2021 од 23.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00110179 издата од 
ПУ Крушевац на име Деспотовић Гордана, Крушевац, Крушевац. 

01-1027759-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-582/2021 од 24.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004331344 издата од 
ПУ Крушевац на име Стојковић Светлана, Крушевац, Крушевац. 

01-1027760-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-563/2021 од 17.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0010744297 издата од 
ПУ Крушевац на име Виријевић Страхиња, Крушевац, Крушевац. 

01-1027761-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-573/2021 од 21.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00836551 издата од ПУ 
Крушевац на име Миловановић Загорка, Крушевац, Крушевац. 

01-1027762-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-584/2021 од 25.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008201769 издата од 
ПУ Крушевац на име Јокић Душан, Крушевац, Крушевац. 

01-1027763-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-586/2021 од 25.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005445074 издата од 
ПУ Крушевац на име Грујић Рајко, Крушевац, Крушевац. 

01-1027764-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-590/2021 од 26.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003244948 издата од 
ПУ Крушевац на име Лукић Марија, Крушевац, Крушевац. 

01-1027765-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-551/2021 од 13.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008641523 издата од 
ПУ Крушевац на име Раичевић Сара, Крушевац, Крушевац. 

01-1027766-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-323/2021 од 12.05.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 974669 издата од ПУ 
Крушевац на име Мазалица Саво, Крушевац, Крушевац. 

01-1027767-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-531/2021 од 05.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010090732 издата од 
ПУ Крушевац на име Урошевић Ана, Крушевац, Крушевац. 

01-1027768-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-534/2021 од 07.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011167317 издата од 
ПУ Крушевац на име Николић Зорица, Макрешане, Крушевац. 

01-1027769-2021

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-511/2021 од 28.07.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009576073 издата од 
ПУ Крушевац на име Радојевић Илија, Паруновац, Крушевац. 

01-1027770-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-540/2021 од 10.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009151533 издата од 
ПУ Крушевац на име Лазаревић Божица, Крушевац, Крушевац. 

01-1027771-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-538/2021 од 09.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009383803 издата од 
ПУ Крушевац на име Јовановић Душан, Крушевац, Крушевац. 

01-1027772-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-515/2021 од 28.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010353021 издата од 
ПУ Крушевац на име Петровић Војин, Крушевац, Крушевац. 

01-1027773-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-548/2021 од 12.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007781663 издата од 
ПУ Крушевац на име Миљковић Марија, Крушевац, Крушевац. 

01-1027774-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-546/2021 од 12.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010482171 издата од 
ПУ Крушевац на име Костић Урош, Крушевац, Крушевац. 

01-1027775-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-545/2021 од 12.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008774977 издата од 
ПУ Крушевац на име Вељић Драгослав, Крушевац, Крушевац. 

01-1027776-2021
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-550/2021 од 12.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009042274 издата од 
ПУ Крушевац на име Жарковић Марија, Крушевац, Крушевац. 

01-1027777-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-834-21 од 06.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0051+2035 издата од ПС 
Врачар на име Грујић Душица, Звездара, Београд. 01-1027778-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-833-21 од 05.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 005679380 издата од ПС 
Врачар на име Борота Душан, Врачар, Београд. 01-1027779-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-832-21 од 05.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 016493630 издата од ПС 
Врачар на име Лазовић Марија, Врачар, Београд. 01-1027780-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-830-21 од 05.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007003967 издата од ПС 
Врачар на име Јоцић Вукица, Врачар, Београд. 01-1027781-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-81-21 од 05.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00680347 издата од ПС 
Бајина Башта на име Милошевић Милан, Земун, Београд. 

01-1027782-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-829-21 од 05.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 010687531 издата од ПС Вра-
чар на име Пешић Александар, Звездара, Београд. 01-1027783-2021

Решењем ПС Врачар број 205-828-21 од 04.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 007703766 издата од ПС Вра-
чар на име Велинов Наташа, Врачар, Београд. 01-1027784-2021

Решењем ПУ Ваљево број 205-42728-21-1 од 08.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 003859098 издата од ПУ 
Ваљево на име Пурић Ђорђе, Ваљево, Ваљево. 01-1027785-2021

Решењем ПУ Ваљево број 205-42895-21-1 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 011132469 издата од ПУ 
Ваљево на име Дражан Миљан, Ваљево, Ваљево. 01-1027786-2021

Решењем ПУ Ваљево број 205-42143-21-1 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010691090 издата од ПУ 
Ваљево на име Степановић Лука, Ваљево, Ваљево. 01-1027787-2021

Решењем ПУ Ваљево број 205-40985-21-1 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 004308744 издата од ПУ 
Ваљево на име Петаковић Славиша, Горња Буковица, Ваљево. 

01-1027788-2021
Решењем ПУ Ваљево број 205-42988-21-1 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01081759 издата од ПУ Ва-
љево на име Петровић Милош, Ваљево, Ваљево. 01-1027789-2021

Решењем ПУ Ваљево број 205-43031-21-1 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 005398637 издата од ПУ 
Ваљево на име Лазић Душан, Ваљево, Ваљево. 01-1027790-2021

Решењем ПУ Прокупље број 205-207-2021 од 05.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010391664 издата од ПУ 
Прокупље на име Радуловић Добривоје, Прокупље, Прокупље. 

01-1027791-2021
Решењем ПУ Прокупље број 205-220-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009479091 издата од 
ПУ Прокупље на име Каличанин Ненад, Прокупље, Прокупље. 

01-1027792-2021
Решењем ПУ Прокупље број 205-216-21 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010140014 издата од ПУ 
Прокупље на име Вељковић Живојин, Доња Трнава, Прокупље. 

01-1027793-2021
Решењем ПУ Прокупље број 205-219-2021 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006967342 издата од 
ПУ Прокупље на име Јовановић Драган, Прокупље, Прокупље. 

01-1027794-2021
Решењем ПС Куршумлија број 205-4288-21 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0106455157 издата 
од ПС Куршумлија на име Бошковић Данило, Липљан, Липљан. 

01-1027795-2021
Решењем ПУ Ваљево број 205-432221-21-1 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0042054317 издата 
од ПУ Ваљево на име Милисављевић Верица, Ваљево, Ваљево. 

01-1027796-2021
Решењем ПУ Ваљево број 205-4322156-21-1 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008570076 издата од ПУ 
Ваљево на име Лазић Дамјан, Тапанци, Ваљево. 01-1027797-2021

Решењем ПУ Ваљево број 205-41852-2021 од 04.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 00504096056 издата 
од ПУ Ваљево на име Аврамовић Марија, Ваљево, Ваљево. 

01-1027798-2021

Решењем ПС Пећинци број 205-2953 од 05.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 008729953 издата од ПС Пе-
ћинци на име Јовановић Петар, Сремски Михаљевци, Пећинци. 

01-1027799-2021
Решењем ПС Пећинци број 205-374 од 06.10.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 00351374 издата од ПС Пећинци 
на име Марковић Зоран, Пећинци, Пећинци. 01-1027800-2021

Решењем ПС Бачка Топола број 205-2236-21-137 од 
08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01032096 
издата од ПС Бачка Топола на име Орши Олаи, Ново Орахово, 
Бачка Топола. 01-1027801-2021

Решењем ПС Свилајнац број 205-41885-21 од 05.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009720790 издата од 
ПС Свилајнац на име Дамјановић Клаудија, Бобово, Свилајнац. 

01-1027802-2021
Решењем ПС Владичин Хан број 205-89-21 од 01.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008726817 издата од 
ПС Владичин Хан на име Ђорђевић Драган, Житорађа, Влади-
чин Хан. 01-1027803-2021

Решењем ПС Владичин Хан број 205-94-20 од 11.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008423859 издата од 
ПС Владичин Хан на име Асановић Злата, Стубал, Владичин Хан. 

01-1027804-2021
Решењем ПС Владичин Хан број 205-93-20 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005699525 издата од ПС 
Владичин Хан на име Асановић Новица, Стубал, Владичин Хан. 

01-1027805-2021
Решењем ПС Ивањица број 205-1-112-21 од 28.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009627962 издата од 
ПС Ивањица на име Поповић Слободан, Ивањица, Ивањица. 

01-1027806-2021
Решењем ПС Прибој број 205-2-106-21 од 06.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0106669537 издата од ПС 
Прибој на име Таловић Омер, Прибој, Прибој. 01-1027807-2021

Решењем ПС Жабаљ број 2051-108-21 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010877817 издата од ПС 
Жабаљ на име Ошап Никола, Жабаљ, Жабаљ. 01-1027808-2021

Решењем ПС Апатин број 205-67 од 05.10.2021 проглашава 
се неважећим лична карта број 00624485268 издата од ПС Апатин 
на име Поповић Михаљ, Апатин, Апатин. 01-1027809-2021

Решењем ПУ Чачак број 2051-547-21 од 30.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009770929 издата од ПУ 
Чачак на име Кузељевић Милош, Чачак, Чачак. 01-1027810-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-548-21 од 30.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 008627047 издата од ПУ 
Чачак на име Ковачевић Жељко, Чачак, Чачак. 01-1027811-2021

Решењем ПУ Чачак број 2051-568-21 од 08.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 0073364104 издата од ПУ 
Чачак на име Гавриловић Јулка, Љубић, Чачак. 01-1027812-2021

Решењем ПС Сјеница број 205-40733-21 од 29.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00862279 издата од ПС 
Сјеница на име Леловић Раде, Врбница, Сјеница. 01-1027813-2021

Решењем ПС Сјеница број 205-40443-21 од 24.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 2110624 издата од ПС Сје-
ница на име Хаџић Ибрахим, Сјеница, Сјеница. 01-1027814-2021

Решењем ПС Сјеница број 205-40444-231 од 24.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0098101*2 издата од ПС Сје-
ница на име Кујовић Ахмет, Камешница, Сјеница. 01-1027815-2021

Решењем ПС Сјеница број 205-40442-21 од 24.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 005930177 издата од ПС Сјени-
ца на име Спасојевић Урош, Сјеница, Сјеница. 01-1027816-2021

Решењем ПУ Косовска Митровица број 2205-424-21 од 
27.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007577553571 
издата од ПУ Косовска Митровица на име Цветковић Властимир, 
Врњачка Бања, Врњачка Бања. 01-1027817-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-175-21 од 06.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број Ђураковић Саша издата од 
ПУ Чачак на име Ђураковић Саша, Чачак, Чачак. 01-1027818-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-564-210 од 07.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 006295348 издата од ПУ 
Чачак на име Јоковић Родољуб, Чачак, Чачак. 01-1027819-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-565-21 од 07.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009470521 издата од ПУ 
Чачак на име Јоковић Његосава, Чачак, Чачак. 01-1027820-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1528-21 од 22.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 226398563 издата од ПУ Ча-
чак на име Радосављевић Никола, Вапа, Чачак. 01-1027821-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-1580 од 14.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 9548501 издата од ПУ Нови 
Сад на име Ђоровић Стефан, Нови Сад, Нови Сад. 01-1027822-2021

Решењем ПС Блаце број 205-40686-21 од 27.09.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 010601046 издата од ПС Бла-
це на име Садиковић Александар, Блаце, Блаце. 01-1027823-2021

Решењем ПС Блаце број 205-40509-21 од 27.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00/6357882 издата од ПС 
Блаце на име Анђелковић Мила, Блаце, Блаце. 01-1027824-2021

Решењем ПС Блаце број 205-410603-21 од 04.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0080024747 издата од 
ПС Блаце на име Козић Горан, Блаце, Блаце. 01-1027825-2021

Решењем ПС Владимирци број 205-42853-21 од 08.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 4612377 издата од ПС 
Владимирци на име Ђурашиновић Горан, Јаловик, Владимирци. 

01-1027826-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-4287-21 од 08.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 6422437 издата од ПУ 
Шабац на име Нинковић Драган, Драгојевац, Владимирци. 

01-1027827-2021
Решењем ПС Кула број 13 205-494-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01524758 издата од ПС 
Кула на име Јокић Душан, Црвенка, Кула. 01-1027828-2021

Решењем ПС Кула број 205-497-21 од 12.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 008636630 издата од ПС 
Кула на име Алексић Наташа, Кула, Кула. 01-1027829-2021

Решењем ПС Кула број 205-76-21 од 12.10.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 009672025 издата од ПС Кула 
на име Иванић Сретен, Црвенка, Кула. 01-1027830-2021
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Решењем ПС Владичин Хан број 205-92-21 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010224933 издата од 
ПС Владичин Хан на име Ибраимовић Далибор, Лепеница, Вла-
дичин Хан. 01-1027831-2021

Решењем ПС Владичин Хан број 205-91-21 од 05.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008451970 издата од 
ПС Владичин Хан на име Ђорђевић Миладин, Владичин Хан, 
Владичин Хан. 01-1027832-2021

Решењем ПС Владичин Хан број 01076517 од 04.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0107856177 издата 
од ПС Владичин Хан на име Алитовић Салим, Прекодолце, Вла-
дичин Хан. 01-1027833-2021

Решењем ПУ Чачак број 2051-567-21 од 08.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 006276377 издата од ПУ Ча-
чак на име Радуловић Зоран, Прељина, Чачак. 01-1027834-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-552-21 од 04.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 008577110 издата од ПУ 
Чачак на име Чутовић Ања, Чачак, Чачак. 01-1027835-2021

Решењем ПУ Чачак број 2051-53-21 од 07.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 003534699 издата од ПУ 
Чачак на име Которчевић Дарко, Чачак, Чачак. 01-1027836-2021

Решењем ПС Параћин број 205-847-21 од 22.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010355858 издата од ПС 
Параћин на име Величковић Немања, Голубовац, Параћин. 

01-1027837-2021
Решењем ПС Параћин број 205-8636-21 од 22.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00457579 издата од ПС 
Параћин на име Миљковић Надежда, Мариловац, Параћин. 

01-1027838-2021
Решењем ПС Параћин број 205-495-21 од 28.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 009569720 издата од ПС Пара-
ћин на име Тасковић Јован, Крежбинац, Параћин. 01-1027839-2021

Решењем ПС Параћин број 007540065 од 17.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007540065 издата од ПС 
Параћин на име Миленковић Виолета, Стрижа, Параћин. 

01-1027840-2021
Решењем ПС Параћин број 205-898-2021 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 065774669 издата од 
ПС Параћин на име Марић Младен, Параћин, Параћин. 

01-1027841-2021
Решењем ПС Параћин број 205-1058-21 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007053370 издата од ПС 
Параћин на име Милановић Милан, Параћин, Параћин. 

01-1027842-2021
Решењем ПУ Панчево број 205.1-742-2021 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0075685097 издата 
од ПУ Панчево на име Делић Ружа, Панчево, Панчево. 

01-1027843-2021
Решењем ПУ Панчево број 205.1-744-2021 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0095514148 издата 
од ПУ Панчево на име Перић Катарина, Панчево, Панчево. 

01-1027844-2021
Решењем ПУ Панчево број 205.1-571-2021 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008458188 издата од 
ПУ Панчево на име Храшко Вероника, Панчево, Панчево. 

01-1027845-2021
Решењем ПУ Панчево број 205.1-741-2021 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004988810 издата од 
ПУ Панчево на име Томић Никола, Панчево, Панчево. 

01-1027846-2021
Решењем ПУ Панчево број 205-1-740-2021 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005872963 издата од ПУ 
Панчево на име Карољ Гало, Панчево, Панчево. 01-1027847-2021

Решењем ПУ Панчево број 205-1-739-2021 од 05.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010717370 издата од 
ПУ Панчево на име Ђаков Андреја, Панчево, Панчево. 

01-1027848-2021
Решењем ПУ Панчево број ПУ Панчево од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00/85466310 издата од 
ПУ Панчево на име Младеновић Јовица, Панчево, Панчево. 

01-1027849-2021
Решењем ПУ Панчево број 205.1-737-2021 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004748680 издата од 
ПУ Панчево на име Ристић Јасмина, Панчево, Панчево. 

01-1027850-2021
Решењем ПУ Панчево број 205.1-736-2021 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009888015 издата од 
ПУ Панчево на име Алексић Дејан, Панчево, Панчево. 

01-1027851-2021
Решењем ПУ Панчево број 205-1-735-2021 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0011459481 издата 
од ПУ Панчево на име Симић Душан, Панчево, Панчево. 

01-1027852-2021
Решењем ПУ Панчево број 205.1-734-2021 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0010639961 издата 
од ПУ Панчево на име Марковић Милица, Панчево, Панчево. 

01-1027853-2021
Решењем ПУ Панчево број 205.1-725-21 од 30.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0107464844 издата од ПУ 
Панчево на име Павлов Матија, Панчево, Панчево. 01-1027854-2021

Решењем ПУ Панчево број 205.1-723-21 од 29.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009272898 издата од ПУ 
Панчево на име Цветковић Меланија, Панчево, Панчево. 

01-1027855-2021
Решењем ПУ Панчево број 20-1-719-21 од 29.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 7618560 издата од ПУ 
Панчево на име Јанку Радивој, Панчево, Панчево. 01-1027856-2021

Решењем ПУ Панчево број 205*-1-722-21 од 29.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 004830382 издата од 
ПУ Панчево на име Петров Петар, Панчево, Панчево. 

01-1027857-2021
Решењем ПУ Панчево број 205.1-721-21 од 29.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0086377195 издата од 
ПУ Панчево на име Паунов Радмила, Панчево, Панчево. 

01-1027858-2021

Решењем ПУ Панчево број 205.1-720-21 од 29.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010229555 издата од ПУ 
Панчево на име Маџаревић Милан, Панчево, Панчево. 

01-1027859-2021
Решењем ПУ Панчево број 205-1-733-21 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 001933693 издата од ПУ 
Панчево на име Санто Горица, Панчево, Панчево. 01-1027860-2021

Решењем ПУ Панчево број 205.1-73,1-2021 од 04.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 00113789263 издата 
од ПУ Панчево на име Петровић Дарко, Панчево, Панчево. 

01-1027861-2021
Решењем ПУ Панчево број 205.1-724-21 од 29.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 010949442 издата од ПУ Пан-
чево на име Јевтић Александра, Панчево, Панчево. 01-1027862-2021

Решењем ПУ Панчево број 205-1-203 од 13.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 10716064 издата од ПУ Пан-
чево на име Усковић Исидор, Панчево, Панчево. 01-1027863-2021

Решењем ПУ Панчево број 205-1-732-2021 од 04.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 011194083 издата од 
ПУ Панчево на име Радуловић Јелица, Панчево, Панчево. 

01-1027864-2021
Решењем ПУ Панчево број 20-1-7302021 од 01.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006071599 издата од 
ПУ Панчево на име Шапоња Миленко, Панчево, Панчево. 

01-1027865-2021
Решењем ПУ Панчево број 205-1-729-2021 од 01.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9362899 издата од ПУ 
Панчево на име Пешић Игор, Панчево, Панчево. 01-1027866-2021

Решењем ПУ Панчево број 2051-727-21 од 08.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 005031122 издата од ПУ 
Панчево на име Стојадиновић Драгана, Панчево, Панчево. 

01-1027867-2021
Решењем ПУ Панчево број 205.1-726-21 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0072443909 издата од 
ПУ Панчево на име Милошевић Милан, Панчево, Панчево. 

01-1027868-2021
Решењем ПС Куршумлија број 205-43388-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009592792 издата од 
ПС Куршумлија на име Радовановић Бобан, Тмава, Куршумлија. 

01-1027869-2021
Решењем ПС Куршумлија број 205-7421975-21 од 

11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007911883 
издата од ПС Куршумлија на име Миловановић Милена, Перу-
ника, Куршумлија. 01-1027870-2021

Решењем ПС Врбас број 20547-211-21 од 30.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 01021377 издата од ПС 
Врбас на име Дакић Драгана, Куцура, Врбас. 01-1027871-2021

Решењем ПС Варварин број 205-101023705 од 12.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0101526705 издата 
од ПС Варварин на име Здравинац Иван, Бачина, Варварин. 

01-1027872-2021
Решењем ПС Варварин број 20544560 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010644450 издата од ПС 
Варварин на име Минић Сара, Обреж, Варварин. 01-1027873-2021

Решењем ПС Мајданпек број 205-701-21 од 12.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 9268649 издата од 
ПС Мајданпек на име Илић Светозар, Лесково, Мајданпек. 

01-1027874-2021
Решењем ПС Мајданпек број 205-961-2021 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 71733575 издата од 
ПС Мајданпек на име Николић Вујица, Мајданпек, Мајданпек. 

01-1027875-2021
Решењем ПС Инђија број 205-7-193-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01221171 издата од ПС 
Инђија на име Бурда Ивана, Марадик, Инђија. 01-1027876-2021

Решењем ПС Инђија број 205-7-1891-21 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 008838187 издата од ПС 
Инђија на име Сакић Драгица, Нови Сланкамен, Инђија. 

01-1027877-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-395242-21 од 20.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007057727 издата од ПУ 
Јагодина на име Димитријевић Габријел, Стрижило, Јагодина. 

01-1027878-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-42153-21 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003009974 издата од 
ПУ Јагодина на име Радовановић Ружица, Јагодина, Јагодина. 

01-1027879-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-42288-21 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008/183282 издата од 
ПУ Јагодина на име Младеновић Биљана, Јагодина, Јагодина. 

01-1027880-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-42504-21 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0115705323 издата 
од ПУ Јагодина на име Максимовић Горан, Ракитово, Јагодина. 

01-1027881-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-42687-21 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0096797888 издата 
од ПУ Јагодина на име Радосављевић Иван, Топола, Јагодина. 

01-1027882-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-42852-21 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008921327 издата од 
ПУ Јагодина на име Савић Пап Тамара, Јагодина, Јагодина. 

01-1027883-2021
Решењем ПС Бачка Паланка број 205-418238-21 од 

08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010277793 издата од ПС Бачка Паланка на име Крчмар Јован, 
Бачка Паланка, Бачка Паланка. 01-1027884-2021

Решењем ПС Бачка Паланка број 205-4041-11-21 од 
28.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010760311 
издата од ПС Бачка Паланка на име Болехарцки Паљо, Силбаш, 
Бачка Паланка. 01-1027885-2021

Решењем ПС Бачка Паланка број 205-34942-21 од 
22.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
011405184 издата од ПС Бачка Паланка на име Галић Зорица, 
Бачка Паланка, Бачка Паланка. 01-1027886-2021

Решењем ПС Палилула број 205.2-1026-21 од 05.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 008191784 издата од ПС 
Нови Београд на име Жижић Слободан, Нови Београд, Београд. 

01-1027887-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-981 од 23.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 003857116 издата од ПС Вра-
чар на име Радовановић Ненад, Палилула, Београд. 01-1027888-2021

Решењем ПС Палилула број 205.2-1028-21 од 05.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009725220 издата од ПС Па-
лилула на име Кубурић Петар, Палилула, Београд. 01-1027889-2021

Решењем ПС Палилула број 205.2-1031-21 од 07.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 10366136 издата од ПС 
Обреновац на име Јевтић Стефан, Барич, Београд. 01-1027890-2021

Решењем ПС Палилула број 205.2-1032-21 од 07.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 005689703 издата од 
ПС Чукарица на име Баранин Љубо, Стари град, Београд. 

01-1027891-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-433-21 од 27.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00545602272 издата 
од ПС Палилула на име Павловић Госпава, Палилула, Београд. 

01-1027892-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1-295-21 од 16.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0070335655 издата од 
ПС Палилула на име Милинковић Димитрије, Палилула, Београд. 

01-1027893-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2330 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00809513 издата од ПУ 
Нови Сад на име Шмид Александер, Палилула, Нови Сад. 

01-1027894-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2333 од 08.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 1077044 издата од ПУ Нови 
Сад на име Мандић Маја, Палилула, Нови Сад. 01-1027895-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-3236 од 08.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 10925105 издата од ПУ 
Нови Сад на име Перовић Марина, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027896-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2344 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01378669 издата од ПУ 
Нови Сад на име Марковић Сока, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027897-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2105-8-2338 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005837499 издата од 
ПУ Нови Сад на име Радмиловић Мира, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027898-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2332 од 07.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 011420611 издата од ПУ Нови 
Сад на име Милачић Тања, Нови Сад, Нови Сад. 01-1027899-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2324 од 08.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 4949465 издата од ПУ 
Нови Сад на име Дунђерски Ивана, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1027900-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2320 од 08.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 44525565 издата од ПУ Нови 
Сад на име Бојовић Соња, Нови Сад, Нови Сад. 01-1027901-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2307 од 06.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 9720839 издата од ПУ 
Нови Сад на име Радоњић Бранислав, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027902-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2310 од 07.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 331741213 издата од ПУ 
Нови Сад на име Шебез Милушка, Ветерник, Нови Сад. 

01-1027903-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2257 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009448098 издата од ПУ 
Нови Сад на име Војновић Алекса, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027904-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2287 од 05.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 8242505 издата од ПУ Нови 
Сад на име Балаћ Далиборка, Футог, Нови Сад. 01-1027905-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2325 од 08.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 7998512 издата од ПС 
Врбас на име Ројевић Борис, Футог, Нови Сад. 01-1027906-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 205-2295 од 05.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 88754154 издата од ПУ 
Нови Сад на име Петровић Маријана, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027907-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2225 од 28.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0050055663 издата од 
ПУ Нови Сад на име Хаљити Нуха, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027908-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2316 од 07.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 1032722 издата од ПУ Нови 
Сад на име Лучић Луна, Нови Сад, Нови Сад. 01-1027909-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2312 од 07.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 64654599 издата од ПУ 
Нови Сад на име Булевић Чедомир, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027910-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-5-561-2021 од 28.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01045873 издата од 
ПУ Краљево на име Николић Урош, Краљево, Краљево. 

01-1027911-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-590-2021 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0102226161 издата 
од ПУ Краљево на име Јевтовић Марина, Буковица, Краљево. 

01-1027912-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-596-2021 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003326981 издата од 
ПУ Краљево на име Минуши Арсен, Краљево, Краљево. 

01-1027913-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-589-2021 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006274593 издата од 
ПУ Краљево на име Корићанац Горан, Витановац, Краљево. 

01-1027914-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-593-2021 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008184910 издата од 
ПУ Краљево на име Бузуровић Мирослав, Краљево, Краљево. 

01-1027915-2021
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Решењем ПУ Краљево број 205-6-594-2021 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005314110 издата од 
ПУ Краљево на име Ракоњац Раданко, Краљево, Краљево. 

01-1027916-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-595-21 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008071822 издата од 
ПУ Краљево на име Ракоњац Дејан, Краљево, Краљево. 

01-1027917-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-592 од 11.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 010100434 издата од ПУ Кра-
љево на име Вучковић Вељко, Краљево, Краљево. 01-1027918-2021

Решењем ПУ Краљево број 205-6-591-2021 од 11.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 004848252 издата од 
ПУ Краљево на име Милићевић Миломир, Краљево, Краљево. 

01-1027919-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-597-2021 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0095591978 издата 
од ПУ Краљево на име Старчевић Игор, Краљево, Краљево. 

01-1027920-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-574-2021 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007198477 издата од 
ПУ Краљево на име Димитријевић Младен, Краљево, Краљево. 

01-1027921-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-87-2021 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0047070376 издата 
од ПУ Краљево на име Стојковић Славко, Кованлук, Краљево. 

01-1027922-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-588-2021 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0088252541 издата 
од ПУ Краљево на име Вукићевић Даринка, Краљево, Краљево. 

01-1027923-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-586-2021 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010630991 издата од 
ПУ Краљево на име Вулић Александар, Клина, Краљево. 

01-1027924-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-9-63002021 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010851633 издата од 
ПУ Краљево на име Шутић Дарко, Каменица, Краљево. 

01-1027925-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-598-2021 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 1071428821 издата 
од ПУ Краљево на име Стефановић Марко, Краљево, Краљево. 

01-1027926-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-581-2021 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010931655 издата од 
ПУ Краљево на име Белоица Невена, Метикош, Краљево. 

01-1027927-2021
Решењем ПУ Панчево број 205-459-21 од 12.12.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 005460402 издата од ПУ Пан-
чево на име Гаровић Тијана, Панчево, Панчево. 01-1027928-2021

Решењем ПУ Панчево број 205-760-21 од 12.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 005558211 издата од ПУ 
Панчево на име Раду Јула, Панчево, Панчево. 01-1027929-2021

Решењем ПУ Панчево број 205-756-21 од 12.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 010972126 издата од ПУ Пан-
чево на име Костић Томислав, Панчево, Панчево. 01-1027930-2021

Решењем ПУ Панчево број 205-758-21 од 12.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 010752992 издата од ПУ Пан-
чево на име Дупљак Мехмед, Панчево, Панчево. 01-1027931-2021

Решењем ПУ Панчево број 205-757-21 од 12.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007235038 издата од ПУ 
Панчево на име Недељковић Александар, Панчево, Панчево. 

01-1027932-2021
Решењем ПУ Панчево број 205-755-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0086418100 издата од ПУ 
Панчево на име Лечеи Лазар, Панчево, Панчево. 01-1027933-2021

Решењем ПУ Панчево број 205-754-21 од 12.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 00675111 издата од ПУ Пан-
чево на име Лазичић Мирко, Панчево, Панчево. 01-1027934-2021

Решењем ПУ Панчево број 205-753-21 од 12.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0113852084 издата од 
ПУ Панчево на име Тодоровић Владимир, Панчево, Панчево. 

01-1027935-2021
Решењем ПУ Панчево број 205-750-21 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0096787819 издата од 
ПУ Панчево на име Грговски Душан, Панчево, Панчево. 

01-1027936-2021
Решењем ПУ Панчево број 205-752-21 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01392058 издата од ПУ 
Панчево на име МИхајловић Константин, Панчево, Панчево. 

01-1027937-2021
Решењем ПУ Панчево број 205-751-21 од 11.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 006732664 издата од ПУ Пан-
чево на име Срдић Жељка, Панчево, Панчево. 01-1027938-2021

Решењем ПУ Панчево број 205-749-21 од 11.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 0651203 издата од ПУ Панче-
во на име Путник Милош, Панчево, Панчево. 01-1027939-2021

Решењем ПУ Панчево број 205-748-21 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 003406805 издата од ПУ 
Панчево на име Кебић Јован, Панчево, Панчево. 01-1027940-2021

Решењем ПУ Панчево број 205.1-747-2021 од 18.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010915745 издата од 
ПУ Панчево на име Јанковић Александра, Панчево, Панчево. 

01-1027941-2021
Решењем ПУ Панчево број 205-1-745-2021 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01075849 издата од 
ПУ Панчево на име Андрејић Војин, Панчево, Панчево. 

01-1027942-2021
Решењем ПУ Панчево број 205.1-745-2021 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010943809 издата од 
ПУ Панчево на име Николић Ненад, Панчево, Панчево. 

01-1027943-2021
Решењем ПС Вршац број 205-42411-21 од 08.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 9518238 издата од ПС 
Вршац на име Константиновић Драгица, Избиште, Вршац. 

01-1027944-2021

Решењем ПС Вршац број 205-4063-2021 од 28.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 5233556 издата од ПС Вр-
шац на име Ђекић Александар, Вршац, Вршац. 01-1027945-2021

Решењем ПС Вршац број 205-39541-21 од 20.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 10556770 издата од ПС 
Вршац на име Павлов Слободан, Вршац, Вршац. 01-1027946-2021

Решењем ПУ Бор број 205-5-380-2021 од 12.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 006320711 издата од ПУ 
Бор на име Салиховић Амел, Бор, Бор. 01-1027947-2021

Решењем ПС Савски венац број 205-5-379-2021 од 
11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
008497616 издата од ПС Савски венац на име Стојковски Радој-
ка, Савски венац, Београд. 01-1027948-2021

Решењем ПУ Бор број 205-378-2021 од 11.10.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 005373232 издата од ПС Савски 
венац на име Думитрашковић Милан, Бор, Бор. 01-1027949-2021

Решењем ПУ Бор број 205-85-377-2021 од 18.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010541510 издата од ПУ 
Бор на име Јаношевић Жељко, Слатина, Бор. 01-1027950-2021

Решењем ПУ Бор број 205-5-3763-2021 од 08.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 006178658 издата од ПУ 
Ниш на име Диздаревић Сања, Бор, Бор. 01-1027951-2021

Решењем ПУ Бор број 205-375-2021 од 08.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 0041562922 издата од ПУ 
Бор на име Љикић Завиша, Злот, Бор. 01-1027952-2021

Решењем ПУ Бор број 205-5-374-2021 од 18.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010348337 издата од ПУ 
Бор на име Јовановић Лазар, Бор, Бор. 01-1027953-2021

Решењем ПУ Бор број 205-5-373-2021 од 02.08.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 011317111 издата од ПУ 
Бор на име Новаковић Јована, Бор, Бор. 01-1027954-2021

Решењем ПУ Бор број 205-372-2021 од 07.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 006802854 издата од ПУ 
Бор на име Јањић Марко, Брестовац, Бор. 01-1027955-2021

Решењем ПУ Бор број 205-5-671-21 од 06.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 005940461 издата од ПУ 
Бор на име Пантовић Радоје, Бор, Бор. 01-1027956-2021

Решењем ПУ Бор број 205-5-370-2021 од 06.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010822161 издата од ПУ 
Бор на име Траиловић Данијел, Слатина, Бор. 01-1027957-2021

Решењем ПУ Бор број 205-5-369-2021 од 06.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00829292 издата од ПУ 
Бор на име Стоиљковић Јовица, Слатина, Бор. 01-1027958-2021

Решењем ПУ Бор број 205-6-368-2021 од 05.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010671247 издата од ПУ 
Бор на име Стојановић Бошко, Бор, Бор. 01-1027959-2021

Решењем ПУ Бор број 205-6-2021 од 05.10.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 010683992 издата од ПУ Бор 
на име Стојадинов Оливер, Бор, Бор. 01-1027960-2021

Решењем ПУ Бор број 205-5-366-2021 од 05.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00654295 издата од ПУ 
Бор на име Поповић Ненад, Брстовац, Бор. 01-1027961-2021

Решењем ПУ Бор број 205-5-365-2021 од 04.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00691622 издата од ПУ 
Бор на име Траиловић Драган, Горњане, Бор. 01-1027962-2021

Решењем ПУ Бор број 205-5-363-2021 од 01.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0051052392 издата од 
ПУ Бор на име Јанковић Драгослав, Бор, Бор. 01-1027963-2021

Решењем ПС Ковин број 205-39088-142-21 од 16.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 10707267 издата од 
ПС Ковин на име Вукић Ана, Мраморак, Ковин. 01-1027964-2021

Решењем ПС Ковин број 205-31068-207-2021 од 26.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 106482383 издата од 
ПС Ковин на име Новаков Кристина, Мраморак, Ковин. 

01-1027965-2021
Решењем ПС Ковин број 2085-3594-13-21 од 25.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 756757 издата од ПС 
Ковин на име Станковић Миланка, Ковин, Ковин. 01-1027966-2021

Решењем ПС Ковин број 205-38398-143-21 од 17.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 1035449 издата од 
ПС Ковин на име Стефановић Валентина, Ковин, Ковин. 

01-1027967-2021
Решењем ПС Ковин број 205-3730-2021 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10538382 издата од ПС 
Ковин на име Голубовић Весна, Ковин, Ковин. 01-1027968-2021

Решењем ПС Ковин број 205-34637-14-21 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 4212222 издата од ПС Ко-
вин на име Френц Ереш, Скореновац, Ковин. 01-1027969-2021

Решењем ПС Ковин број 205-35046-1341-2021 од 
26.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01643944 
издата од ПС Ковин на име Шекуларац Биљана, Ковин, Ковин. 

01-1027970-2021
Решењем ПС Ковин број 205-39015-147-2021 од 22.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6047984 издата од ПС 
Ковин на име Пејовић Кристина, Мраморак, Ковин. 01-1027971-2021

Решењем ПС Ковин број 202-40497-451-2021 од 25.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 4936458 издата од 
ПС Ковин на име Којић Иван, Ковин, Ковин. 01-1027972-2021

Решењем ПС Ковин број 205-39099-145-2021 од 22.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 101088742 издата од ПС 
Ковин на име Мирковић Никола, Плочица, Ковин. 01-1027973-2021

Решењем ПС Ковин број 205-3914-148-21 од 22.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 335500 издата од ПС 
Ковин на име Ребенштајн Слађан, Ковин, Ковин. 01-1027974-2021

Решењем ПС Ковин број 205-38244-139-21 од 10.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 4478213 издата од ПС 
Ковин на име Журжевић Синиша, Ковин, Ковин. 01-1027975-2021

Решењем ПС Ковин број 205-39013-146-21 од 22.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 62133477 издата од 
ПС Ковин на име Милутиновић Јулијана, Ковин, Ковин. 

01-1027976-2021
Решењем ПС Ковин број 205-19093-15-21 од 22.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10255088 издата од 
ПС Ковин на име Цегледи Петар, Гај, Ковин. 01-1027977-2021

Решењем ПС Ковин број 205-41607-154-2021 од 07.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007200592 издата од ПС 
Ковин на име Крстић Јованче, Плочица, Ковин. 01-1027978-2021

Решењем ПС Ковин број 205-40423-155-21 од 07.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007562654 издата од ПС 
Ковин на име Милојковић Олгица, Гај, Ковин. 01-1027979-2021

Решењем ПС Ковин број 205-25747-92-2021 од 12.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 1061948 издата од ПС 
Ковин на име Петровић Немања, Ковин, Ковин. 01-1027980-2021

Решењем ПС Ковин број 205-404-153-21 од 07.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0077019205 издата од ПС 
Ковин на име Јовичић Раденко, Гај, Ковин. 01-1027981-2021

Решењем ПС Ковин број 205-41927-152-2021 од 06.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 5919754 издата од 
ПС Ковин на име Милер Жељко, Ковин, Ковин. 01-1027982-2021

Решењем ПС Мали Иђош број 205-39454-21 од 17.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0069203 издата од 
ПС Мали Иђош на име Ујвари Игор, Мали Иђош, Мали Иђош. 

01-1027983-2021
Решењем ПС Мали Иђош број 205-39278-21 од 17.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008167788 издата од 
ПС Мали Иђош на име Шоћ Гордана, Ловћенац, Мали Иђош. 

01-1027984-2021
Решењем ПС Мали Иђош број 205-40858-21 од 27.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01083570 издата од ПС 
Мали Иђош на име Маликовић Јована, Фекетић, Мали Иђош. 

01-1027985-2021
Решењем ПС Мали Иђош број 205-3935-21 од 03.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0417766 издата од 
ПС Мали Иђош на име Кормош Петер, Фекетић, Мали Иђош. 

01-1027986-2021
Решењем ПС Мали Иђош број 205-24921 од 10.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0069270788 издата од ПС 
Мали Иђош на име Вујошевић Данијела, Ловћенац, Мали Иђош. 

01-1027987-2021
Решењем ПС Мали Иђош број 2052-41890-21 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10675193 издата од 
ПС Мали Иђош на име Рот Миклош, Мали Иђош, Мали Иђош. 

01-1027988-2021
Решењем ПС Мали Иђош број 205-41889-21 од 05.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007435609 издата од 
ПС Мали Иђош на име Сувајчевић Вељко, Ловћенац, Мали Иђош. 

01-1027989-2021
Решењем ПС Мали Иђош број 454642895 од 25.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4564285 издата од ПС 
Мали Иђош на име Аљиљи Мерима, Мали Иђош, Мали Иђош. 

01-1027990-2021
Решењем ПС Гроцка број 205.2-469-21 од 22.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 009852503 издата од ПС Гроц-
ка на име Николић Марко, Калуђерица, Београд. 01-1027991-2021

Решењем ПС Гроцка број 205-2-468/21 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 006235524 издата од ПС 
Гроцка на име Станоквић Цветанка, Калуђерица, Београд. 

01-1027992-2021
Решењем ПС Гроцка број 205.2-467-2021 од 22.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0081789915 издата 
од ПС Гроцка на име Младеновић Миливоје, Стрезовце, Косов-
ска Каменица. 01-1027993-2021

Решењем ПС Гроцка број 205.2-466-211 од 18.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 11897803 издата од ПС 
Гроцка на име Штековић Милан, Калуђерица, Београд. 

01-1027994-2021
Решењем ПС Гроцка број 205.2-461-21 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00487433 издата од ПС 
Гроцка на име Јорданоски Слободан, Калуђерица, Београд. 

01-1027995-2021
Решењем ПС Гроцка број 2052-459-21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 09151456 издата од ПС 
Гроцка на име Стојменовић Игор, Калуђерица, Београд. 

01-1027996-2021
Решењем ПС Гроцка број 205.2-458-2021 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010727701 издата од 
ПС Гроцка на име Станисављевић Момчило, Ритопек, Београд. 

01-1027997-2021
Решењем ПС Гроцка број 205.2-457-2021 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006169881 издата од 
ПС Гроцка на име Васић Драгомир, Лештане, Београд. 

01-1027998-2021
Решењем ПС Гроцка број 205.2-455-21 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004158866 издата од ПС 
Гроцка на име Пешић Далибор, Калуђерица, Београд. 

01-1027999-2021
Решењем ПС Гроцка број 205.2-453-21 од 10.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0056340552 издата од ПС 
Гроцка на име Станковић Марко, Винча, Београд. 01-1028000-2021

Решењем ПС Гроцка број 205.2-452-21 од 10.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 005315549 издата од ПС Алек-
синац на име Алић Дејан, Калуђерица, Београд. 01-1028001-2021

Решењем ПС Гроцка број 205.2-449-21 од 10.09.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 010228965 издата од ПС Гроц-
ка на име Симић Марко, Калуђерица, Београд. 01-1028002-2021

Решењем ПС Гроцка број 205.2-448-21 од 08.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 00464993 издата од ПС Зве-
здара на име Ђекић Горан, Калуђерица, Београд. 01-1028003-2021

Решењем ПС Гроцка број 205.23-447-2021 од 09.09.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0034114189 издата 
од ПС Гроцка на име Стевановић Даница, Калуђерица, Београд. 

01-1028004-2021
Решењем ПС Гроцка број 205.2-446-2021 од 09.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01077129 издата од ПС 
Гроцка на име Ковачевић Вања, Болеч, Београд. 01-1028005-2021

Решењем ПС Мледеновац број 205.2-389-21 од 30.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007611847 издата од ПС 
Мледеновац на име Јовановић Живадинка, Границе, Младеновац. 

01-1028006-2021
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Решењем ПС Мледеновац број 205.2-388-21 од 29.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00495257 издата од 
ПС Мледеновац на име Вујић Милан, Шепшин, Младеновац. 

01-1028007-2021
Решењем ПС Мледеновац број 205.2-387-21 од 29.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006176251 издата 
од ПС Мледеновац на име Стевановић Бранислав, Пружатовац, 
Младеновац. 01-1028008-2021

Решењем ПС Мледеновац број 205-386-21 од 28.09.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 00561010705 издата 
од ПС Стари Град на име Милић Душан, Стари град, Београд. 

01-1028009-2021
Решењем ПС Мледеновац број 205.2-385-2021 од 

27.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
0037363773 издата од ПС Чукарица на име Миловановић Ми-
лош, Младеновац, Младеновац. 01-1028010-2021

Решењем ПС Мледеновац број 205.2-399-21 од 07.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010897363 издата од 
ПС Мледеновац на име Јеремић Милош, Јагњило, Младеновац. 

01-1028011-2021
Решењем ПС Мледеновац број 205.2-398-21 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004068837 издата од 
ПС Мледеновац на име МИлановић Миодраг, Младеновац, Мла-
деновац. 01-1028012-2021

Решењем ПС Мледеновац број 205.2-397-2021 од 
06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
009731409 издата од ПС Мледеновац на име Петровић Радмила, 
Ковачевац, Младеновац. 01-1028013-2021

Решењем ПС Мледеновац број 205.2-396-2021 од 
06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
0081885377 издата од ПС Мледеновац на име Симић Станоје, 
Међулужје, Младеновац. 01-1028014-2021

Решењем ПС Мледеновац број 205.2-395-2021 од 
05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 06520851 
издата од ПС Мледеновац на име Соскић Витомир, Ковачевац, 
Младеновац. 01-1028015-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1923-2021 
од 07.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
006131518 издата од ПС Нови Београд на име Путник Вида, 
Нови Београд, Београд. 01-1028016-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1922-2021 
од 07.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
0100349630 издата од ПЗ Земун на име Кајтез Славица, Нови 
Београд, Београд. 01-1028017-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1521-21 од 
07.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
013629056 издата од ПС Нови Београд на име Јеремић Огњен, 
Нови Београд, Београд. 01-1028018-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1919-21 од 
07.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
0082018719 издата од ПС Нови Београд на име Новаковић Зо-
ран, Нови Београд, Београд. 01-1028019-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1918-21 од 
07.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
0086097974 издата од ПС Нови Београд на име Ћосић Татјана, 
Земун, Београд. 01-1028020-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1917-21 од 
07.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01048589 
издата од ПС Стара Пазова на име Зиројевић Бојан, Нови Бео-
град, Београд. 01-1028021-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.3-1916-2021 
од 06.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
005511668 издата од ПС Нови Београд на име Ристић Ненад, 
Нови Београд, Београд. 01-1028022-2021

Решењем ПИ Бежанијска коса број 205.2-1915-21 
од 06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
008884991 издата од ПУ Београд на име Јовановић Мирољуб, 
Нови Београд, Београд. 01-1028023-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1914-2021 од 
06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01178026 
издата од ПС Нови Београд на име Тошески Зоран, Нови Бео-
град, Београд. 01-1028024-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1913-21 од 
06.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010718146 издата од ПС Нови Београд на име Ивановић Бисер-
ка, Нови Београд, Београд. 01-1028025-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1912/21 од 
06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
009819345 издата од ПС Врачар на име Бошковић Маја, Нови 
Београд, Београд. 01-1028026-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1911-21 од 
06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0621716 
издата од ПС Нови Београд на име Павловић Катарина, Нови 
Београд, Београд. 01-1028027-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1910-21 од 
06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00483148 
издата од ПС Нови Београд на име Зеленовић Јелена, Нови Бео-
град, Београд. 01-1028028-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1909-21 од 
06.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
009990200 издата од ПС Нови Београд на име Пешић Милица, 
Нови Београд, Београд. 01-1028029-2021

Решењем ПС Нови Београд број 1067586 од 06.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010677586 издата од 
ПУ Београд на име Шевић Стева, Палилула, Београд. 

01-1028030-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1907-21 од 

06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
005516924 издата од ПС Нови Београд на име Букарица Гордана, 
Нови Београд, Београд. 01-1028031-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1906-21 од 
06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
007681048 издата од ПС Нови Београд на име Динић Ивана, 
Нови Београд, Београд. 01-1028032-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1904-21 од 
06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01040193 
издата од ПС Сурчин на име Чакаров Дино, Сурчин, Београд. 

01-1028033-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1250-21 од 

05.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
008114897 издата од ПС Нови Београд на име Вукчевић Добри-
ла, Нови Београд, Београд. 01-1028034-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1261-21 од 
06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00576197 
издата од ПС Нови Београд на име Латин Адем, Нови Београд, 
Београд. 01-1028035-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-12723-21 од 
07.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010926760 издата од ПС Нови Београд на име Хајдари Рахман, 
Нови Београд, Београд. 01-1028036-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1191-21 од 
25.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
006549680 издата од ПС Нови Београд на име Бајрамовић На-
двија, Нови Београд, Београд. 01-1028037-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-11121 од 15.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 005800877 издата од 
ПС Нови Београд на име Тешић Данијел, Нови Београд, Бео-
град. 01-1028038-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-440-21 од 15.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 004872067 издата од 
ПС Нови Београд на име Станковић Владимир, Нови Београд, 
Београд. 01-1028039-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1113-21 од 
15.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
008234710 издата од ПС Нови Београд на име Дамјановић Мир-
јана, Нови Београд, Београд. 01-1028040-2021

– ПУТНЕ ИСПРАВЕ –

Решењем ПУ Краљево број 27-65/19 од 20.06.2019 прогла-
шава се неважећим пасош број 013877800 издат од ПУ Краљево 
на име Лазаревић Мирјана, Штулац, Врњачка Бања. 

02-01-1000017-2021

– СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ –

Француски Немања, Кикинда војна књижица MJ 002272, 
издата/е од Министарства одбране РС. 04-02-1000559-2021

Кнежевић Предраг, Београд адвокатска легитимација бр. 
4319 издата од Адвокатске коморе Београд. 04-06-1000560-2021

Станишић Александра, Бојник, службена легитимација 
службеника приватног обезбеђења број 45818, издата од Мини-
старства унутрашњих послова РС. 04-10-1000561-2021

Гашић Милун, Степојевац адвокатска легитимација бр. 
3672 издата од Адвокатскe коморe Београд. 04-06-1000562-2021

DOO SAB Protection, Панчево, службена легитимација слу-
жбеника приватног обезбеђења број 35063, издата од Министар-
ства унутрашњих послова РС на име Живковић Стефан. 

04-10-1000563-2021
Dobergard d.o.o., Београд, службена легитимација службени-

ка приватног обезбеђења број 49278, издата од Министарства уну-
трашњих послова РС на име Спасић Марија. 04-10-1000564-2021

Dobergard d.o.o., Београд, службена легитимација службени-
ка приватног обезбеђења број 25315, издата од Министарства уну-
трашњих послова РС на име Војиновић Воја. 04-10-1000565-2021

Lovac Co d.o.o., Сремчица, ловочуварска значка бр. 0812 на 
име Каралић Марко. 04-10-1000566-2021

– МЕНИЦЕ И ЧЕКОВИ –

Мартић Загорка, Београд, чек/ови бр. 17036327, 17036335, 
17036343, 17036351, 17036408 издат/и од Банке Поштанске ште-
дионице а.д. Београд. 05-01-1002908-2021

Чолић Рада, Александровац, чек/ови бр. 155898380 издат/и 
од Banca Intesa a.d. 05-01-1002909-2021

Додић Жарко, Крушевац, чек/ови бр. 137806303 издат/и од 
Banca Intesa a.d. 05-01-1002910-2021

Бабић Ракиџић Ана, Обреновац, чек/ови бр. 0000017549361 
издат/и од Eurobank Direktna a.d. 05-01-1002911-2021

Гашовић Јела, Нови Сад, чек/ови бр. 9000006237751 изда-
т/и од Banca intesa a.d. Beograd. 05-01-1002912-2021

Aлексић Раде, Обреновац, чек/ови бр. 33768117, 33768125, 
33768133, 33768141, 33768150, 33768168, 33768176, 33768184, 
33768192, 33768206 издат/и од Банке Поштанске штедионице 
а.д. Београд. 05-01-1002913-2021

Јелисавчић Ратомир, Ужице, чек/ови бр. 8120000041457 
издат/и од Halkbank a.d. 05-01-1002914-2021

Јелисавчић Ратомир, Ужице, чек/ови бр. 8120000049054 
издат/и од Halkbank a.d. 05-01-1002915-2021

Милосављевић Петар, Чачак, чек/ови бр. 3691386 издат/и 
од Raiffeisen bank a.d. 05-01-1002916-2021

Мијаиловић Вера, Мионица, чек/ови бр. 0000131220006, 
0000139082143, 0000177657285, 0000177657293, 
0000177657301, 0000177657319, 0000177657327 издат/и од 
Banca Intesa a.d. 05-01-1002917-2021

Лазић Александар, Крагујевац, чек/ови бр. 7841723 издат/и 
од Raiffeisen bank a.d. 05-01-1002918-2021

Илинчић Љиљана, Београд, чек/ови бр. 36230928, 
36230936 издат/и од AIK Banke a.d. 05-01-1002919-2021

Поломац Драган, Горњи Милановац, чек/ови бр. 3213952 
издат/и од ERSTE bank, експозитура Горњи Милановац. 

05-01-1002920-2021
Поломац Драган, Горњи Милановац, чек/ови бр. 3213953 

издат/и од ERSTE bank, експозитура Горњи Милановац. 
05-01-1002921-2021

Маран Драгана, Вршац, чек/ови бр. 0000189343932 издат/и 
од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002922-2021

Маран Драгана, Вршац, чек/ови бр. 0000189567506 издат/и 
од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002923-2021

Маран Драгана, Вршац, чек/ови бр. 0000189567514 издат/и 
од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002924-2021

Маран Драгана, Вршац, чек/ови бр. 0000189567522 издат/и 
од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002925-2021

Маран Драгана, Вршац, чек/ови бр. 0000189567530 издат/и 
од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002926-2021

Маран Драгана, Вршац, чек/ови бр. 0000189567548 издат/и 
од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002927-2021

Маран Драгана, Вршац, чек/ови бр. 0000189567555 издат/и 
од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002928-2021

Малешевић Зоран, Деспотовац, чек/ови бр. 0000003252148 
издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002929-2021

Миљковић Зора, Бошњаце, чек/ови бр. 0000172263154 из-
дат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002930-2021

Петковић Бојан, Зајечар, чек/ови бр. 7458131 издат/и од 
Raiffeisen bank a.d. 05-01-1002931-2021

Вукојевић Горан, Београд –Земун, чек/ови бр. 0000096174842 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002932-2021

Ранђеловић Гордана, Ниш, чек/ови бр. 0000172353922. из-
дат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002933-2021

Вукотић Маја, Београд, чек/ови бр. 0000246174809 издат/и 
од Комерцијалне банке а.д. Београд. 05-01-1002934-2021

Николић Радојка, Нови Сад, чек/ови бр. 0000187478359, 
0000192006294, 0000192006302, 0000192006310, 
0000192006328, 0000192006336, 0000192006344, 0000192006351 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002935-2021

Џамић Слађана, Александровац, чек/ови бр. 65773533, 
65773541, 65773558, 65773624 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 

05-01-1002936-2021
Врговић Владимир, Нови Сад, чек/ови бр. 0000049116494, 

0000049116502, 0000049116510, 9000034709733, 9000034709741, 
9000034709758 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 

05-01-1002937-2021
Липовац Данка, Београд –Нови Београд, чек/ови бр. 

0000196443378 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 
05-01-1002938-2021

Костић Љиљана, Лесковац, чек/ови бр. 0000101404630, 
0000103316303 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002939-2021

Пуповац Мирјана, Зрењанин, чек/ови бр. 0000204109649, 
0000204109656, 0000204109664, 0000204109672, 0000204109680 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002940-2021

Васић Драгана, Београд, чек/ови бр. 4351135 издат/и од 
ERSTE bank a.d. 05-01-1002941-2021

Дреноваковић Србислав, Параћин, чек/ови бр. 54634315, 
54634323, 54634331, 54634340, 54634358, 54634366, 54634374, 
54634382 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д. 

05-01-1002942-2021
Бановчанин Петар, Нови Сад, чек/ови бр. 1236901, 

1236902, 1236903, 1236904, 1236905, 1252991 издат/и од ERSTE 
bank a.d. 05-01-1002943-2021

Јокић Слободан, Косовска Митровица, чек/ови бр. 
0000002098453, 0000002098454, 0000002098455, 0000002243105, 
0000002243106, 0000002243107, 0000002243108, 0000002243109, 
0000002243110, 0000002243111, 0000002243102, 0000002243103, 
0000002243104 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002944-2021

Ратковић Божидар, Лепосавић, чек/ови бр. 4396591 издат/и 
од ERSTE bank a.d. 05-01-1002945-2021

Панић Срећко, Каоник, чек/ови бр. 11155030, 11155022, 
11155065, 11155014 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д. 

05-01-1002946-2021
Премовић Ђорђе, Крагујевац, чек/ови бр. 5820855 издат/и 

од Raiffeisen bank a.d. 05-01-1002947-2021
Грујић Никола, Ниш, чек/ови бр. 4586459 издат/и од AIK 

Banke a.d. 05-01-1002948-2021
Жагар Никола, Суботица, чек/ови бр. 0000181955014, 

0000181955022 издат/и од OTP banke a.d. 05-01-1002949-2021
Броћиловић Александра, Београд –Нови Београд, чек/ови 

бр. 30696239, 30696271, 30696280, 64822098, 64822101 издат/и 
од Банке Поштанске штедионице а.д. 05-01-1002950-2021

Ађанин Слободан, Трстеник, чек/ови бр. 0000002656304 
издат/и од Direktne Banke a.d. 05-01-1002951-2021

Модринић Бранка, Панчево, чек/ови бр. 0000185130770 из-
дат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002952-2021

Ђорђевић Миланка, Брус, чек/ови бр. 0000142767565 изда-
т/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002953-2021

– ДОКУМЕНТИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА –

Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. ГФО Крагујевац, Кра-
гујевац полиса/е осигурања нове аутоодговорности бр. 29140550, 
36195043 издатa/e од Компаније „Дунав осигурања” а.д.о. ГФО 
Крагујевац. 06-01-1000577-2021

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА –

Милорадовић Никола, Вршац, ђачка књижица II циклуса 
основног образовања ОШ „Јован Стерија Поповић” у Вршцу. 

07-01-1003859-2021
Рајковић Петар, Београд, ђачка књижица II циклусa OШ 

„Милена Павловић Барили” у Београду. 07-01-1003860-2021
Маричић Јована, Борча, ђачка књижица I циклуса ОШ 

„Раде Драинац” у Борчи. 07-01-1003861-2021
Недић Теодора, Панчево, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Мирослав Мика Антић”. 07-01-1003862-2021
Аранђеловић Коста, Београд, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Стеван Сремац” у Београду. 07-01-1003863-2021
Кујунџић Симон, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Младост” у Београду. 07-01-1003864-2021
Јовић Владимир, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Светозар Марковић Тоза” у Новом Саду. 07-01-1003865-2021
Радосављевић Радосав, Горњи Степош, сведочанство/а 

VIII разреда ОШ „Деспот Стефан” у Горњем Степошу. 
07-03-1003866-2021

Милосављевић Маријана, Крагујевац, сведочанство/а ОШ 
„Мома Станојловић” у Крагујевцу. 07-03-1003867-2021
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Хусеини Ирфан, Београд –Нови Београд, сведочанство/а о 

завршеној Специјалној основној шклои Нови Београд. 
07-03-1003868-2021

Куртић Нађа, Београд, ђачка књижица I циклусa ОШ „Иси-
дора Секулић” у Београду. 07-01-1003869-2021

Крстић Биљана, Београд –Земун, сведочанство/а завршене 
ОШ „Иво Лола Рибар” у Орашцу. 07-03-1003870-2021

Јовановић Лазар, Приштина, сведочанство/а VI, VII и VIII ра-
зреда ОШ „Миладин Митић” у Лапљем Селу. 07-03-1003871-2021

Јовановић Лазар, Приштина, уверење ОШ „Миладин Ми-
тић” у Лапљем Селу. 07-04-1003872-2021

Илић Снежана, Страгари, сведочанство/а ОШ „Јулијана 
Ћатић” у Страгарима. 07-03-1003873-2021

Ракић Ђорђе, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Браћа Јерковић” у Београду. 07-01-1003874-2021

Радисављевић Мина, Београд, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „Ћирило и Методије” у Београду. 07-01-1003875-2021

Раковић Бранислав, Београд, сведочанство/а ОШ „Васа Ча-
рапић”. 07-03-1003876-2021

Ерић Тара, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ „Ни-
кола Тесла” у Новом Саду. 07-01-1003877-2021

Караџић Aнђела, Београд –Нови Београд, ђачка књижица II ци-
клусa ОШ „Милан Ракић” у Новом Београду. 07-01-1003878-2021

Кулић Ђорђе, Адашевци, ђачка књижица ОШ ‚Вук Кара-
џић” у Адашевцима. 07-01-1003879-2021

Кнежевић Михајло, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Прва војвођанска бригада” у Новом Саду. 07-01-1003880-2021

Зеленак Јасмина, Арадац, ђачка књижица ОШ ‚Братство” у 
Арадцу. 07-01-1003881-2021

Иванић Анамарија, Кумодраж, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Војвода Степа Степановић” у Кумодражу. 07-01-1003882-2021

Вујичин Радован, Нови Сад, сведочанство/а II циклуса ОШ 
„Доситеј Обрадовић” у Новом Саду. 07-03-1003883-2021

Матић Спасоје, Београд, сведочанство/а VIII разреда Шко-
ле за основно образовање одраслих „Ђуро Салај” у Београду. 

07-03-1003884-2021
Станојловић Марија, Београд, ђачка књижица II циклусa 

ОШ „Старина Новак” у Београду. 07-01-1003885-2021
Филиповић Настја, Београд, ђачка књижица ОШ „Дани-

ло Киш”. 07-01-1003886-2021
Јосић Тодор, Сремска Каменица, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Јован Јововић Змај“ у Сремској Каменици. 07-01-1003887-2021
Голубовић Марина, Соко Бања, сведочанство/а ОШ „Ди-

митрије Драговић” у Сокобањи. 07-03-1003888-2021
Ђорђевић Алекса, Београд –Нови Београд, сведочанство/а VI 

разреда ОШ „20. октобар” у Новом Београду. 07-03-1003889-2021
Бижић Софија, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Ћирило и Методије”. 07-01-1003890-2021
Пантовић Марио, Београд, сведочанство/а ОШ „Војводе 

Степе” у Кумодражу  – Београд. 07-03-1003891-2021
Јовановић Алекса, Београд, ђачка књижица од V до VIII ра-

зреда ОШ „Раде Драинац” у Борчи  – Београд. 07-01-1003892-2021
Марковић Тамара, Дебељача, ђачка књижица ОШ „Моша 

Пијаде” у Дебељачи. 07-01-1003893-2021
Стојковић Михајло, Книћанин, ђачка књижица ОШ „Сте-

ван Книћанин” у Книћанину. 07-01-1003894-2021
Јелачић Михајло, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Жарко Зрењанин” у Новом Саду. 07-01-1003895-2021
Симеоновић Марко, Жагубица, сведочанство/а V разреда 

ОШ „Јован Шербановић” у Крепољину. 07-03-1003896-2021
Горановић Матија, Београд –Нови Београд, ђачка књижица 

II циклуса ОШ „Драган Лукић”. 07-01-1003897-2021
Пејић Ирена, Каћ, ђачка књижица I циклуса ОШ „Ђура 

Јакшић” у Каћу. 07-01-1003898-2021
Аљишани Ибрахим, Београд, сведочанство/а ОШ „Васа 

Пелагић” у Београду. 07-03-1003899-2021
Костић Марија, Петроварадин, сведочанство/а V разреда 

ОШ „Ђорђе Натошевић” у Новом Саду. 07-03-1003900-2021
Гвозденовић Александра, Београд –Палилула, ђачка књижи-

ца II циклуса ОШ „Стеван Сремац” у Борчи. 07-01-1003901-2021
Живковић Никола, Клење (Голубац), ђачка књижица II ци-

клуса ОШ „Милутин Миланковић” у Раброву. 07-01-1003902-2021
Димитров Бранко, Тител, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Бранко Радичевић” у Ченти. 07-01-1003903-2021
Јованић Мила, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Иван Горан Ковачић” у Београду. 07-01-1003904-2021
Божанић Душко, Београд, сведочанство/а VI разреда ОШ 

„Краљ Петар Први” у Београду. 07-03-1003905-2021
Цвијановић Ана, Београд, ђачка књижица II циклусa ОШ 

„Бора Станковић” у Београду. 07-01-1003906-2021
Николић Јана, Београд, ђачка књижица од V до VIII разре-

да ОШ „Данило Киш” у Београду. 07-01-1003907-2021
Чегар Ђорђе, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ „Пе-

тар Петровић Његош” у Београду, бр.9-5-1/28-2018/2019. 
07-01-1003908-2021

Благојевић Данило, Београд –Нови Београд, ђачка књижица 
I циклуса ОШ „Надежда Петровић”. 07-01-1003909-2021

Јеремић Дуња, Чачак, ђачка књижица I циклуса ОШ „Сте-
па Степановић” у Горњој Горевници. 07-01-1003910-2021

Радовић Исидора, Котеж, ђачка књижица ОШ „Васа Пела-
гић” у Београду. 07-01-1003911-2021

Вукоје Луција, Крагујевац, ђачка књижица I циклуса ОШ 
„Мирко Јовановић” у Крагујевцу. 07-01-1003912-2021

Јовановић Јана, Крагујевац, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Светозар Маковић” у Крагујевцу. 07-01-1003913-2021

Стевановић Ана, Београд, ђачка књижица II циклусa ОШ 
„Јосиф Панчић” у Београду. 07-01-1003914-2021

Ђорђевић Тијана, Београд –Земун, ђачка књижица I циклу-
са ОШ „Бранко Радичевић” у Батајници. 07-01-1003915-2021

Стојменовић Николета, Лебане, ђачка књижица ОШ „Радо-
ван Ковачевић Максим” у Лебану. 07-01-1003916-2021

Павловић Анђелија, Велико Градиште, ђачка књижица I 
циклуса ОШ „Иво Лола Рибар” у Великом Градишту. 

07-01-1003917-2021

Илић Андрија, Београд –Земун, ђачка књижица ОШ „Соња 
Маринковић” у Земуну. 07-01-1003918-2021

Марковић Душан, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Вук Караџић” у Београду. 07-01-1003919-2021

Shao Haochen, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ „20. 
октобар” у Новом Београду. 07-01-1003920-2021

Живановић Игор, Обреновац, сведочанство/а о завршеном 
основном образовању ШООО у Обреновцу. 07-03-1003921-2021

Дамњановић Никола, Београд, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „Јован Миодраговић” у Београду. 07-01-1003922-2021

Велија Сара, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Вељко Влаховић” у Новом Саду. 07-01-1003923-2021

Мићић Милош, Београд –Нови Београд, ђачка књижица 
ОШ „Драган Лукић”. 07-01-1003924-2021

Милутиновић Анастасија, Београд –Земун, ђачка књижица 
ОШ „Илија Бирчанин” у Земуну. 07-01-1003925-2021

Рашитовић Себастијан, Ниш, ђачка књижица I циклуса 
ОШ „Вук Караџић” у Нишу. 07-01-1003926-2021

Живановић Петра, Београд, ђачка књижица ОШ „Ђура Да-
ничић”. 07-01-1003927-2021

Чубрић Мила, Београд –Нови Београд, ђачка књижица II 
циклуса ОШ „Краљ Александар Први”. 07-01-1003928-2021

Милићевић Стефан, Београд, сведочанство/а V разреда 
ОШ „Скадарлија” у Београду. 07-03-1003929-2021

Лазаревић Анђелина, Београд, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „14. октобар” у Београду. 07-01-1003930-2021

Ненадић Богдан, Витковац, ђачка књижица ОШ „Вук Кара-
џић” у Аранђеловцу. 07-01-1003931-2021

Мазалица Павле, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Милош  Црњански” у Новом Саду. 07-01-1003932-2021

Миловановић Даница, Београд, ђачка књижица II циклусa 
ОШ „Бранислав Нушић” у Београду. 07-01-1003933-2021

Балтић Лазар, Витковац, ђачка књижица ОШ „Бранко Ра-
дичевић” у Витковцу. 07-01-1003934-2021

Милановић Петар, Београд, ђачка књижица ОШ „Уједиње-
не нације” у Београду. 07-01-1003935-2021

Јевремовић Лазар, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Милена Павловић Барили” у Београду. 07-01-1003936-2021

Косовац Мина, Краљево, ђачка књижица ОШ „Светозар 
Марковић” у Краљеву. 07-01-1003937-2021

Саћи Андријана, Београд, ђачка књижица од V до VII (дру-
ги циклус) ОШ „Др Арчибалд Рајс” у Београду  – Карабурма. 

07-01-1003938-2021
Максимовић Милица, Омољица, ђачка књижица I циклуса 

ОШ „Доситеј Обрадовић” у Омољици. 07-01-1003939-2021
Бачван Лука, Арадац, ђачка књижица ОШ „Братство” у 

Арадцу. 07-01-1003940-2021
Рамадановић Алмир, Београд –Земун, сведочанство/а о за-

вршеној Основној школи „Бранко Пешић” у Земуну. 
07-03-1003941-2021

Поповић Саша, Врање, сведочанство/а V –VIII разреда о сте-
ченом основном образовању у Народном универзитету у Врању. 

07-03-1003942-2021
Павловић Mихаило, Београд, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Јован Миодраговић” у Београду. 07-01-1003943-2021
Владуловић Петра, Београд, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Јован Миодраговић” у Београду. 07-01-1003944-2021
Драгићевић Димитрије, Обреновац, ђачка књижица ОШ 

„Јован Јовановић Змај” у Обреновцу. 07-01-1003945-2021
Радосављевић Грујица, Петровац на Млави, сведочанство-

/а ОШ „Бата Булић” у Петровцу на Млави. 07-03-1003946-2021
Килибарда Снежана, Ужице, сведочанство/а VIII разреда 

ОШ. 07-03-1003947-2021
Неранџић Николина, Гуча, сведочанство/а V разреда ОШ 

„Академик Миленко Шушић” у Гучи. 07-03-1003948-2021
Вилимоновић Зорица, Велики Шиљеговац, сведочанство/а 

ОШ „Страхиња Поповић” у Дворану. 07-03-1003949-2021
Пљакић Ања, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Ђура Даничић” у Београду. 07-01-1003950-2021
Николић Драгана, Лазаревац, сведочанство/а o завршеном 

основном образовању ОШ „21. мај” у Нишу. 07-03-1003951-2021
Лазаревић Верица, Гроцка, сведочанство/а ОШ. 

07-03-1003952-2021
Магда Дарија, Каћ, ђачка књижица II циклуса ОШ „Ђура 

Јакшић“ у Каћу. 07-01-1003953-2021
Гуслов Настасја, Бач, ђачка књижица ОШ „Вук Караџић” у 

Бачу. 07-01-1003954-2021
Петровић Веселин, Београд, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Данило Киш” у Београду. 07-01-1003955-2021
Ковач Алекса, Краљево, ђачка књижица ОШ „Вук Кара-

џић” у Краљеву. 07-01-1003956-2021
Коларић Вид Михаило, Београд, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Бранислав Нушић” у Београду. 07-01-1003957-2021

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА –
Пењин Биљана, Нови Сад, диплома ССШ „Милош Црњан-

ски” у Кикинди. 08-05-1010329-2021
Пењин Биљана, Нови Сад, сведочанство/а I, II, III и IV ра-

зреда ССШ „Милош Црњански” у Кикинди. 08-04-1010330-2021
Николић Марко, Београд –Нови Београд, Гимназије „Руђер 

Бошковић” у Београду. 08-01-1010331-2021
Станковић Марија, Трстеник, сведочанство/а I, II, III и IV 

разреда Угоститељско-туристичке школе са домом ученика у Вр-
њачкој бањи. 08-04-1010332-2021

Симић Милица, Београд –Земун, диплома Техничке школе 
Младеновац, техничар за компјутерско управљање. 

08-05-1010333-2021
Благојевић Јана, Београд, Гимназије „Свети Сава” у Бео-

граду. 08-01-1010334-2021
Здравковић Лука, Београд, Железничко техничке школе у 

Београду. 08-01-1010335-2021
Матовић Владе, Чачак, диплома Машинско-саобраћајне 

школе у Чачку. 08-05-1010336-2021
Живановић Дејан, Нови Сад, сведочанство/а I, II, III и IV разре-

да Ваздухопловно војне гимназије у Мостару. 08-04-1010337-2021

Живановић Дејан, Нови Сад, диплома завршене Ваздухо-
пловно војне гимназије у Мостару. 08-05-1010338-2021

Ојданић Радосав, Ужице, диплома ШУП „Радоје Марић” у 
Ужицу. 08-05-1010339-2021

Лазић Никола, Младеновац, диплома Медицинске школе 
„Београд” у Београду. 08-05-1010340-2021

Милојковић Слободан, Параћин, диплома ЕТШ у Параћину. 
08-05-1010341-2021

Цонић Тамара, Ниш, диплома Економске школе у Нишу. 
08-05-1010342-2021

Стојилковић Слађана, Београд, диплома Гимназија „Бора 
Станковић” у Врању. 08-05-1010343-2021

Живановић Слободан, Београд, диплома III степена СОУР 
„Иво Лола Рибар” РО „Лола”  – Образовни центар. 

08-05-1010344-2021
Живановић Слободан, Београд, диплома IV степена СОУР 

„Иво Лола Рибар” РО „Лола”  – Образовни центар. 
08-05-1010345-2021

Лујић Данијела, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда Пољопривредне школе ПК „Београд”. 08-04-1010346-2021

Лујић Данијела, Београд, диплома Пољопривредне школе 
ПК „Београд”. 08-05-1010347-2021

Симић Сања, Читлук, сведочанство/а I, II. III и IV разреда 
Хемијско-технолошке  школе у Крушевцу. 08-04-1010348-2021

Симић Сања, Читлук, диплома Хемијско-технолошке шко-
ле у Крушевцу. 08-05-1010349-2021

Радосављевић Анита, Ниш, диплома Школе моде и лепоте 
у Нишу. 08-05-1010350-2021

Ћосовић Душко, Београд –Земун, диплома Саобраћај-
но-техничке школе у Земуну, смер аутоелектричар. 

08-05-1010351-2021
Крстовић Жарко, Београд –Нови Београд, диплома Земун-

ске гимназије. 08-05-1010352-2021
Петровић Ђорђе, Мала Иванча, диплома Економско-трго-

вачке школе у Сопоту. 08-05-1010353-2021
Милосављевић Горан, Параћин, диплома Економско-трго-

винске школе у Параћину. 08-05-1010354-2021
Панић Ђорђе, Беочин, диплома Средње машинске школе у 

Новом Саду. 08-05-1010355-2021
Димитријевић Светлана, Београд, диплома Међуопштин-

ског образовног центра „8. октобар” у Сенти-Чока, ОВОО сред-
ња школа Сента. 08-05-1010356-2021

Koвачевић Бојан, Обреновац, диплома СШ Техничкe шко-
лe „Буда Давидовић” у Обреновцу. 08-05-1010357-2021

Петровић Ивана, Београд, диплома Архитектонско-технич-
ке школе у Београду. 08-05-1010358-2021

Пивић Наташа, Дивци, диплома Пољопривредне школе 
„Ваљево” у Ваљеву. 08-05-1010359-2021

Алексић Марија, Зајечар, диплома Економско-трговинске 
школе у Зајечару. 08-05-1010360-2021

Врбашки Велибор, Нови Сад, сведочанство/а I, II и III ра-
зреда СТШ „Михајло Пупин” у Кули. 08-04-1010361-2021

Трајковић Милена, Алексинац, диплома Техничке школе у 
Алексинцу. 08-05-1010362-2021

Вукадиновић Небојша, Краљево, диплома Економске шко-
ле „Вељко Влаховић” у Приштини. 08-05-1010363-2021

Умићевић Драган, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда ЕТШ „Никола Тесла” у Београду. 08-04-1010364-2021

Умићевић Драган, Београд, диплома ЕТШ „Никола Тесла” 
у Београду. 08-05-1010365-2021

Живков Димитрије, Дероње, диплома Техничке школе у 
Оџацима. 08-05-1010366-2021

Стојановић Саша, Руменка, диплома Саобраћајне школе 
„Пинки” у Новом Саду. 08-05-1010367-2021

Рапајић Горан, Петроварадин, диплома Машинске школе 
„Радоје Дакић” у Београду. 08-05-1010368-2021

Бунчић Драгана, Инђија, диплома Средње школе „Др Ђор-
ђе Натошевић” у Инђији. 08-05-1010369-2021

Симовић Лука, Ваљево, сведочанство/а II разреда Средње 
музичке школе „Коста Манојловић” у Земуну. 

08-04-1010370-2021
Јовановић Петар, Јаково, сведочанство/а I разреда Машин-

ско образовног центра „Змај”. 08-04-1010371-2021
Јовановић Петар, Јаково, сведочанство/а II разреда Ма-

шинско образовног центра „Змај”. 08-04-1010372-2021
Добановачки Арсеније, Чуруг, диплома Медицинске школе 

„7. април” у Новом Саду. 08-05-1010373-2021
Боснић Бојан, Београд, диплома Гимназије „Свети Сава” у 

Београду. 08-05-1010374-2021
Живановић Жељко, Нови Сад, диплома Машинске школе у 

Новом Саду. 08-05-1010375-2021
Вујовић Ива, Београд –Звездара, Треће београдске гимна-

зије. 08-01-1010376-2021
Шкрбић Васо, Београд –Земун, диплома Машинско-тех-

ничкe школe „Змај ” у Земуну, смер техничар НУ машина. 
08-05-1010377-2021

Рајковић Горан, Петровац на Млави, диплома Хемиј-
ско-технолошког прехрамбеног центра у Београду. 

08-05-1010378-2021
Савић Ана, Стајковац, диплома Пољопривредне школе у 

Лесковцу. 08-05-1010379-2021
Младеновић Данкица, Жагубица, диплома Техничке школе 

у Мајданпеку. 08-05-1010380-2021
Тигањ Алиса, Зајечар, диплома Економске школе у Зајечару. 

08-05-1010381-2021
Опалић Александра, Београд, диплома Трговачке школе у 

Београду. 08-05-1010382-2021
Павковић Александар, Мозгово, диплома Техничке школе 

„Прота Стеван Димитријевић” у Алексинцу. 08-05-1010383-2021
Стојановић Иван, Краљево, диплома МТШ „14. октобар” у 

Краљеву. 08-05-1010384-2021
Петровић Никола, Ниш, диплома Угоститељско-туристич-

ке школе у Нишу. 08-05-1010385-2021
Ђокановић Дејан, Ужице, диплома ТШ „Радоје Марић” у 

Ужицу. 08-05-1010386-2021
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Петровић Тања, Владичин Хан, диплома Гимназије „Јован 

Скерлић” у Владичином Хану. 08-05-1010387-2021
Ђорђевић Александра, Владичин Хан, диплома Гимназије 

„Јован Скерлић” у Владичином Хану. 08-05-1010388-2021
Радовановић Светлана, Београд, сведочанство/а I, II, III и 

IV разреда Гимназије у Ваљеву. 08-04-1010389-2021
Радовановић Светлана, Београд, диплома Гимназије у Ваљеву. 

08-05-1010390-2021
Пузовић Драган, Врбас, диплома ССШ „4. јули” у Врбасу. 

08-05-1010391-2021
Лучић Јован, Нови Сад, сведочанство/а I, II, III и IV разре-

да Средње школе „Светозар Милетић” у Новом Саду. 
08-04-1010392-2021

Никетић Стеван, Каћ, диплома ЕТШ „Михајло Пупин” у 
Новом Саду. 08-05-1010393-2021

Спасић Марина, Крушевац, диплома Медицинске школе у 
Крушевцу. 08-05-1010394-2021

Марковић Владимир, Ниш, диплома ЕТШ „Никола Тесла” 
у Нишу. 08-05-1010395-2021

Алексић Иван, Панчево, диплома Машинске школе „Пан-
чево” у Панчеву. 08-05-1010396-2021

Каличанин Саша, Прокупље, сведочанство/а I, II и III ра-
зреда Техничке школе „15. мај” у Прокупљу. 08-04-1010397-2021

Даниловић Милица, Београд, диплома о стеченом образо-
вању за рад Средње занатске школе у Београду, 2012/13. 

08-05-1010398-2021
Миленовић Марјан, Смедерево, диплома Техничке школе у 

Власотинцу. 08-05-1010399-2021
Бокић Милован, Кикинда, диплома Техничке школе у Ки-

кинди. 08-05-1010400-2021
Максимовић Бранислав, Обреновац, диплома Техничке 

школе „Драги Поповић” у Гњилану, Г. Кусце. 08-05-1010401-2021
Марковић Јелена, Велики Шиљеговац, сведочанство/а I разре-

да Хемијско-технолошке школе у Крушевцу. 08-04-1010402-2021
Марковић Јелена, Велики Шиљеговац, сведочанство/а II 

разреда Хемијско-технолошке школе у Крушевцу. 
08-04-1010403-2021

Карача Саво, Београд –Земун, диплома Саобраћајно-тех-
ничке школе у Земуну, смер техничар друмског саобраћаја. 

08-05-1010404-2021
Гешевић Јован, Ниш, диплома ЕТШ „Никола Тесла” у 

Нишу. 08-05-1010405-2021
Савић Милош, Београд, диплома Грађевинско-саобраћајне 

школе у Приштини, Грачаница. 08-05-1010406-2021
Лобода Дарио, Оџаци, диплома Техничке школе у Оџацима. 

08-05-1010407-2021
Смољанић Јелена, Смедеревска Паланка, диплома III сте-

пена Средње школе „Жикица Дамњановић” у Смедеревској Па-
ланци. 08-05-1010408-2021

Димитријевић Марко, Београд, диплома Угоститељско-ту-
ристичке школе у Београду. 08-05-1010409-2021

Митић Петар, Крагујевац, диплома Прве техничке школе у 
Крагујевцу. 08-05-1010410-2021

Вукајловић Жико, Чачак, диплома Машинско-саобраћајне 
школе у Чачку. 08-05-1010411-2021

Стојановић Сара, Лесковац, диплома Хемијско-техноло-
шке школе „Божидар Ђорђевић Кукар” у Лесковцу. 

08-05-1010412-2021
Симеуновић Јелена, Драгинац, диплома Средње школе Ба-

рајево. 08-05-1010413-2021
Стековић Предраг, Београд, диплома Гимназије „Таковски 

устанак” у Горњем Милановцу. 08-05-1010414-2021
Ристовић Светлана, Горњи Милановац, диплома Гимназије 

„Таковски устанак” у Горњем Милановцу. 08-05-1010415-2021
Миливојевић Марко, Витковац, диплома Уметничке школе 

у Краљеву. 08-05-1010416-2021
Дујин Александар, Нови Бечеј, диплома Техничке школе у 

Кикинди. 08-05-1010417-2021
Мишић Немања, Вишњићево, диплома Техничке школе 

„Никола Тесла” у Сремској Митровици. 08-05-1010418-2021
Ивановић Тамара, Светозар Милетић, диплома Пољопри-

вредно-прехрамбене школе у Сомбору. 08-05-1010419-2021
Микић Цветковић Јелена, Лесковац, диплома Средње шко-

ле „Станимир Вељковић Зеле”. 08-05-1010420-2021
Бошков Бобан, Бор, диплома ЕТШ у Бору. 

08-05-1010421-2021
Савић Александар, Пожаревац, диплома Гимназије у По-

жаревцу. 08-05-1010422-2021
Спасојевић Драган, Козлук, диплома Техничке школе у Ло-

зници. 08-05-1010423-2021
Живковић Мирослав, Смедеревска Паланка, диплома 

МЕТШ „Гоша” у Смедеревској Паланци. 08-05-1010424-2021
Николић Бојан, Лукино Село, диплома ШОСО „9. мај” у 

Зрењанину. 08-05-1010425-2021
Савић Милица, Параћин, сведочанство/а I, II, III и IV ра-

зреда Технолошке школе у Параћину. 08-04-1010426-2021
Михајловић Дејан, Велика Плана, диплома Техничке шко-

ле „Никола Тесла” у Великој Плани. 08-05-1010427-2021
Трнинић Стефан, Београд, Осме београдске гимназије у 

Београду. 08-01-1010428-2021
Драговић Стефан, Нови Сад, књижица Средње школе  – Ра-

чунарска гимназија Смарт у Новом Саду. 08-08-1010429-2021
Суљевић Нермин, Сарајево, диплома Прве техничке школе 

у Крагујевцу. 08-05-1010430-2021
Суљевић Нермин, Сарајево, сведочанство/а III разреда 

Прве техничке школе у Крагујевцу. 08-04-1010431-2021
Михајло Милота Зузана, Кисач, сведочанство/а Медицин-

ске школе „Др Ружица Рип” у Сомбору, 1995/96. 
08-04-1010432-2021

Милосављевић Ненад, Батајница, диплома Саобраћајно 
техничке школе Земун, техничар друмског саобраћаја. 

08-05-1010433-2021
Вујадиновић Зоран, Крагујевац, диплома Економске школе 

у Крагујевцу. 08-05-1010434-2021

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА –
Пејица Бобан, Чачак, студентска књижица - индекс Више 

електро-техничке школе у Чачку школе, бр. 214/99. 
09-01-1001173-2021

Мержан Жељка, Зрењанин, диплома Високе техничке шко-
ле струковних студија у Зрењанину, бр. 01-15/17-110. 

09-02-1001174-2021
Мержан Жељка, Зрењанин, додатак дипломи Високе тех-

ничке школе струковних студија у Зрењанину, бр. 01-15/17-110-
1. 09-03-1001175-2021

Кадовић Андријано, Београд, диплома Више медицинске 
школе у Земуну  – Београд. 09-02-1001176-2021

Маринковић Сара, Бачка Топола, студентска књижица 
- индекс Правног факултета Универзитета у Новом Саду, бр.  
P120/21. 09-01-1001177-2021

Јовановић Драгана, Шабац, студентска књижица - индекс 
Правног факултета у Београду, бр. 95/976. 09-01-1001178-2021

Манчу Јелена, Панчево, студентска књижица - индекс 
Правног факултета ѕа привреду и правосуђе у Новом Саду. 

09-01-1001179-2021
Ракић Марко, Трстеник, студентска књижица - индекс 

Електронског факултета у Нишу, бр. 12123. 09-01-1001180-2021
Велиновић Биљана, Београд, студентска књижица - индекс 

Факултета безбедности у Београду. 09-01-1001181-2021
Јовановић Весна, Београд, студентска књижица - индекс 

Више медицинске школе у Београду, бр. 4665/83. 
09-01-1001182-2021

Николић Петар, Подгорица, студентска књижица - индекс 
Правног факултета у Београду, бр. 17/0024. 09-01-1001183-2021

Котуровић Mина, Београд, студентска књижица - индекс Ме-
дицинског факултета у Београду, бр. 525/18. 09-01-1001184-2021

Станишић Вања, Умка, студентска књижица - индекс Бео-
градске политехнике, бр. 315/2014. 09-01-1001185-2021

– ПЕЧАТИ –

Покрет обнове Краљевине Србије, Београд, печат округлог 
облика исписан ћириличним текстом: ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРА-
ЉЕВИНЕ СРБИЈЕ; са грбом Покрета обнове Краљевине Србије 
у средини печата. 10-1000157-2021

PaySpot d.o.o., Нови Сад, печат правоугаоног облика испи-
сан латиничним текстом: PaySpot; platna institucija; BLAGAJNA 
BR. 97; са логом фирме PaySpot. 10-1000158-2021

PaySpot d.o.o., Нови Сад, печат правоугаоног облика испи-
сан латиничним текстом: PaySpot; platna institucija; BLAGAJNA 
BR. 26; са логом фирме PaySpot. 10-1000159-2021

PaySpot d.o.o., Нови Сад, печат правоугаоног облика испи-
сан латиничним текстом: PaySpot; platna institucija; BLAGAJNA 
BR. 270; са логом фирме PaySpot. 10-1000160-2021

PaySpot d.o.o., Нови Сад, печат правоугаоног облика испи-
сан латиничним текстом: PaySpot; platna institucija; BLAGAJNA 
BR. 2007; са логом фирме PaySpot. 10-1000161-2021

– РАЗНО –

Јегдић Васа, Српски Крстур, пловидбена дозвола рег. бр. 
6294, издата од Лучке капетаније Нови Сад. 11-1004595-2021

Ивашковић Игор, Београд, легитимација туристичког во-
дича бр. 2087, издата од Министарства трговине, туризма и те-
лекомуникација. 11-1004596-2021

Јовановић Милован, Севојно, меморијска картица диги-
талног тахографа бр. SRB0000068658020, издата од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-1004597-2021

Миленковић Батица, Ниш, картица возача бр. 
SRB0000078445000, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004598-2021
Бабеу Кузман, Београд, УЕФА А лиценца бр. 0000000432, 

издата од Фудбалског савеза Србије у Београду. 11-1004599-2021
Цветковић Драган, Београд, картица дигиталног тахографа 

бр. SRB 0000039004001, издата од Агенције за безбедност сао-
браћаја. 11-1004600-2021

Стојковић Горан, Житорађа, картица возача бр. 
SRB0000069925000, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004601-2021
Jakab Import d.o.o., Суботица, уверење о контролисању во-

зила које се увози као употребљавано бр. 157510-21 одштампано 
на обрасцу бр. 1289763, издато од Агенције за безбедност сао-
браћаја. 11-1004602-2021

Biro team 024 d.o.o., Суботица, уверење о контролисању 
возила које се увози као употребљавано бр. 060871-21 одштам-
пано на обрасцу бр. 1167676, издато од Агенције за безбедност 
саобраћаја. 11-1004603-2021

Teoфил транспорт д.о.о., Пожега, дозвола за међународни 
транспорт HR 3 zem бр. 6241, издата од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004604-2021

Пантић Марко, Београд, дигитална картица возача бр. SRB 
0000096148000, издата од Дунав осигурања а.д. 11-1004605-2021

Novotrans d.o.o., Нова Пазова, дозвола за међународни 
транспорт TR (bt BP) - 2021 бр. 790910, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004606-2021

Novotrans d.o.o., Нова Пазова, дозвола за међународни 
транспорт BY (T) - 2021 бр. 1092908, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004607-2021

Novotrans d.o.o., Нова Пазова, дозвола за међународни 
транспорт RUS (b) - 2021 бр. 0734527, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004608-2021

Здравковић Александра, Београд, уверење о испитивању 
возила које се преправља бр. 001416-21 штампано на обрасцу 
бр. 1106110, издато од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004609-2021
Здравковић Александра, Београд, потврда о исправно-

сти уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас бр. 
001416-21 штампано на обрасцу 0574846,  издато од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-1004610-2021

Туркаљ Катица, Стара Пазова, лиценца за медицинску се-
стру 050997/2016, издата од Коморе медицинских сестара у Но-
вом Саду. 11-1004611-2021

Еurošped-putnik d.o.o., Конарево, дозвола за ванлинијски 
превоз путника HR 91, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004612-2021

Gallinari transport and sells d.o.o., Суботица, уверење о ис-
питивању возила број 003110-21П, сер. бр. обр. 1097935/1, изда-
то од Агенције за безбедност саобраћаја. 11-1004613-2021

Станковић Добрица, Смедерево, дозвола за управљача мо-
торног чамца бр. 1861, издата од Лучке капетаније Смедерево. 

11-1004615-2021
Шајић Вујо, Смедерево, дозвола за управљача моторног 

чамца, издата од Лучке капетаније Смедерево. 11-1004616-2021
Миленијум д.о.о., Београд –Земун, уверење о испитивању 

возила бр. 068334-20 П на обрасцу сер. бр. 0952839/1, издато од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-1004617-2021

Миленијум д.о.о., Београд –Земун, потврда о исправности 
уређаја и опреме за погон возила на ЦНГ бр. 021340-20К, сер. 
бр. обр. 010654, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004618-2021
Марковић Миодраг, Томашевац, меморијска картица ди-

гиталног тахографа за возача бр. SRB0000049778000, издата од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-1004619-2021

Erwin d.o.o. Novi Pazar, Нови Пазар, дозвола за међународ-
ни транспорт TR-bt BP/2021/ бр. 789877, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004620-2021

Стевић Драган, Београд, потврда о исправности уређаја и 
опреме за погон возила на ТНГ бр. 028119-18, одштампана на об-
расцу бр. 0452558, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004621-2021
Обрадов Дејан, Инђија, меморијска картица дигиталног 

тахографа бр. SRB0000052732010, издата од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-1004622-2021

Лазаревић Владимир, Прибој, уверење о испитивању вози-
ла бр. 153130-20П, сер. бр. обр. 1064566, издато од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-1004623-2021

Богдановић Милош, Београд, уверење о положеном струч-
ном испиту за стицање звања управљача  – руковаоца чамца број 
265/17, издато од Лучке капетаније Смедерево. 11-1004624-2021

Bluna šped o.d., Нови Пазар, дозвола за међународни транс-
порт TR- bt BP /2021/ бр. 666211, издата од Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004625-2021

Марић Светлана, Шабац, потврда о исправности уређаја 
и опреме за погон возила на ТНГ бр. 020498-17, сер. бр. обр. 
0368968, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004626-2021
Марић Светлана, Шабац, уверење о испитивању вози-

ла  – контролисању возила које се увози као употребљавано бр. 
108830-17 на обрасцу бр. 0427484, издато од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-1004627-2021

Марић Светлана, Шабац, уверење о испитивању возила 
број 020498-17, сер. бр. обр. 0118595, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-1004628-2021

Милићевић Никола, Крагујевац, тахо картица бр. 
SRB0000047909000, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004629-2021
Ердеши Арпад, Бач, меморијска картица дигиталног тахо-

графа за возача бр. SRB0000097R0T000, издата од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-1004630-2021

Митровић Зоран, Београд –Земун, мемориjска картица ди-
гиталног тахографа бр. SRB0000035609001, издата од Aгенције 
за безбедност саобраћаја. 11-1004632-2021

Остојић Марко, Јагодина, потврда о контроли уградње уре-
ђаја и опреме за КПГ бр. 013965-21, сер. бр. обрасца 0575812, 
издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 11-1004633-2021

Давидов Бранко, Нови Сад, дозвола за управљање мотор-
ним чамцем бр. 4526/19, издата од Лучке капетаније Нови Сад. 

11-1004634-2021
Давидов Јелена, Нови Сад, пловидбена дозвола рег. бр. 

NS364F, издата од Лучке капетаније Нови Сад. 11-1004635-2021
Uniplast Serbia d.o.o., Шабац, уверење о испитивању вози-

ла број 023790-20, сер. бр. обр. 1016091/1, издато од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-1004636-2021

Трифуновић Миленка, Горња Врањска, уверење о испи-
тивању возила број 114064-21, сер. бр. обр. 1210185, издато од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-1004637-2021

Peric trans company, Београд –Нови Београд, дозвола за ме-
ђународни транспорт В-uni za 2021 бр. 6688, издата од Мини-
старства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-1004638-2021
Res Rota d.o.o., Београд, уверење о испитивању возила које 

се увози као употребљено бр. 161417-21 П одштампано на обра-
сцу бр. 1294971, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004639-2021
Чугаљ Раде, Рума, меморијска картица дигиталног тахо-

графа за возача бр. SRB0000076208000, издата од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-1004640-2021

DOO Daka-Doljevac, Дољевац, дозвола за међународни 
транспорт број 6302 HR-uni за E2, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004641-2021

Субашић Никола, Панчево, квалификасциона картица во-
зача бр. SRB013029-АBS013121, издата од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-1004642-2021

Raiffeisen Leasing d.o.o., Београд, потврда о исправности 
уређаја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 000457-18, серијски 
број обрасца 0400187, издата од Агенције за безбедност саобра-
ћаја. 11-1004643-2021

Ећимовић Бојан, Београд, уверење о испитивању возила 
број 000509-16 серијски број 0066721, издато од АМСС  – ЦМВ, 
дана 02.02.2016. 11-1004644-2021

Елезовић Филип, Београд, пловидбена дозвола број BG-P-
346B, издата од Лучке капетаније Београд. 11-1004645-2021

ДУНИС д.о.о., Нови Сад, дозвола за превоз ствари PL bt 
5664403, по решењу бр. 344-13-22456, издата 02.12.2021. од Ми-
нистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-1004646-2021
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или подаци у вези са предметом надзора могу бити релевантни у 
доказивању неовлашћеног пружања услуга, злоупотребе на тржи-
шту или у доказивању повреда одредби овог закона које се односе 
на јавну понуду и укључење у трговање; 

4) захтева постојеће снимке телефонских разговора, евиден-
ције електронских комуникација и друге размене података које 
чува инвестиционо друштво, кредитна институција или други су-
бјекти надзора; 

5) захтева од ревизора инвестиционих друштава, регулиса-
них тржишта и пружалаца услуга доставе података, издавалаца, 
понуђача или од лица која захтевају укључење у трговање на регу-
лисано тржиште, да пруже информације; 

6) у сврху провере података од интереса за надзор, Комисија 
може дозволити ревизорима или специјализованим стручним ли-
цима да врше провере одређених података; 

7) тражи од телекомуникационог оператера податке о разме-
ни података које поседује телекомуникациони оператер;

8) тражи од телекомуникационог оператера податке о при-
мљеним и упућеним позивима на телефонске бројеве физичких и 
правних лица која су обухваћена поступком надзора; 

9) захтева достављање информација и свих релевантних до-
кумената од било ког лица, у вези са величином и сврхом позици-
је или изложености преузетим кроз робни изведени финансијски 
инструмент и било којом имовином или обавезама на основном 
тржишту; 

10) у вези са робним изведеним финансијским инструмен-
тима, захтева информације од учесника на тржишту о повезаним 
спот тржиштима, извештаје о трансакцијама и има директан при-
ступ системима трговања.

Комисија може у спровођењу својих овлашћења у поступку 
надзора да захтева сарадњу од министарства надлежног за унутра-
шње послове.

Начин обављања надзора

Члан 356.
Комисија спроводи надзор:
1) континуирано, на основу анализе извештаја које су субјек-

ти надзора дужни да достављају Комисији у складу са законима 
и подзаконским актима, праћењем, прикупљањем и провером до-
кументације, обавештења и података добијених на посебан захтев 
Комисије, као и праћењем, прикупљањем и провером података и 
сазнањем из других извора;

2) непосредно у просторијама субјекта надзора, Комисије 
или правног лица са којима је субјект надзора директно или инди-
ректно, пословно, управљачки или капиталом повезан.

Надзор из става 1. тачка 2) овог члана може бити редован и 
ванредан.

План спровођења редовног непосредног надзора доноси 
Комисија на основу процене ризика, као и других критеријума у 
складу са подзаконским актом Комисије који ближе уређује услове 
и начин спровођења надзора.

Субјект надзора, заинтересовано лице и разгледање списа

Члан 357.
Субјект надзора је у поступку непосредног надзора лице које 

је наведено у налогу за надзор као лице над којим се спроводи по-
ступак надзора Комисије.

Субјект надзора има сва права странке у складу са законом 
који уређује општи управни поступак.

Заинтересовано лице у поступку непосредног надзора је оно 
лице које докаже свој правни интерес. 

До окончања поступка непосредног надзора ограничено је 
право на разгледање списа за заинтересовано лице.

Комисија одлучује да ли би омогућавањем заинтересованом 
лицу разгледања списа била осујећена сврха поступка надзора, 
постали доступни подаци који представљају инсајдерске инфор-
мације или на други начин угрожен поступак надзора или причи-
њена штета субјекту надзора или неком дугом лицу. 

Континуирани надзор

Члан 358.
Комисија током континуираног надзора утврђује:
1) да ли су извештаји, обавештења и други подаци доставље-

ни у прописаном року и у прописаној форми;

2) да ли су подаци у извештајима, обавештењима и другој 
траженој документацији тачни и исправни, као и да ли указују на 
кршење закона и подзаконских аката;

3) положај субјекта надзора и ризике којима је субјект надзо-
ра изложен или би могао бити изложен у свом пословању;

4) на основу података из других расположивих извора посто-
јање повреде закона и подзаконских аката.

У случају утврђених незаконитости и/или неправилности у 
пословању субјекта надзора током континуираног надзора, Ко-
мисија ће омогућити субјекту надзора да се изјасни, па на основу 
утврђеног чињеничног стања донети одговарајуће решење за от-
клањање утврђених незаконитости и неправилности.

Уколико није могуће утврдити комплетно чињенично стање, на 
основу података и изјава добијених у поступку континуираног над-
зора, Комисија може одредити спровођење непосредног надзора. 

Поступак по представкама

Члан 359.
Надзор Комисије може бити инициран представком.
Представка мора бити разумљива, да садржи потребне по-

датке о лицу за које подносилац подноси представку, предмету на 
који се она односи, сврху представке као и податке о подносиоцу 
представке и то: лично или пословно име, пребивалиште, односно 
боравиште, контакт телефон, адресу, адресу електронске поште и 
потпис подносиоца представке.

Представка мора да садржи довољно податка који указују на 
постојање незаконитости и неправилности.

Ако се на основу јавно доступних податка, података доступних 
Комисији и службених евиденција не може утврдити чињенично 
стање у вези са неправилностима или незаконитостима на које ука-
зује представка, Комисија покреће поступак непосредног надзора. 

Пријаве незаконитости и неправилности

Члан 360.
Свако лице које сазна за незаконитост или неправилност у 

вези са применом овог закона и подзаконских аката донетих на 
основу овог закона, као и других закона и подзаконских аката до-
нетих на основу тих закона, може о томе поднети Комисији писме-
ну представку путем прописаног комуникационог канала.

Комисија ближе прописује: 
1) посебне поступке за пријем пријава незаконитости или не-

правилности у вези са применом овог закона и подзаконских аката 
у надлежности Комисије и комуникационе канале који се могу ко-
ристити за подношење такве пријаве; 

2) одговарајућу заштиту запослених који раде по основу уго-
вора о раду, а који пријаве незаконитости или неправилности, од 
освете, дискриминације и других врста непоштеног поступања 
послодавца или трећих лица према њима;

3) заштиту идентитета и личних података лица које је пријавило 
незаконитости или неправилности и физичког лица на које се пријава 
односи у свим фазама поступка, осим у истрази и судском поступку.

Инвестициона друштва, организатори тржишта, пружаоци 
услуга доставе података, кредитне институције у погледу инве-
стиционих услуга или активности и додатних услуга, као и дру-
ги послодавци који обављају делатности које су регистроване за 
сврхе финансијских услуга дужни су да успоставе одговарајуће 
интерне процедуре за своје запослене да, кроз посебан, независан 
и самосталан канал интерно пријављују уочене незаконитости или 
неправилности. 

Канал за интерну пријаву незаконитости или неправилности 
из става 3. овог члана може се обезбедити и путем поверавања по-
слова уз примену мера заштите из става 2. тач. 2) и 3) овог члана.

Комисија ближе уређује комуникационе канале из става 1. 
овог члана, праћење и поступање након извештавања, мере зашти-
те запослених, мере заштите податка о личности и друга питања у 
вези пријема пријава незаконитости или неправилности. 

Обавеза давања податка од значаја за надзор

Члан 361.
Сва лица која имају податке и сазнања од интереса за надзор 

имају обавезу да на захтев и у року који одреди овлашћено лице 
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Комисије доставе општа акта, копије пословних књига, изводе са 
рачуна, преписку и друге документе, укључујући и електронске, 
евиденције о телефонским позивима и другим облицима коре-
спонденције.

Обавештавање Kомисије у складу са одредбама овог закона, 
не представља кршење забране саопштавања информација пред-
виђене уговором или прописом, те лице које је дало такво обаве-
штење не сноси одговорност.

Непосредни надзор

Члан 362.
Непосредан надзор се води по службеној дужности.
Непосредан надзор отпочиње издавањем налога за надзор и 

његовим достављањем субјекту надзора у писаном облику.
Налог за надзор садржи предмет надзора, податке о овлашће-

ним лицима за спровођење надзора, адресу или ознаку пословних 
просторија у којима ће се надзор вршити и друге податке од знача-
ја за спровођење надзора. 

Уколико се током непосредног надзора открију могуће не-
законитости и неправилности изван граница утврђеног предмета 
надзора, налог се допуњава издавањем налога о допуни налога.

Налог за надзор може бити измењен у делу који се односи на 
овлашћено лице за спровођење надзора и трајање надзора.

На допуну налога за надзор из става 4. овог члана сходно се 
примењују одредбе ст. 2. и 3. овог члана.

Налог за надзор доставља се субјекту надзора у року који не 
може бити краћи од осам дана од дана почетка надзора.

Како се не би угрозила сврха надзора, налог за надзор се 
може доставити и у краћем року, а најкасније уручењем од стране 
овлашћеног лица, непосредно пре спровођења надзора.

Пријава кршења закона од стране узбуњивача

Члан 363.
За узбуњиваче који имају сазнања о стварним или потенци-

јалним кршењима закона и подзаконских аката у надлежности 
Комисије, обезбеђује се посебан комуникациони канал за пријаву 
таквих кршења.

Комисија ближе прописује поступке за примање пријава, ко-
муникационе канале, евиденције, заштиту идентитета лица и дру-
га питања у вези са пријавама из става 1. овог члана.

Општа овлашћења Комисије у спровођењу непосредног 
надзора

Члан 364.
Непосредни надзор спроводи овлашћено лице Комисије - су-

первизор или друго лице привремено овлашћено од стране Коми-
сије за предузимање радњи у поступку непосредног надзора.

Супервизор поседује службену легитимацију а друга овла-
шћена лица посебно овлашћење за предузимање радњи у поступ-
ку непосредног надзора.

Лице из става 1. овог члана је у предузимању радњи непо-
средног надзора и оцени утврђених чињеница самостално. 

Супервизор је дужан да пре почетка спровођења надзора по-
каже службену легитимацију лицу код кога се врши надзор, а дру-
го овлашћено лице посебно овлашћење за предузимање радњи у 
поступку непосредног надзора. 

Поступак издавања, садржине, престанак важења и замене 
службених легитимација прописује Комисија. 

Непосредни надзор се спроводи у просторијама субјекта над-
зора или лица са којим субјект надзора има блиске везе, као и у 
пословним просторијама Комисије у присуству одговорног лица 
или овлашћеног лица субјекта надзора.

Поступак непосредног надзора који води Комисија се по пра-
вилу спроводи без усмене расправе.

Услови за спровођење непосредног надзора

Члан 365.
Субјект надзора дужан је да овлашћеном лицу Комисије оси-

гура одговарајуће просторије у којима је могуће несметано и без 
присуства других лица обављање надзора пословања.

На захтев овлашћеног лица Комисије субјект надзора дужан 
је да осигура стручну и техничку помоћ, као и потребна објашње-
ња и друге услове потребне за спровођење надзора.

Непосредни надзор се спроводи у току радног времена су-
бјекта надзора, а ако је због обима или природе надзора то неоп-
ходно, субјект надзора је дужан да омогући овлашћеном лицу Ко-
мисије обављање надзора и после радног времена.

Овлашћено лице Комисије спроводи непосредан надзор:
1) непосредним опажањем у просторијама које се користе за 

обављање пословне активности или чување опреме; 
2) увидом у пословну документацију у сваком облику, еви-

денције, базе података и сваки други облик пословне комуникаци-
је субјекта надзора и његових запослених; 

3) саслушањем сваког лица које има сазнања у вези са по-
ступком надзора;

4) прикупљањем и увидом у податке од значаја за надзор на 
други начин.

Овлашћено лице Комисије може наложити субјекту надзора 
који је лице са дозволом Комисије да обезбеди присуство запосле-
ног чији је исказ од значаја за вођење поступка. 

Документацију, новац или предмете који могу послужити 
као доказ у кривичном поступку, поступку за привредни преступ, 
овлашћено лице Комисије може, уз издавање потврде, привремено 
одузети субјекту надзора, али само до покретања тих поступака, 
када их предаје надлежним органима за вођење поступка.

Учешће других стручних лица

Члан 366.
У сврху провере података од интереса за надзор за коју су по-

требна посебна знања, Комисија може да затражи стручно учешће 
ревизора, вештака или другог стручног лица.

Субјект надзора сноси трошкове за предузете провере пода-
така из става 1. овог члана, уколико се утврде неправилности и 
незаконитости у његовом пословању. 

Поступак надзора без претходне доставе налога за надзор

Члан 367.
Приликом вршења ванредног непосредног надзора, без прет-

ходне доставе налога за надзор, ако овлашћено лице Комисије не 
затекне лице овлашћено за заступање субјекта надзора, може из-
вршити надзор без његовог присуства. 

У случају из става 1. овог члана запослена или ангажована 
лица код субјекта надзора дужна су да омогуће овлашћеном лицу 
Комисије спровођење непосредног надзора. 

Кад је у случају из става 1. овог члана присуство овлашће-
ног лица за заступање субјекта надзора неопходно за спровођење 
надзора, овлашћено лице Комисије ће оставити позив одговорном 
лицу да у одређено време буде присутно ради спровођења надзора. 

Онемогућавање поступка надзора

Члан 368.
Ако овлашћено лице Комисије буде онемогућено у вршењу 

радњи прописаних чланом 365. став 4. овог закона или буду на 
други начин онемогућени да изврше надзор, саставиће о томе за-
писник. 

Сматра се да субјект надзора није омогућио овлашћеном 
лицу Комисије да изврши надзор и у следећим случајевима: 

1) ако у датом року не достави све тражене документе и по-
датке, а нарочито податке којима је субјект надзора дужан да распо-
лаже према закону, подзаконским актима и правилима пословања; 

2) по захтеву овлашћеног лица Комисије достави податке за 
које се утврди да нису тачни; 

3) ако не обезбеди неопходне услове за вршење надзора, од-
носно не обезбеди да супервизора или овлашћено лице које спро-
води надзор не ометају запослени у субјекту надзора; 

4) ако се лице овлашћено за заступање или друго лице као 
странка у поступку не одазове позиву за спровођење непосредног 
надзора у пословним просторијама Комисије, изостанак не оправ-
да а не овласти друго лице да учествује у поступку; 

5) ако у поступку надзора не обезбеди присуство запосленог 
чији је исказ од значаја за вођење поступка. 
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надзора се доставља субјекту надзора.

Записник о надзору

Члан 369.
О току поступка непосредног надзора, изјавама субјекта над-

зора, односно овлашћеног или одговорног лица субјекта надзора 
који је правно лице, изјавама сведока, чињеницама које произила-
зе из докумената, као и другим важнијим предузетим радњама у 
поступку, сачињава се записник о надзору.

Записник о надзору се сачињава у оноликом броју примера-
ка колико има субјеката надзора и два примерка за службене по-
требе Комисије, потписују га после читања сва присутна лица и 
овлашћено лице Комисије које је спровело поступак надзора, па се 
уручује субјекту или субјектима надзора.

На чињенично стање констатовано записником присутни 
субјект надзора, односно одговорно лице или овлашћено лице су-
бјекта надзора, може ставити примедбе пре закључења записника.

Уколико се записник сачињава без присуства субјекта надзо-
ра, односно одговорног или овлашћеног лица субјекта надзора, за-
писник се доставља субјекту надзора и на достављени записник 
субјект надзора има право да уложи приговор у року од осам дана 
од дана пријема истог.

Изузетно од става 5. овог члана овлашћено лице Комисије 
може одредити и краћи рок за улагање приговора, када је то по-
требно ради спречавања могућих знатних штетних последица.

Разлози за приговор на записник

Члан 370.
Приговор на записником констатовано чињенично стање до-

звољен је ако је у записнику погрешно или непотпуно констатова-
но чињенично стање.

Садржај приговора

Члан 371.
Приговор мора да садржи ознаку записника на који се приго-

вор односи, разлоге приговора, који указују да је чињенично ста-
ње погрешно или непотпуно констатовано и потпис подносиоца 
приговора. 

Ако се субјект надзора у приговору позива на исправе, одно-
сно документацију, дужан је да их као доказе приложи.

Достављени приговор на записник чини саставни део запи-
сника.

Ако субјект надзора као доказ приговору не приложи испра-
ве, односно документацију, овлашћено лице Комисије ће код раз-
матрања приговора узети у обзир само оне доказе који су пригово-
ру приложени.

Након протека рока за приговор субјект надзора нема право 
да наводи нове чињенице и износи нове доказе у започетом по-
ступку надзора.

Ако субјект надзора приговором основано оспори чињенич-
но стање из записника, овлашћено лице саставља допуну записни-
ка и доставља је субјекту надзора у року од 15 дана од дана уложе-
ног приговора.

Уколико се приговор оцени неоснованим, не сачињава се до-
пуна записника.

Ако се субјекту надзора не достави допуна записника у року 
од 15 дана од дана уложеног приговора сматраће се да је његов 
приговор оцењен неоснованим.

Незаконитости и неправилности

Члан 372.
Незаконитости, у смислу овог закона, су стања и поступци 

који нису у складу са овим законом, актима Комисије, другим за-
конима у надлежности Комисије и подзаконским актима, и пропи-
сима којима је Комисији дата надлежност за примену, спровођење 
надзора или надзора над применом.

Неправилности, у смислу овог закона, су стања и активно-
сти којима се усвојени интерни акти субјекта надзора, пословне 
политике, прописане мере и поступци доследно не примењују у 
пословању субјекта надзора. 

На основу спроведеног поступка надзора, Комисија може 
субјекту надзора да изрекне надзорне мере и санкције прописане 
овим законом, а у сврху законитог, поштеног, правичног и профе-
сионалног пословања који унапређује интегритет тржишта капи-
тала.

Извештај о надзору

Члан 373.
Koмисија разматра извештај о спроведеном поступку непо-

средног надзора и, у случају утврђених незаконитости или непра-
вилности, одлучује о изрицању мера.

Извештај из става 1. овог члана садржи следеће податке: 
1) субјект надзора; 
2) овлашћено лице Комисије; 
3) датум налога за надзор; 
4) разлог и предмет непосредног надзора; 
5) кратак преглед активности у току поступка непосредног 

надзора; 
6) опис утврђених неправилности и незаконитости;
7) предлог административних мера и санкција;
8) друге податке од значаја за одлучивање Комисије. 
Уколико повреда прописа утврђена приликом спровођења 

поступка надзора има елементе привредног преступа или кривич-
ног дела, извештај о надзору садржи одредбу којом је прописан 
привредни преступ односно кривично дело, податке о лицу за које 
постоје основи сумње да је извршило привредни преступ или кри-
вично дело, као и упућивање на доказе о постојању тог дела.

Административне мере и санкције

Члан 374.
У случају утврђених незаконитости и/или неправилности, 

Комисија може да изрекне следеће административне мере и санк-
ције: 

1) налог физичком или правном лицу да успостави законито-
сти пословања и/или престане и не понавља свако поступање из 
ког произилази незаконитост или неправилност; 

2) јавно објављивање одлуке Комисије о физичком или прав-
ном лицу и природи повреде закона; 

3) издаје саопштења јавности; 
4) изриче новчане казне; 
5) привремена забрана, односно за поновљене и озбиљне не-

законитости, трајна забрана вршења руководећих функција члану 
органа управе или другом одговорном физичком лицу у институ-
цији као што је инвестиционо друштво, ЦРХОВ, или забрана трго-
вања за сопствени рачун; 

6) привремена забрана чланства или учешћа инвестиционом 
друштву на регулисаном тржишту, МТП-у или клијенту ОТП-а; 

7) привремену забрану обављања пословне делатности; 
8) одузима привремено или трајно дозволу за обављање де-

латности лицима којима је издала дозволу; 
9) изриче мере којима се осигурава да инвестициона дру-

штва, регулисана тржишта и друга лица на која се примењује овај 
закон стално испуњавају законом прописане услове; 

10) издаје налог за повраћај остварене добити или надокнаду 
избегнутог губитка услед кршења одредби, уколико се могу утвр-
дити;

11) захтева замрзавање и/или одузимање имовине; 
12) упућује предмете на поступање полицији и јавном тужи-

лаштву; 
13) захтева привремену обуставу трговања финансијским ин-

струментом када сматра да би трговање угрозило интересе инве-
ститора; 

14) захтева искључење финансијског инструмента из тргова-
ња на регулисаном тржишту или из другог система трговања; 

15) захтева од било ког лица да предузме кораке за смањење 
величине позиције или изложености; 

16) ограничава способност било ког лица да закључи транс-
акцију са робним дериватом, укључујући увођење ограничења ве-
личине позиције које лице може имати у сваком тренутку;

17) привремено обуставља оглашавање или продају финан-
сијских инструмената или структурираних депозита када су испу-
њени услови; 
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18) привремено обуставља оглашавање или продају финан-
сијских инструмената или структурираних депозита када инвести-
ционо друштво није развило или не примењује делотворни посту-
пак одобрења производа или на други начин не испуњава одредбе 
члана 167. овог закона; 

19) захтева искључење лица из органа управе инвестиционог 
друштва или организатора тржишта; 

20) предузима све неопходне мере како би јавност била тач-
но обавештена, односно захтева од издаваоца или другог лица 
исправку погрешних или обмањујућих информација, или их сама 
објављује на терет тих лица; 

21) захтева од издаваоца да објави, или Комисија објављује, 
све важне информације које могу утицати на процену хартија од 
вредности које се јавно нуде или су укључене у трговање на регу-
лисаном тржишту, ради заштите инвеститора односно несметаног 
функционисања тржишта; 

22) захтева од издавалаца, понуђача или лица која захтевају 
укључење на регулисано тржиште да у проспект укључе додатне 
информације, уколико је то неопходно ради заштите инвеститора; 

23) привремено обустави јавну понуду или укључење у тр-
говање на регулисано тржиште на период од највише десет уза-
стопних радних дана уколико се основано сумња да је дошло до 
повреде одредаба овог закона које регулишу јавну понуду и укљу-
чење у трговање;

24) забрани или привремено обустави оглашавање, захтева 
од издавалаца, понуђача, лица која траже укључење у трговање на 
регулисано тржиште, односно релевантних финансијских посред-
ника да обуставе или привремено обуставе оглашавање на пери-
од од највише десет узастопних радних дана уколико се основано 
сумња да је дошло до повреде одредаба овог закона које регулишу 
јавну понуду и укључење у трговање;

25) забрани јавну понуду или укључење хартија у тргова-
ње на регулисаном тржишту када утврди да је дошло до кршења 
одредби овог закона или када постоје основи сумње да до кршења 
може доћи; 

26) привремено обустави или захтева од регулисаног тржи-
шта, МТП-а или ОТП-а да привремено обустави трговање на ре-
гулисаном тржишту на период од највише 10 узастопних радних 
дана у случају када се основано сумња да је дошло до повреде 
одредаба овог закона које регулишу јавну понуду и укључење у 
трговање; 

27) привремено или трајно забрани учеснику или тржишту 
трговање одређеним производом; 

28) забрани трговање на регулисаном тржишту, односно 
МТП-у или ОТП-у ако сматра да је дошло до повреде одредаба 
овог закона које регулишу јавну понуду и укључење у трговање; 

29) објави чињеницу да издавалац, понуђач или лице које за-
хтева укључење у трговање на регулисано тржиште не испуњава 
законске обавезе; 

30) привремено обустави проверу проспекта који јој је под-
нет на одобрење или привремено обуставља или ограничава јавну 
понуду хартија од вредности или укључење у трговање на регули-
сано тржиште, ако врши своје овлашћење да изрекне забрану или 
ограничење, до тренутка истека забране или ограничења; 

31) одбија, на највише пет година, да одобри проспект када 
издавалац, понуђач или лице које тражи укључење на регулисано 
тржиште чини тежу повреду, односно понавља повреде одредаба 
овог закона које регулишу јавну понуду и укључење у трговање; 

32) забрани трговање ако сматра да је ситуација издаваоца 
таква да би трговање штетило интересима инвеститора.

Одузимање дозволе за обављање делатности из става 1. тач-
ка 8) овог члана може обухватити све или поједине активности.

Пружање инвестиционих услуга, обављање инвестиционих 
активности или нуђење услуга организатора система за салдирање 
без дозволе или одобрења из овог закона сматра се такође крше-
њем одредби овог закона. 

Несарадња у поступку надзора или непоступање према на-
логу у току непосредног надзора сматра се кршењем одредби овог 
закона и може бити основ за одузимање дозволе коју је издала Ко-
мисија. 

Приход остварен по основу наплаћених новчаних казни 
представља приход Комисије.

Решење из става 1. тач. 4), 6), 7), 8) и 11) овог члана након 
достављања субјекту надзора представља извршну исправу.

Комисија, пре изрицања мере лицу коме издаје дозволу, од-
носно претходну сагласност, омогућава лицу да се изјасни. 

Надзор у случају одузимања дозволе

Члан 375.
Комисија спроводи поступак непосредног надзора над лицем 

са дозволом Комисије у случају престанка обављања делатности 
или одузимања дозволе услед других околности.

Критеријуми за изрицање мера и санкција

Члан 376.
Приликом одређивања врсте и нивоа административних 

санкција или мера изречених у вршењу својих овлашћења, Коми-
сија узима у обзир све релевантне околности, укључујући по по-
треби: 

1) озбиљност и трајање незаконитог или неправилног посту-
пања субјекта надзора; 

2) степен одговорности физичког или правног лица за неза-
конито или неправилно поступање; 

3) финансијску снагу одговорног физичког или правног лица, 
што се нарочито показује укупним приходом правног лица или го-
дишњим приходима и нето имовином одговорног физичког лица; 

4) значај остварене добити или избегнутог губитка физичког 
или правног лица, ако их је могуће утврдити; 

5) губитке које је због незаконитог или неправилног поступа-
ња субјекта надзора имало треће лице, ако их је могуће утврдити;

6) утицај незаконитог или неправилног поступања субјекта 
надзора на интересе малих инвеститора; 

7) ниво сарадње субјекта надзора у поступку надзора, не 
доводећи у питање потребу да се обезбеди повраћај добити или 
спреченог губитка који је то лице избегло на основу; 

8) раније утврђене незаконитости или неправилности код ис-
тог субјекта надзора; и 

9) мере које је предузео субјект надзора да спречи понавља-
ње незаконитости или неправилности.

Изрицање новчане казне

Члан 377.
Кад утврди незаконитости и неправилности које представља-

ју кршење одредби Главе XII овог закона која уређује злоупотребе 
на тржишту (чл. 269 –297. овог закона), Комисија може изрећи нов-
чану казну и то:

1) новчану казну за правна лица од најмање 10.000 динара до 
највише 15% укупног годишњег промета правног лица према по-
следњим расположивим извештајима које је одобрила управа; ако 
је правно лице матично друштво или зависно друштво матичног 
друштва које је у обавези да припреми консолидоване финансиј-
ске извештаје у складу са законом којим се уређује рачуноводство, 
укупни годишњи промет је укупни годишњи промет, или одгова-
рајући вид прихода у складу са актима којима се уређује рачуно-
водство, према последњим расположивим консолидованим изве-
штајима које је одобрила управа крајњег матичног друштва;

2) новчану казну за физичка лица која не може бити мања од 
једне зараде, нити већа од збира дванаест зарада које је физичко лице 
примило у периоду од дванаест месеци пре дана доношења решења.

Максимална новчана казна може бити изречена у тростру-
ком износу стечене добити, или избегнутог губитка када се добит 
може утврдити, чак иако превазилази максималне износе из става 
1. овог члана.

Комисија прописује методологију одређивања висине новча-
не казне.

Изрицање мера непосредним одлучивањем

Члан 378.
Ако је доношење мера неопходно ради уредног функциони-

сања финансијског тржишта или заштите инвеститора, а ради се 
о мерама које се не могу одложити и чињенице на којима се мера 
заснива су утврђене, општепознате, познате Комисији или се исте 
могу утврдити на основу података из службених евиденција, Ко-
мисија може о њиховом изрицању непосредно одлучити, без спро-
вођења поступка непосредног надзора.
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Налог за успостављање законитости и престанак поступања

Члан 379.
У случају утврђених незаконитости и неправилности Коми-

сија може наложити физичком или правном лицу успостављање 
законитости и/или престанак сваког поступања које је у супротно-
сти са одредбама овог закона, те наложити да се такво незаконито 
и неправилно поступање не понавља. 

Решењем из става 1. овог члана Комисија одређује рок за из-
вршење решења и обавезу да се Комисији достави доказ о посту-
пању по налозима из решења.

Решењем из става 1. овог члана Комисија може изрећи и јед-
ну или више мера у складу са овим законом.

Ако Комисија утврди да незаконитости и неправилности чије 
је отклањање наложено решењем из става 1. овог члана нису от-
клоњене, Комисија може изрећи нову меру.

О донетим решењима из овог члана Комисија ће обавестити 
регулисано тржиште, односно МТП, ЦРХОВ, и кредитну инсти-
туцију када је то неопходно, а Народну банку Србије обавестиће 
у сваком случају када се решење односи на кредитну институцију.

Писмена опомена

Члан 380.
Када Комисија у спроведеном надзору утврди незаконитости, 

односно неправилности које представљају повреду одредаба овог 
закона и аката Комисије и других закона из надлежности Комисије 
и аката донетих на основу тих закона, а природа и обим утврђених 
незаконитости и неправилности немају значајан утицај и последи-
це, Комисија може субјекту надзора изрећи писмену опомену.

Ако субјект надзора у току надзора исправи утврђену повре-
ду одредаба овог закона и аката Комисија или других закона из 
надлежности Комисије и аката донетих на основу тих закона, за 
које би му Комисија изрекла налог за успостављање законитости 
и/ или престанак поступања које је у супротности са одредбама 
закона, Комисија може субјекту надзора изрећи писмену опомену. 

Извештај о поступању по решењу

Члан 381.
Субјект надзора је дужан у складу са налозима из решења 

Комисије, да отклони утврђене незаконитости и неправилности 
и да Комисији поднесе извештај о поступању по решењу, у року 
који је Комисија одредила.

Уз извештај из става 1. овог члана субјект надзора је дужан 
да приложи документацију и друге доказе из којих је видљиво да 
су утврђене незаконитости и неправилности отклоњене.

Када извештај из става 1. овог члана није потпун или из до-
кументације у прилогу не произлази да су незаконитости и непра-
вилности отклоњене, Комисија може наложити допуну извештаја 
и рок у коме се извештај мора допунити.

Ако из извештаја, приложене документације и других доказа 
произлази да су утврђене незаконитости и неправилности откло-
њене, Комисија ће усвојити тај извештај.

Када Комисија не наложи допуну извештаја из става 1. овог 
члана у року од 60 дана од дана подношења извештаја, сматраће се 
да су незаконитости и неправилности отклоњене.

Надзор у вези поступања по решењу

Члан 382.
Независно од достављања извештаја о поступању по реше-

њу, Комисија је овлашћена да спроведе непосредни надзор над 
субјектом надзора коме је решењем наложено отклањање незако-
нитости или неправилности, у мери и обиму потребном како би 
се утврдило да ли су утврђене незаконитости и неправилности от-
клоњене.

Објављивање решења

Члан 383.
Комисија на својој интернет страници објављује податке о 

сваком решењу којим се изриче административна мера или санк-
ција из члана 374. овог закона, одмах након што је о тој одлуци 
обавештено лице коме је санкција изречена. 

Комисија објављује информације о врсти и природи незако-
нитости и идентитет одговорних лица, а може да објави и друге 
податке за које оцени да су од значаја за инвестициону јавност.

Први став овог члана се не односи на одлуке којима се нала-
же неко поступање субјекта надзора ради управљања поступком 
надзора. 

Изузетно од става 1. овог члана, на основу појединачне про-
цене случаја, када процени да би објављивање података о иден-
титету правног или физичког лица било неприкладно или када 
објављивање угрожава стабилност финансијског тржишта или, 
поступак надзора који је у току, Комисија: 

1) одлаже објављивање одлуке све док разлози за такво одла-
гање не престану да постоје; 

2) објављује одлуку без навођења података о идентитету 
лица, ако се таквом деперсонализованом објавом осигурава ефи-
касна заштита података о личности; 

3) не објављује одлуку, ако сматра да је објава као у тачкама 
1) или 2) недовољна да би обезбедила: 

(1) стабилност финансијских тржишта, или 
(2) је објављивање одлуке несразмерно у односу на изречене 

мере које се сматрају блажим. 
Када објави одлуку без навођења личних података, Комисија 

може одложити објављивање релевантних података за разуман пе-
риод за који се може предвидети да ће разлози за необјављивање 
података о идентитету лица престати да постоје. 

Комисија одмах по сазнању о постојању управног спора на 
својој интернет страници објављује тај податак, податке о исходу 
управносудског поступка, као и донету одлуку којом се поништава 
претходна одлука о изрицању санкције или мере.

Сви подаци објављени у складу са овим чланом остају до-
ступни на интернет страници Комисије најмање пет година од 
њихове објаве, а подаци о личности који се налазе у објавама у 
периоду који прописује релевантни закон о заштити података о 
личности. 

Комисија обавештава ЕСМА-у о свим административним 
санкцијама које су наложене а нису објављене у складу са тачком 
3) став 3. овог члана, укључујући све жалбе на њих и исходе тих 
жалби. Комисија добија податке и коначне пресуде у вези са свим 
изреченим кривичним санкцијама и доставља их ЕСМА-и. 

Комисија годишње доставља ЕСМА-и укупне податке у вези 
са свим санкцијама и мерама изреченим у складу са овим чланом. 
Ова обавеза се не примењује на мере које су инспекцијске природе. 

Комисија годишње доставља ЕСМА-и деперсонализоване и 
укупне податке о спроведеним кривичним истрагама и изреченим 
кривичним казнама. ЕСМА објављује податке о изреченим кри-
вичним санкцијама у годишњем извештају. 

Када Комисија објави административну меру, санкцију или 
кривичну казну, у исто време о тој чињеници обавештава ЕСМА-у.

Спровођење надзорних овлашћења

Члан 384.
Комисија спроводи своја надзорна овлашћења, укључујући, 

овлашћења да изриче мере из члана 355. овог закона и овлашћења 
да изриче казне из члана 374. овог закона: 

1) непосредно; 
2) у сарадњи са другим органима, укључујући и министарство 

надлежно за унутрашње послове или учесницима на тржишту; 
3) обраћањем надлежним судским органима.

Поступак надзора над лицем које неовлашћено пружа услуге

Члан 385.
Комисија може да спроведе надзор и над физичким или прав-

ним лицем, као субјектом надзора, за које постоје основи сумње да 
без дозволе обавља делатност за коју је овим законом прописано 
поседовање дозволе.

У поступку непосредног надзора над субјектом из става 1. 
овог члана надзор се спроводи без претходног обавештења о пред-
стојећем надзору, уз непосредно уручивање налога за надзор одго-
ворном лицу или другом лицу које се затекне у пословним просто-
ријама субјекта.

На поступак надзора и сачињавање записника примењују се 
опште одредбе овог закона и подзаконског акта Комисије.
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Уколико утврди лице из става 1. овог члана да обавља де-
латност без дозволе, Комисија може изрећи налог да престане са 
поступањем које представља незаконитост као и све друге мере 
које су потребне да би се осигурало да се незаконито поступање 
прекине. 

Недоношење решења Комисије по захтеву странке

Члан 386.
Уколико Комисија по захтеву странке није донела образложе-

но решење у року од шест месеци од подношења уредног захтева, 
странка по истеку тога рока може тужбом покренути управни спор 
због недоношења одлуке по поднетом захтеву. 

Вансудски поступци за решавање приговора

Члан 387.
Инвестициона друштва успостављају делотворне и ефикасне 

процедуре за решавање приговора и обезбеђују вансудско реша-
вање потрошачких спорова у вези с пружањем инвестиционих и 
додатних услуга. 

Инвестициона друштва су дужна да обезбеде могућност 
вансудског решавања спорова из става 1. овог члана у складу са 
законим којима се уређују посредовање у решавању спорова и ар-
битража. 

Инвестициона друштва објављују поступке из става 1. овога 
члана. О свим примљеним притужбама и предузетим мерама води 
се документација коју инвестиционо друштво чува најмање пет 
година. 

Лица која спроводе поступке из става 2. овог члана активно 
сарађују са њиховим еквивалентима у другим државама чланица-
ма у решавању прекограничних спорова. 

Комисија обавештава ЕСМА-у о жалбеним поступцима и 
правним средствима из става 2. овог закона који су у Републици 
доступни. 

Ст. 4. и 5. овог члана ступају на снагу у тренутку приступања 
Републике ЕУ. 

Овлашћења Комисије у вези са продајом на кратко и 
одређеним аспектима CDS деривата

Члан 388.
Комисија је надлежни орган у сврхе прописа ЕУ који уређују 

продају на кратко и одређене аспекте трансакција CDS деривата.

Члан 389.
Независно од осталих мера прописаних овим законом, Комиси-

ја може лицима која улазе у трансакције продаје на кратко и транс-
акције са CDS дериватима наложити обавештавање Комисије и обја-
вљивање кратких позиција и позиција у CDS дериватима у складу са 
обимом, форматом и учесталошћу које пропише Комисија.

Комисија може, у случају штетних догађаја или развоја који 
би озбиљно угрозили стабилност финансијског тржишта или по-
верење у финансијско тржиште у Републици, да привремено огра-
ничи трансакције на основу којих настају кратке и трансакције 
CDS дериватима, уколико је мера нужна за контролу ове претње 
и неће имати негативан утицај на ефикасност финансијских тржи-
шта који је несразмеран њеним користима.

Сарадња са надлежним органима из друге државе чланице и 
са ЕСМА-ом

Члан 390.
Комисија је контакт тачка у сврху сарадње са надлежним ор-

ганима из других држава чланица и са ЕСМА-ом.
Комисија сарађује са надлежним органима других држава 

чланица и пружа им помоћ када је то потребно ради обављања ду-
жности прописаних у складу са овим законом, односно прописом 
којим се у правни поредак државе чланице преносе одредбе про-
писа ЕУ који уређују како тржишта финансијских инструмената, 
тако и одредбе прописа ЕУ које уређују проспект који је потребно 
објавити приликом јавне понуде хартија од вредности или прили-
ком уврштавања за трговање на уређеном тржишту. 

Сарадња из става 2. овог члана обухвата размену информаци-
ја и сарадњу у истражним или надзорним активностима.

Комисија може да сарађује са надлежним органима других 
држава чланица у циљу олакшавања наплате новчаних казни. 

Комисија може да користи своја овлашћења у циљу сарадње, 
чак и у случајевима када одређено понашање које је под истрагом 
не представља прекршај неке одредбе прописа који је на снази у 
Републици. 

Када, узимајући у обзир стање на тржишту хартија од вред-
ности у Републици, пословање места трговања, које је успоста-
вило механизме у Републици, постане веома важно за функцио-
нисање тржишта хартија од вредности и заштиту инвеститора у 
Републици, Комисија и матични надлежни орган места трговања 
успостављају сразмерне режиме сарадње. 

Одредбе става 5. овог члана сходно се примењују када је Ко-
мисија матични надлежни орган места трговања. 

Када Комисија има основане разлоге за сумњу да је на тери-
торији друге државе чланице дошло до радњи које су у супрот-
ности са овим законом или прописом ЕУ који уређује тржиште 
финансијских инструмената, а које су извршили субјекти који су 
предмет надзора Комисије, о томе што детаљније обавештава на-
длежни орган друге државе чланице и ЕСМА-у. 

Када је Комисија обавештена од стране надлежног органа 
друге државе чланице да је дошло до чињења које је у супротно-
сти са одредбама прописа ЕУ који уређује тржиште финансијских 
инструмената, Комисија предузима потребне мере, обавештава на-
длежни орган који је упутио обавештење и ЕСМА-у о исходу мера 
и у мери колико је то могуће о значајним догађајима који су се 
десили у међувремену. 

Став 8. овог члана не доводи у питање надлежност надле-
жног органа који је обавештење упутио. 

Комисија обавештава ЕСМА-у и друге надлежне органе о: 
1) захтевима за смањење величине позиције или изложено-

сти у складу са чланом 374. став 1. тачка 15) овог закона; 
2) ограничењима способности лица да склапају трансакције 

са робним дериватима у складу са чланом 374. став 1. тачка 16) 
овог закона. 

Обавештење из става 10. овог члана садржи, када је то ре-
левантно, податке о: захтеву, идентитету једног или више лица на 
које се односи и разлоге за њега, као и сврху уведених ограниче-
ња, укључујући и лица о којима је реч, финансијске инструменте, 
ограничења величине позиције, одобрене изузетке у вези са тим и 
разлоге за то. 

Обавештење из става 10. овог члана се шаље најмање 24 сата 
пре намераваног почетка примене мера, а Комисија може, у изу-
зетним околностима, када није могуће поштовати рок од најмање 
24 часа, издати обавештење и у року краћем од наведеног. 

Када Комисија добије обавештење из става 10. овог члана, 
може предузети мере у складу са чланом 374. став 1. тач. 15) или 16) 
овог закона када се увери да је мера неопходна за постизање циља 
другог надлежног органа, у ком случају ће о намери предузимања 
таквих мера послати обавештење у складу са ставом 10. овог члана.

Када се мера из става 10. тач. 1) или 2) овог члана односи 
на енергетске производе на велико, Комисија обавештава и Аген-
цију ЕУ за сарадњу енергетских регулатора (АЦЕР) установљену 
уредбом ЕУ којом се оснива агенција за сарадњу енергетских ре-
гулатора.

У вези са емисионим јединицама, Комисија сарађује са ор-
ганима надлежним за контролу спот и аукцијских тржишта и на-
длежним органима, управљачима регистара и другим органима 
надлежним за надзор усклађености у складу са прописима ЕУ, о 
успостављању система за трговање емисионим јединицама гасова 
са ефектом стаклене баште, како би им се осигурао целовит пре-
глед над тржиштем емисионих јединица. 

У вези са пољопривредним робним дериватима, Комисија 
извештава органе надлежне за спровођење надзора, управљање и 
уређивање физичких пољопривредних тржишта у складу са про-
писима ЕУ којим се установљава заједничка организација тржи-
шта пољопривредних производа, и са њима сарађује. 

Сарадња Комисије и надлежних органа из других држава 
чланица приликом надзора, непосредне контроле или истраге

Члан 391.
Комисија може да захтева сарадњу од надлежних органа 

друге државе чланице приликом спровођења надзора, непосредне 
контроле или истраге. 
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Комисија може директно да се обрати инвестиционим дру-

штвима који су удаљени чланови или учесници регулисаног тржи-
шта, и у том случају о томе обавештава надлежни орган њихове 
матичне државе чланице. 

Када Комисија прими захтев у вези са непосредном контро-
лом или истрагом, она у оквиру својих надлежности може да: 

1) сама спроведе непосредну контролу или истрагу; 
2) дозволи надлежном органу који јој се са тим захтевом обра-

тио, да самостално спроведе непосредну контролу или истрагу или 
да учествује у непосредном надзору који спроводи Комисија; 

3) дозволи ревизорима или стручним лицима да изврше не-
посредну контролу или истрагу;

4) проследи захтев надлежном органу Републике на поступање.
Ради стандардизовања надзорне пракса, ЕСМА може да уче-

ствује у активностима колегијума надзорних органа, укључујући 
непосредне контроле или истраге које заједно спроводе два или 
више надлежних органа. 

Размена информација

Члан 392.
Комисија без одлагања доставља надлежним органима из 

других држава чланица који су одређени за контактне тачке ин-
формације потребне за вршење њихових дужности предвиђених 
у складу прописима ЕУ који уређују тржишта финансијских ин-
струмената.

Приликом размене информација са другим надлежним ор-
ганима у складу са овим законом и прописима ЕУ који уређују 
тржишта финансијских инструмената, Комисија може да наведе 
приликом давања информација да се те информације не смеју да-
вати без њене изричите сагласности. 

Информације примљене од других надлежних органа у скла-
ду са ставом 2. овог члана, Комисија може да користити само у 
сврхе за које су надлежни органи дали своју сагласност.

Комисија, као контакт тачка, може да проследи информације 
које је добила у складу са ставом 1. овог члана, као и чл. 344. и 
399. овог закона, надлежним органима који врше дужности у скла-
ду са прописима ЕУ о тржиштима финансијских инструмената. 

Комисија не може да проследи информације које је добила 
у складу са ставом 1. овог члана другим органима, правним или 
физичким лицима без изричите сагласности надлежних органа од 
којих је информације примила искључиво у сврхе за које су дали 
своју сагласност, изузев у оправданим случајевима. 

У оправданим случајевима из става 5. овог члана, Комиси-
ја одмах обавештава надлежне органе друге државе чланице која 
је информације проследила и која је одређена као контакт тачка у 
смислу прописа ЕУ који уређују тржишта финансијских инстру-
мената. 

Комисија као и други органи, физичка или правна лица, која 
су примила поверљиве информације из става 1. овог члана или чл. 
344. и 399. овог закона, могу те информације да користе само у 
вршењу својих дужности, и то: 

1) за проверу да ли су услови за почетак пословања инвести-
ционих друштава испуњени и за омогућавање праћења тог посло-
вања на консолидованој или неконсолидованој основи, нарочито 
у погледу критеријума адекватности капитала из закона којим се 
уређује приступ делатности кредитних институција и пруденци-
јалном надзору кредитних институција и инвестиционих друшта-
ва, административних и рачуноводствених поступака и механиза-
ма унутрашње контроле; 

2) за праћење правилног функционисања места трговања; 
3) за изрицање санкција; 
4) у жалбама на одлуке надлежних органа; 
5) у судским поступцима у складу са чл. 329. и 386. овог за-

кона; 
6) у вансудским поступцима за притужбе инвеститора, из 

члана 387. овог закона. 
Комисија може да достави, без обзира на ограничења из овог 

члана и чл. 344. или 399. овог закона ЕСМА-и, Европском одбо-
ру за системски ризик, централним банкама, Европском систему 
централних банака и Европској централној банци као монетарним 
властима и према потреби, другим јавним органима одговорним за 
контролу система плаћања и салдирања, поверљиве информације 
неопходне за извршавање њихових надлежности. 

Обавезујуће посредовање

Члан 393.
Комисија може да се обрати ЕСМА-и у вези са случајевима 

када је захтев који се односи на: 
1) спровођење надзора, непосредног надзора или истраге из 

чл. 391. овог закона; или 
2) размену информација предвиђену чланом 392. овог закона 

одбијен или на њега није одговорено у разумном року.

Одбијање сарадње

Члан 394.
Комисија може да одбије да поступи по захтеву за сарадњу у 

спровођењу надзора, непосредног надзора или истраге из чл. 391. 
овог закона или за размену информација из чл. 392. овог закона 
само ако: 

1) је већ покренут поступак за иста дела и против истих лица 
пред надлежним судом Републике; 

2) је већ донета правоснажна одлука надлежног суда Репу-
блике за иста лица и исте радње;

3) би поступање по захтеву негативно утицало на истрагу коју 
спроводи Комисија, извршавање закона или на кривични поступак. 

Уколико Комисија одбије да поступи по захтеву за сарадњу 
из става 1. овог члана дужна је да образложи своју одлуку и да 
обавести надлежни орган који је захтев упутио и ЕСМА-у. 

Саветовање пре издавања дозволе за рад

Члан 395.
Комисија мора да консултује надлежни орган друге државе 

чланице пре издавања дозволе инвестиционом друштву које:
1) је зависно друштво инвестиционог друштва, организатора 

тржишта или кредитне институције које је дозволу за рад добило у 
другој држави чланици; или 

2) је зависно друштво матичног друштва инвестиционог дру-
штва или кредитне институције које је дозволу за рад добило у 
другој држави чланици; или 

3) контролишу иста физичка или правна лица која контроли-
шу инвестиционо друштво или кредитну институцију која је до-
зволу добила у другој држави чланици. 

Комисија мора да консултује надлежни орган државе чла-
нице одговорне за надзор над кредитним институцијама или дру-
штвима за осигурање пре издавања дозволе за рад инвестиционом 
друштву или организатору тржишта које:

1) је зависно друштво кредитне институције или друштва за 
осигурање које је дозволу за рад добило у ЕУ; или 

2) је зависно друштво матичног друштва кредитне институци-
је или друштва за осигурање које је дозволу добило за рад у ЕУ; или 

3) контролишу иста физичка или правна лица која контроли-
шу кредитну институцију или друштво за осигурање које је дозво-
лу добило за рад у ЕУ. 

Комисија и надлежни органи других држава чланица из ст. 1. 
и 2. овог члана се нарочито међусобно консултују када процењу-
ју подобност акционара или чланова, као и репутацију и искуство 
лица која стварно руководе пословањем у вези са управљањем 
другим субјектом исте групе. 

У циљу консултација из става 3. овог члана, размењују се све ин-
формације које се односе на подобност акционара или чланова, као и 
репутацију и искуство лица која стварно руководе пословањем које је 
од значаја за релевантне надлежне органе у погледу издавања дозвола 
за рад и сталне процене усклађености са условима за пословање. 

Одредбе овог члана сходно се примењују када Комисија до-
бије захтев од надлежних органа друге државе чланице. 

Овлашћења држава чланица домаћина

Члан 396.
Комисија може да захтева у статистичке сврхе од инвестици-

оних друштава која имају огранке у Републици да је периодично 
извештавају о активностима тих огранака. 

Комисија може да захтева од огранака инвестиционих дру-
штава информације које су потребне за праћење њихове усклађе-
ности са стандардима утврђеним овим законом који се на њих при-
мењују у случајевима из члана 199. ст. 14. и 15. овог закона. 
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Захтеви из става 2. овог члана не могу бити строжи од оних 
које Комисија налаже друштвима основаним у Републици за пра-
ћење усклађености са истим стандардима.

Мере предострожности

Члан 397.
Ако Комисија има јасне и несумњиве доказе да инвестицио-

но друштво које слободно пружа услуге у Републици крши своје 
обавезе утврђене одредбама овог закона или да инвестиционо дру-
штво које има огранак у Републици крши обавезе које произилазе 
из одредби овог закона, а у вези са којима Комисија нема овла-
шћења, у том случају обавештава надлежни орган матичне државе 
чланице о тим сазнањима.

Уколико упркос мерама које је предузео надлежни орган 
државе чланице или након што се те мере покажу неадекватним, 
односно уколико инвестиционо друштво настави да послује на 
начин који јасно штети интересима инвеститора или правилном 
функционисању тржишта у Републици, примењује се следеће: 

1) након што Комисија обавести надлежни орган матичне др-
жаве чланице, предузима све одговарајуће мере заштите инвести-
тора и правилног функционисања тржишта, укључујући могућ-
ност спречавања инвестиционог друштава учиниоца да започне 
нове трансакције у Републици и обавештава Европску комисију и 
ЕСМА-у о таквим мерама без непотребног одлагања; и 

2) Комисија може да упути предмет на решавање ЕСМА-и. 
Када Комисија утврди да инвестиционо друштво које у Репу-

блици има огранак крши прописе усвојене у Републици у складу 
са прописима ЕУ који регулишу тржишта финансијских инстру-
мената, а који дају овлашћења надлежним органима државе чла-
нице домаћина, Комисија ће захтевати од инвестиционог друштва 
да престане са незаконитим поступањем. 

Уколико инвестиционо друштво не предузме одговарајуће 
мере, Комисија предузима све примерене мере како би инвести-
ционо друштво престало са незаконитим поступањем и о природи 
тих мера обавештава надлежне органе матичне државе чланице. 

Када, упркос мерама које је предузела Комисија, инвестицио-
но друштво и даље крши прописе из става 3. овог члана, Комисија, 
након обавештавања надлежног органа матичне државе чланице, 
предузима све одговарајуће мере заштите инвеститора и правил-
ног функционисања тржишта и о тим мерама одмах обавештава 
Европску комисију и ЕСМА-у. 

У случају из става 5. овог члана Комисија може да упути 
предмет на решавање ЕСМА-и. 

Када Комисија у својству надлежног органа државе чланице 
домаћина регулисаног тржишта, МТП-а или ОТП-а, има јасне и 
несумњиве доказе да то регулисано тржиште, МТП или ОТП крше 
своје обавезе утврђене прописима који су усвојени у складу са 
прописима ЕУ који регулишу тржишта финансијских инструме-
ната, те доказе прослеђује надлежним органима матичне државе 
чланице регулисаног тржишта, МТП-а или ОТП-а. 

Када регулисано тржиште или МТП или ОТП, упркос мера-
ма које је предузео надлежни орган матичне државе чланице, или 
ако се такве мере покажу неадекватним, и даље послују на начин 
који јасно штети интересима инвеститора или правилном функ-
ционисању тржишта у Републици, Комисија, након што обавести 
надлежно тело матичне државе чланице, предузима све одговара-
јуће мере ради заштите инвеститора и правилног функционисања 
тржишта, укључујући могућност спречавања тог регулисаног тр-
жишта, МТП-а или ОТП да своје системе стави на располагање 
удаљеним чланицама или учесницима основаним у Републици. 

Комисија о предузетим мерама из става 8. овог члана одмах 
обавештава Европску комисију и ЕСМА-у и може да упути пред-
мет на решавање ЕСМА-и. 

Свака мера усвојена у складу са овим чланом која укључује 
санкције или ограничења активности инвестиционог друштва или 
регулисаног тржишта мора бити образложена, а то инвестиционо 
друштво или регулисано тржиште о њој обавештено. 

Сарадња и размена информација са ЕСМА-ом

Члан 398.
Комисија сарађује са ЕСМА-ом.
Комисија је дужна да одмах ЕСМА-и достави све информа-

ције потребне за извршење њених надзорних надлежности из про-
писа ЕУ о тржиштима финансијских инструмената. 

Комисија и Народна банка Србије дужне су да на захтев и без 
одлагања доставе ЕСМА-и информације потребне за вршење њених 
дужности утврђених прописима ЕУ о унапређењу салдирања харти-
ја од вредности и централним депозитарима хартија од вредности.

Размена информација са трећим државама

Члан 399.
Комисија може да закључи споразуме о сарадњи који предвиђа-

ју размену информација са надлежним органима трећих држава само 
ако пружене информације подлежу обавези чувања поверљивих по-
датака која је најмање једнака гаранцији из члана 344. овог закона. 

Размена информација из става 1. овог члана мора да има за 
циљ испуњавање надлежности Комисије. 

Уступање података о личности трећим државама врши се у скла-
ду са прописима ЕУ који регулишу заштиту података о личности. 

Комисија може да склапа и споразуме о сарадњи који пред-
виђају размену информација са органима, телима, физичким или 
правним лицима у трећим државама, који су одговорни за: 

1) надзор над кредитним институцијама, другим финансиј-
ским институцијама, друштвима за осигурање и надзор над фи-
нансијским тржиштима;

2) ликвидацију и стечај инвестиционих друштава и сличне 
поступке; 

3) вршење обавезних ревизија рачуноводствених извешта-
ја инвестиционих друштава и других финансијских институција, 
кредитних институција, друштава за осигурање, приликом оба-
вљања њихових надзорних функција или за управљање системом 
заштите инвеститора у оквиру вршења својих функција; 

4) надзор органа укључених у ликвидационе и стечајне по-
ступке инвестиционих друштава и друге сличне поступке; 

5) надзор над лицима која обављају обавезне ревизије рачу-
новодствених извештаја друштава за осигурање, кредитних ин-
ституција, инвестиционих друштава и других финансијских ин-
ституција; 

6) надзор над лицима која су активна на тржиштима емисио-
них јединица, за обезбеђивање целовите/консолидоване контроле 
финансијских и спот тржишта; 

7) надзор над лицима која су активна на тржиштима пољо-
привредних робних деривата, за обезбеђивање целовите/консоли-
доване контроле финансијских и спот тржишта.

Споразуми о сарадњи става 4. овог члана се могу закључи-
вати само када се на информације које се уступају примењује оба-
веза чувања поверљивих података која је еквивалентна одредби из 
члана 344. овог закона. 

Размена информација из става 5. овог члана мора да има за 
циљ испуњавање дужности тих надлежних органа, тела или фи-
зичких или правних лица. 

Ако споразум о сарадњи из става 4. овог члана укључује пре-
нос података о личности од стране Комисије, он мора бити у скла-
ду са прописима ЕУ који регулишу заштиту података о личности.

Када информације потичу из друге државе чланице, не смеју 
се саопштавати без изричите сагласности надлежних органа који 
су је уступили, и по потреби, искључиво за сврхе за које су ти на-
длежни органи дали своју сагласност. Иста одредба се примењује 
на информације које су уступили надлежни органи трећих држава.

Службени регистар прописаних информација

Члан 400.
Комисија је дужна да води Службени регистар прописаних 

информација, као и да његов садржај објављује на интернет стра-
ници Комисије. 

Службени регистар прописаних информација из става 1. овог 
члана садржи следеће регистре:

1) регистар издавалаца којима је Комисија одобрила објављи-
вање проспекта за јавну понуду хартија од вредности;

2) регистар издавалаца чији су финансијски инструменти 
укључени у трговање на регулисаном тржишту, односно МТП у 
Републици;

3) регистар јавних друштава, укључујући подрегистре:
(1) финансијских извештаја, годишњих, полугодишњих и 

кварталних извештаја, битних информација и прописаних подата-
ка које свако друштво доставља;
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(2) издавалаца који су издали финансијске инструменте, а 

Комисија је одобрила понуду без обавезе објављивања проспекта;
(3) ималаца значајних/квалификованих учешћа у јавним дру-

штвима који су доставили информације у складу са Главом V овог 
закона;

(4) јавних друштава која не испуњавају своје обавезе из Гла-
ве V овог закона или акта Комисије и изречене мере и санкције;

(5) друштава којима је престало својство јавног друштва;
4) регистар датих и одузетих сагласности инвестиционим 

друштвима укључујући подрегистре: сагласности на општа акта, 
чланове управе, стицање квалификованог учешћа у капиталу, из-
речених мера и санкција;

5) регистре који се воде у складу са законом који уређује 
отворене инвестиционе фондове са јавном понудом и законом који 
уређује алтернативне инвестиционе фондове;

6) регистар/регистре изречених мера и санкција; 
7) регистар који се води у складу са законом којим се уређује 

преузимање акционарских друштава.
Ближу садржину и начин вођења регистара из овог члана 

прописује Комисија.

Мултилатерални меморандум о разумевању Међународне 
организације комисија за хартије од вредности (IOSCO)

Члан 401.
Комисија је потписница Мултилатералног Меморандума о 

разумевању (ММОР) Међународне организације комисија за хар-
тије од вредности (IOSCO) и овлашћена је да чланицама IOSCO 
које су потписнице ММОР пружа услуге и да са њима размењује:

1) информације и документа у вези са траженим подацима, 
укључујући:

(1) ажурирану евиденцију из које се могу реконструисати све 
трансакције финансијским инструментима, као и евиденцију свих 
новчаних средстава и имовине са рачуна кредитне институције и 
брокерско-дилерског друштва у вези са тим трансакцијама;

(2) евиденцију о посредном власнику и лицу које врши кон-
тролу;

(3) податке о свакој трансакцији, власнику рачуна, износу ку-
повине или продаје, време трансакције, цену, као и лице, кредитну 
институцију или инвестиционо друштво које је извршило транс-
акцију;

2) изјаве које лица дају под материјалном и кривичном одго-
ворношћу, а у вези са питањима која су предмет сарадње.

Информације се размењују, односно пружају се услуге из 
става 1. овог члана уз објашњење због чега тело које упућује мол-
бу тражи информације или помоћ и уколико се дају одговарајући 
докази о чувању поверљивих информација.

Државни органи Републике, као и друга лица која поседују 
информације које су предмет сарадње из става 1. овог члана, ду-
жна су да их доставе Комисији у складу са одредбама овог закона, 
уколико то не представља повреду закона или других прописа које 
ти органи примењују.

XVII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

1. КРИВИЧНА ДЕЛА

Забрана манипулације на тржишту

Члан 402.
Ко предузима манипулације на тржишту на основу којих 

оствари имовинску корист за себе или друго лице или нанесе ште-
ту другим лицима тако што:

1) закључи трансакције или изда налоге за трговање којима 
се дају или који ће вероватно пружити неистините или обмањују-
ће информације о понуди, потражњи или цени финансијских ин-
струмената или којима лице, односно лица која делују заједнички, 
одржавају цену једног или више финансијских инструмената на 
нереалном нивоу;

2) закључи трансакције или изда налоге за трговање у којима 
се употребљавају фиктивни поступци или сваки други облик об-
мане или преваре;

3) шири информације путем медија, укључујући и интернет 
или било којим другим путем преноси неистините вести или вести 

које могу изазвати заблуду о финансијским инструментима, ако је 
знало или је морало знати да су те информације неистините или да 
доводе у заблуду,

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новча-
ном казном.

Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до знатног 
поремећаја на регулисаном тржишту, односно МТП учинилац ће 
се казнити затвором од три до осам година.

За покушај дела из става 1. овог члана казниће се.

Коришћење, откривање и препоручивање инсајдерских 
информација

Члан 403.
Ко у намери да себи или другом лицу оствари имовинску ко-

рист или нанесе штету другим лицима, употреби инсајдерску ин-
формацију:

1) непосредно или посредно при стицању, отуђењу и поку-
шају стицања или отуђења за сопствени рачун или за рачун другог 
лица финансијских инструмената на које се та информација одно-
си;

2) за откривање и чињење доступним инсајдерске информа-
ције било ком другом лицу;

3) за препоручивање или навођење другог лица да на основу 
инсајдерске информације стекне или отуђи финансијске инстру-
менте на које се та информација односи,

казниће се новчаном казном или казном затвора до једне го-
дине.

Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска 
корист или другим лицима нанета имовинска штета у износу који 
прелази милион и петсто хиљада динара, учинилац ће се казнити 
затвором до три године и новчаном казном.

Ако је дело из става 1. учинило лице које поседује инсајдер-
ске информације путем чланства у управним или надзорним орга-
нима издаваоца или јавног друштва, учешћа у капиталу издавао-
ца или јавног друштва, приступа информацијама до којих долази 
обављањем дужности на радном месту, вршењем професије или 
других дужности, односно путем кривичних дела које је почини-
ло, учинилац ће се казнити новчаном казном или казном затвора 
до три године.

Ако је делом из става 3. овог члана прибављена имовинска 
корист или другим лицима нанета имовинска штета у износу који 
прелази милион и петсто хиљада динара, учинилац ће се казнити 
затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

За покушај дела из става 1. овог члана казниће се.

Неовлашћено пружање инвестиционих услуга

Члан 404.
Ко неовлашћено пружа инвестиционе услуге и активности у 

намери да себи или другом лицу оствари имовинску корист, ка-
зниће се новчаном казном или казном затвора до једне године.

Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска 
корист или другим лицима нанета имовинска штета у износу који 
прелази милион и петсто хиљада динара, учинилац ће се казнити 
затвором до три године и новчаном казном.

2. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

Члан 405.
Новчаном казном од 10.000 до 3.000.000 динара казниће се за 

привредни преступ ако:
1) члан ЦРХОВ-а врши пренос права из хартија од вредности 

супротно одредбама члана 9. овог закона; 
2) ЦРХОВ не води регистар заложног права на финансијским 

инструментима у складу са чланом 14. овог закона;
3) ЦРХОВ не води евиденције и регистар заложних права у 

складу са чланом 23. став 2, чл. 32. и 33. овог закона; 
4) издавалац, понуђач или лице које захтева укључење на 

регулисано тржиште објави проспект супротно члану 54. став 1. 
овог закона;

5) издавалац, понуђач или лице које тражи укључење у тр-
говање на регулисаном тржишту не објави одобрени проспект у 
року из члана 55. став 1. овог закона; 



114 Број 129 28. децембар 2021.

6) издавалац, понуђач или лице које тражи укључење у тр-
говање на регулисаном тржишту ако не обезбеди да линкови ка 
информацијама које се у проспект укључују упућивањем односно 
линкови ка додатку проспекта и/или коначних услова буду функ-
ционални у периоду из члана 55. став 13. овог закона;

7) издавалац, понуђач или лице које тражи укључење у трго-
вање на регулисаном тржишту објави или стави на располагање 
јавности проспект или додатак проспекту супротно одредби члана 
55. став 18. овог закона;

8) издавалац, понуђач, лице које тражи укључење у трговање 
на регулисаном тржишту или финансијски посредник који пласи-
ра или продаје хартије од вредности не обезбеди потенцијалном 
инвеститору примерак проспекта у складу са чланом 55. ст. 19. и 
20. овог закона;

9) правно лице које обавља ревизију не обавести Комисију о 
чињеницама из члана 77. став 9. овог закона;

10) издавалац власничких хартија од вредности којима се 
тргује на регулисаном тржишту не извештава своје акционаре у 
складу са чланом 95. став 4. овог закона;

11) издавалац дужничких хартија од вредности које су укљу-
чене на регулисано тржиште не испуњава своје обавезе из члана 
96. ст. 1  – 5. овог закона;

12) организатор тржишта уколико не добије дозволу Комиси-
је за припајање, спајање или поделу, подношења пријава за упис 
статусне промене у регистар привредних субјеката у складу са 
чланом 110. овог закона; 

13) организатор тржишта уколико не достави Комисији за-
хтев за давање сагласности за измену статута, правила и проце-
дура пословања, правилника о тарифи и члана управе у складу са 
чланом 111. овог закона; 

14) организатор тржишта уколико отпочне да обавља делатност 
за коју није добио дозволу за рад, пре уписа делатности у Регистар 
привредних субјеката у складу са чланом 113. став 2. овог закона;

15) правно лице уколико не обавести и не поднесе захтев за 
давање претходне сагласности за стицање и смањење процента 
квалификованог учешћа наводећи све податке у складу са чланом 
120. ст. 1. и 2. овог закона; 

16) организатор тржишта уколико поступи супротно одред-
бама члана 124. став 1. овог закона које регулишу стицање квали-
фикованог учешћа; 

17) организатор тржишта уколико поступи супротно одред-
бама члана 126. овог закона;

18) организатор тржишта не обезбеди Комисији на њен за-
хтев податке у вези са књигом налога или Комисији не омогући 
приступ књизи налога како би могла да прати трговање у складу 
са чланом 127. став 20. овог закона;

19) организатор тржишта не објави одлуку о привременој 
обустави или искључењу финансијског инструмента из трговања 
и свих повезаних изведених финансијских инструмената и не оба-
вести Комисију о свим релевантним одлукама субјеката у складу 
са чланом 132. став 2. овог закона;

20) организатор тржишта не обавести Комисију о поступа-
њима прописаним чланом 135. став 2. овог закона;

21) организатор тржишта не поступи у складу са чланом 135. 
став 4. овог закона у случајевима злоупотребе на тржишту;

22) организатор тржишта не поступа на начин прописан чла-
ном 137. став 2. овог закона у вези са чувањем података;

23) правно лице уколико обављање услуга доставе података 
као редовне делатности или посла без претходне дозволе Коми-
сије уколико је у супротности са чланом 140. став 1. овог закона;

24) инвестиционо друштво које пружа услуге или обавља ак-
тивности које нису у складу са одредбама члана 149. овог закона; 

25) инвестиционо друштво које не поступи у складу са 
одредбама члана 152. овог закона и не добије дозволу Комисије за 
припајање, спајање или поделу;

26) инвестиционо друштво које супротно одредбама члана 
154. став 4. овог закона почне да обавља делатност за коју је доби-
ло дозволу за рад пре уписа те делатности у регистар привредних 
субјеката или пре него што Комисији достави доказ о чланству у 
Фонду за заштиту инвеститора;

27) инвестиционо друштво које не спроведе систем управља-
ња у складу са чланом 157. став 1. овог закона; 

28) инвестиционо друштво, уколико не оснује одбор за име-
новања у складу са одредбама члана 158. став 1. овог закона;

29) инвестиционо друштво које поступа супротно одредбама 
члана 160. овог закона о стицању квалификованог учешћа;

30) правно лице које супротно одредбама члана 161. овог за-
кона без одобрења Комисије стекне и увећа квалификовано уче-
шће у инвестиционом друштву;

31) инвестиционо друштво које не установи и не спроводи 
ефикасне организационе и административне поступке у складу са 
чланом 167. став 1. овог закона;

32) инвестиционо друштво које не испуни обавезе и дужно-
сти предвиђене чланом 168. овог закона;

33) инвестиционо друштво не води и не чува евиденције на 
прописан начин у складу са чланом 169. овог закона; 

34) инвестиционо друштво које не поступа у складу са чла-
ном 170. овог закона;

35) инвестиционо друштво не поступи по налогу Комисије у 
вези обуставе трговања или искључење финансијског инструмен-
та из трговања у складу са чланом 173. став 4. овог закона;

36) инвестиционо друштво поступи у вези са упућивањем 
информација и маркетиншким материјалом супротно одредбама 
члана 179. став 1. овог закона;

37) инвестиционо друштво које уколико користи услуге дру-
гог инвестиционог друштва супротно члану 185. овог закона;

38) инвестиционо друштво које прима накнаде, попусте или 
неновчане користи за усмеравање налога клијената на одређено 
место трговања или место извршења, супротно члану 186. став 4. 
овог закона; 

39) инвестиционо друштвo којe супротно члану 186. став 9. 
овог закона не добије претходну писану сагласност клијената за 
њихове процедуре извршења налога;

40) инвестиционо друштво које не одбије извршење налога 
клијента у складу са чланом 188. став 3. овог закона; 

41) инвестиционо друштво не обезбеди да везани заступник 
обелодани у каквој улози делује и које инвестиционо друштво за-
ступа када ступа у контакт или пре него што почне да послује са 
клијентом или потенцијалним клијентом, у складу са чланом 190. 
став 3. овог закона; 

42) инвестиционо друштво и организатор тржишта који 
управља МТП-ом или ОТП-ом који не поступи у складу са чланом 
195. став 1. овог закона;

43) инвестиционо друштво које без сагласности Комисије 
оснује огранак у другој држави у складу са чланом 209. став 1. 
овог закона; 

44) инвестиционо друштво не објављује обим и цену транс-
акција са финансијским инструментима којима се тргује на месту 
трговања у складу са чланом 235. став 1. овог закона; 

45) инвестиционо друштво обавља активности без дозволе 
Комисије, а супротно одредбама члана 237. став 2. овог закона; 

46) инвестиционо друштво и организатор места трговања не 
испуњава обавезе у вези са вођењем евиденције и извештавањем у 
складу са чл. 238. и 239. овог закона;

47) организатор места трговања и системски интернализатор 
не испуњава обавезе у вези са вођењем евиденције и извештава-
њем у складу са чланом 240. овог закона;

48) инвестиционо друштво не испуњава обавезе у вези са во-
ђењем евиденције и извештавањем у складу са одредбама члана 
242. овог закона; 

49) Агенција, ако не изврши исплату заштићених потражива-
ња у случају наступања осигураног случаја, у складу са одредбама 
чл. 259. и 260. овог закона;

50) ЦРХОВ повери обављање својих послова трећем лицу 
без одобрења Комисије, супротно одредбама члана 306. став 2. 
овог закона;

51) ЦРХОВ не испуни обавезе и дужности предвиђене одред-
бама члана 317. овог закона;

52) ЦРХОВ не омогући вршење надзора у складу са одредба-
ма члана 324. овог закона;

53) субјект надзора правно лице које онемогући спровођење 
непосредног надзора у складу са чланом 365. ст. 1 –5. овог закона.

За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни пре-
ступ и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 
до 200.000 динара.

Уз казну за привредне преступе из ст. 1. и 2. овог члана може 
се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одре-
ђене дужности у трајању од једне до пет година и заштитна мера 
јавног објављивања пресуде.
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3. НОВЧАНЕ КАЗНЕ

Члан 406.
Новчаном казном прописаном у складу са чланом 377. овог 

закона казниће се правно лице:
1) које као учесник на тржишту који врши истраживање тр-

жишта који пре откривања инсајдерских информација не поступи 
у складу са чланом 275. став 5. овог закона;

2) које као учесник на тржишту који врши истраживање тр-
жишта не саставља и не води евиденцију свих информација које 
су дате примаоцима информација у складу са чланом 275. став 7. 
овог закона; 

3) које као учесник на тржишту који врши истраживање тр-
жишта евиденцију из члана 275. став 7. овог закона не проследи 
Комисији, у складу са чланом 275. став 8. овог закона; 

4) које као учесник на тржишту који врши објављивање ин-
формација не чува евиденције у року прописаном чланом 275. 
став 11. овог закона;

5) организатор регулисаног тржишта, МТП или ОТП, инве-
стиционо друштво и лице које професионално договара или из-
вршава трансакције уколико не пријави Комисији налоге и транс-
акције, укључујући њихово повлачење или измену, који би могли 
представљати трговање или покушај трговања на основу инсајдер-
ских информација или манипулације, у складу са чланом 280. став 
2. овог закона; 

6) организатор регулисаног тржишта, МТП или ОТП, инве-
стиционо друштво и лице које професионално договара или из-
вршава трансакције уколико интерним актима не пропишу и не 
успоставе унутрашње поступке према којима њихови запослени 
могу да пријаве злоупотребу тржишта, у складу са чланом 280. 
став 3. овог закона; 

7) издавалац уколико комбинује објављивање инсајдерских 
информација са рекламирањем својих активности у смислу члана 
282. став 3. овог закона;

8) издавалац уколико не објави информације и не учини до-
ступним јавности на начин и у року прописаном у члану 282. став 
4. овог закона; 

9) издавалац који одложи објављивање инсајдерских инфор-
мација уколико нису испуњени услови из члана 283. став 1. овог 
закона; 

10) издавалац који не састави, не ажурира, не достави Ко-
мисији или не чува списак лица која имају приступ инсајдерским 
информацијама у складу са чланом 284. ст. 1, 5. и 7. овог закона; 

11) издавалац који не изда обавештење у складу са чланом 
288. став 1. овог закона; 

12) издавалац уколико не поступи у складу са чланом 288. 
став 2. овог закона; 

13) давалац инвестиционе препоруке уколико не наведе у 
препоруци идентитет лица одговорног за њену израду у складу са 
чланом 292. став 1. овог закона; 

14) давалац инвестиционе препоруке изда препоруку супрот-
но члану 293. став 1. и члану 294. ст. 1 –3. овог закона; 

15) давалац инвестиционе препоруке који дистрибуира инве-
стициону препоруку коју је израдила трећа страна супротно члану 
295. овог закона.

Члан 407.
Новчаном казном прописаном у складу са чланом 377. овог 

закона казниће се: 
1) лице која обавља дужности руководиоца и лице које је са 

њим повезано уколико не обавести издаваоца и Комисију о транс-
акцијама за сопствени рачун, у складу са чланом 287. ст. 1. и 2. 
овог закона; 

2) лице које обавља дужности руководиоца уколико тргује 
супротно одредби члана 290. став 1. овог закона; 

3) физичко лице давалац инвестиционе препоруке које не 
наведе у препоруци идентитет лица одговорног за њену израду у 
складу са чланом 292. став 1. овог закона; 

4) физичко лице давалац инвестиционе препоруке које изда 
препоруку супротно члану 293. став 1. и члану 294. став 1. овог 
закона; 

5) физичко лице давалац инвестиционе препоруке које ди-
стрибуира инвестициону препоруку коју је израдила трећа страна 
супротно члану 295. овог закона. 

Члан 408.
Новчаном казном прописаном у складу са чланом 104. овог 

закона казниће се:
1) издавалац ако не испуњава обавезе годишњег извештавања 

у року и на начин предвиђен чланом 71. овог закона;
2) издавалац ако поступи супротно одредбама члана 73. ст. 1. 

и 2. овог закона у вези са обавезом усвајања, подношења и обја-
вљивања годишњег извештаја у случају када надлежни орган из-
даваоца не усвоји годишњи извештај;

3) издавалац ако у року не објави и не достави Комисији и ре-
левантном регулисаном тржишту одлуку из члана 73. став 3. овог 
закона;

4) издавалац ако не поступа у складу са одредбама члана 74. 
овог закона у вези са обавезом састављања, објављивања и доста-
вљања полугодишњег извештаја;

5) издавалац ако не испуњава одредбе члана 75. овог закона 
у вези са обавезом састављања, објављивања и достављања квар-
талног извештаја;

6) издавалац ако не објави и не учини доступним јавности у 
прописаном трајању збирни извештај о плаћањима ауторитетима 
власти у складу са чланом 76. овог закона; 

7) издавалац чијим се акцијама тргује на регулисаном тржи-
шту не објави информације из члана 80. став 1. овог закона у року 
из члана 92. став 1. овог закона;

8) правно лице из члана 81. ст. 1. и 2. овог закона ако не оба-
вести Комисију о достизању, преласку или паду испод прагова из 
члана 80. став 1. овог закона;

9) правно лице ако не састави обавештење у складу са чла-
ном 89. став 1. овог закона односно изостави неку информацији 
или у обавештење унесе неистиниту информацију;

10) правно лице ако обавештење из члана 89. став 1. овог за-
кона не достави у року из члана 90. став 1. овог закона;

11) издавалац власничких хартија од вредности које су укљу-
чене у трговање на регулисано тржиште ако не достави Комисији, 
односно не објави промену у складу са чланом 93. став 1. овог за-
кона;

12) издавалац невласничких хартија од вредности које су 
укључене у трговање на регулисано тржиште ако не достави Ко-
мисији, односно не објави промену у складу са чланом 93. став 2. 
овог закона;

13) издавалац акција које су укључене у трговање на регули-
саном тржишту ако не објави обавештење о броју стечених или 
отуђених сопствених акција којима је прешао или пао испод прага 
од 5% или 10% на начин и у року из члана 94. став 1. овог закона.

Члан 409.
Новчаном казном прописаном у складу са чланом 104. овог 

закона казниће се: 
1) физичко лице које је одговорно за необјављивање или не-

благовремено објављивање редовних извештаја јавног друштва из 
чл. 71 –79. и повремених извештаја јавног друштва из члана 80. и 
чл. 92 –96. овог закона;

2) физичко лице из члана 81. ст. 1. и 2. овог закона које не 
обавести Комисију о достизању, преласку или паду испод прагова 
из члана 80. став 1. овог закона;

3) физичко лице које не састави обавештење у складу са чла-
ном 89. став 1. овог закона или изостави или унесе неистиниту 
неку информацију;

4) физичко лице ако обавештење из члана 89. став 1. овог за-
кона не достави у року из члана 90. став 1. овог закона.

Члан 410.
Новчаном казном од 10.000 до 3.000.000 динара казниће се 

правно лице ако:
1) члан ЦРХОВ-а поступи супротно одредбама члана 24. став 

3. овог закона у вези са поступком намирења; 
2) правно лице јавно понуди хартије од вредности за које није 

објављен проспект а да нису били испуњени услови за коришћење 
изузетка из члана 36. став 3. овог закона;

3) организатор тржишта укључи у трговање хартије од вред-
ности за које није објављен проспект а да нису били испуњени 
услови за коришћење изузетка из члана 36. став 4. овог закона;

4) издавалац ако комбинује изузетке противно члану 36. став 
7. овог закона;
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5) организатор тржишта ако укључи у трговање акције за које 
није објављен проспект услед комбиновања изузетака противно 
члану 36. став 7. овог закона;

6) финансијски посредник пласира хартије од вредности за 
које није објављен проспект а да нису били испуњени услови за 
коришћење изузетка супротно члану члан 39. став 2. овог закона;

7) правно лице прода неквалификованом инвеститору невла-
сничке хартије од вредности којима се, сходно објављеном про-
спекту, тргује само на регулисанoм тржишту односно посебном 
сегменту тог тржишта на коме тргују само квалификовани инве-
ститори, супротно члану члан 39. став 4. овог закона;

8) издавалац након одобрења документа о регистрацији утвр-
ди нову значајну чињеницу, битну грешку или битну непрецизност 
у вези са информацијама садржаним у документу о регистрацији, 
која може да утиче на процену хартија од вредности а не поднесе 
Комисији у складу са чланом 44. став 3. овог закона на одобрење 
допуну документа о регистрацији, најкасније истовремено са до-
кументом о хартијама од вредности и скраћеним проспектом; 

9) издавалац, након одобрења, документa о регистрацији не 
учини исти доступним јавности у складу са чланом 44. став 6. 
овог закона; 

10) правно лице са својством одговорног лица за садржај 
проспекта, а проспект или скраћени проспект садрже погрешне, 
нетачне или податке који доводе у заблуду односно у коме су изо-
стављене битне чињенице у складу сад чланом 45. ст. 1. и 2. овог 
закона; 

11) правно лице са својством одговорног лица за погрешне, 
нетачне информације или податке који доводе у заблуду односно 
у коме су изостављене битне чињенице наведене у документу о 
регистрацији или универзалном документу у случају из члана 45. 
ст. 5. и 6. овог закона; 

12) лице одговорно за садржај огласне поруке објави оглас 
у вези са јавном понудом хартија од вредности и/или укључењем 
у трговање на регулисано тржиште супротно одредбама члана 56. 
ст. 1 –6. овог закона;

13) издавалац не сачини и Комисији не поднесе на одобрење 
додатак проспекту у складу са чланом 57. ст. 1. и 2. овог закона;

14) издавалац односно понуђач ако отпочне јавну понуду 
хартија од вредности пре објављивања проспекта, супротно члану 
60. став 1. овог закона;

15) издавалац односно понуђач ако упис и уплату хартија од 
вредности уговори супротно члану 61. ст. 1. и 2. овог закона;

16) инвестиционо друштво или кредитна институција ако 
упис и пријем уплате хартија од вредности врши супротно члану 
61. став 3. овог закона;

17) издавалац, односно понуђач не објави односно не доста-
ви Комисији објављен извештај о исходу јавне понуде у року и на 
начин из члана 62. ст. 1 –3. овог закона;

18) издавалац односно понуђач ако ЦРХОВ-у не поднесе за-
хтев у складу са чланом 63. став 1. овог закона или ако организато-
ру тржишта не поднесе захтев у складу са чланом 64. став 1. овог 
закона;

19) ЦРХОВ ако не обавести Комисију о упису и преносу хар-
тија од вредности на рачуне финансијских инструмената закони-
тих ималаца у складу са чланом 63. став 3. овог закона;

20) организатор тржишта ако не објави обавештење из члана 
64. став 2. овог закона односно ако не пошаље примерак тог оба-
вештења Комисији;

21) издавалац, понуђач или лице које тражи укључење у тр-
говање на регулисано тржиште ако Комисији не достави обаве-
штење из члана 65. став 1. овог закона или не достави то обаве-
штење у роковима из ст. 2. и 3. овог члана;

22) издавалац или понуђач који нуди хартије од вредности у 
складу са изузецима прописаним одредбама члана 36. став. 3. овог 
закона, ако инвеститорима не стави на располагање информације 
у складу са чланом 65. став 4. овог закона;

23) издавалац из стране земље ако супротно члану 66. став 1. 
овог закона јавно понуди односно затражи укључење у трговање 
хартија од вредности на територији у Републици;

24) организатор тржишта ако супротно члану 66. став 1. овог 
закона укључи у трговање хартије од вредности издаваоца из стра-
не земље;

25) правно лице које обавља ревизију поступи супротно 
одредбама члана 77. ст. 1. и 2. овог закона;

26) правно лице које обавља ревизију поступи у истој годи-
ни обави и ревизију финансијских извештаја друштва и пружи му 
консултантске услуге супротно члану 77. став 3. овог закона;

27) правно лице које обавља ревизију не достави Комисији 
мишљење из члана 77. став 7. овог закона;

28) правно лице које обавља ревизију Комисији не достави 
затражена додатна обавештења у вези са извршеном ревизијом, у 
року који му Комисија остави у складу са чланом 77. став 8) овог 
закона;

29) издавалац не поступи у складу са чланом 77. став 11. овог 
закона;

30) маркет мејкер не достави обавештење Комисији у складу 
са чланом 87. ст. 5. и 6. овог закона;

31) организатор тржишта који не успостави ефикасне систе-
ме, поступке и механизме који се односе на системе трговања, у 
складу са чланом 127. став 1. овог закона;

32) организатор тржишта уколико не поступи у складу са 
чланом 127. став 2. овог закона; 

33) издавалац уколико не обавести организатора регулисаног 
тржишта на којем су његове акције укључене у трговање о упису 
у Регистар привредних субјеката одлуке о повлачењу акција са ре-
гулисаног тржишта, у складу са чланом 133. став 4. овог закона;

34) издавалац ако не обавести Комисију у којим је државама 
чланицама успоставила механизме из члана 134. ст. 7. и 8. овог 
закона;

35) организатор тржишта ако не обезбеди системе и поступке 
за редовно праћење усклађености њихових чланова или учесника 
са њиховим правилима, у складу са чланом 135. став 1. овог закона;

36) организатор тржишта ако наплаћује накнаде за услуге и 
послове које обавља преко максималних износа прописаних пра-
вилником о тарифи организатора тржишта у складу са чланом 136. 
став 4. овог закона;

37) АПА уколико не обезбеди и не одржава мере, механизме 
и системе на начин прописан чланом 145. став 3. овог закона;

38) ЦТП уколико не обезбеди и не одржава мере, механизме 
и системе на начин прописан чланом 146. став 5. овог закона;

39) АРМ уколико не обезбеди и не одржава мере, механизме 
и системе на начин прописан чланом 147. став 2. овог закона;

40) инвестиционо друштво које супротно одредби члана 154. 
став 1. овог закона не поднесе пријаву за упис у Регистар привред-
них субјеката;

41) инвестиционо друштво које наплаћује накнаде за услуге 
и активности које обавља супротно одредбама члана 155. став 3. 
овог закона;

42) инвестиционо друштво које супротно члану 159. став 2. 
овог закона не достави Комисији све потребне податке;

43) инвестиционо друштво које не обавести Комисију у скла-
ду са чланом 163. став 8. овог закона;

44) инвестиционо друштво које се бави алгоритамским тр-
говањем које не успостави ефикасне системе и начине контроле 
ризика у складу са чланом 172. став 1. овог закона;

45) инвестиционо друштво не поступа у складу са одредбама 
члана 172. став 4. овог закона које се односе на евиденцију налога 
као и на захтев Комисије на стављање истих на располагање;

46) инвестиционо друштво које се бави алгоритамским трго-
вањем не испуњава обавезе у складу са одредбама члана 172. став 
5. овог закона у вези са стратегијом одржавања тржишта;

47) инвестиционо друштво нема успостављене ефикасне си-
стеме и начине контроле и не поступа у складу са одредбама члана 
172. ст. 7. и 9. овог закона у вези са пружањем директног елек-
тронског приступа месту трговања;

48) инвестиционо друштво не испуњава одредбе из члана 
172. став 10. овог закона о обавештавању Комисије;

49) инвестиционо друштво поступи супротно одредбама чла-
на 172. став 13. овог закона у вези вођења евиденција;

50) инвестиционо друштвo и организатор тржишта не посту-
па у складу са одредбама члана 173. став 1. овог закона у вези са 
управљањем МТП-ом или ОТП-ом;

51) инвестиционо друштвo не достави Комисији детаљан 
опис функционисања МТП-а или ОТП-а у складу са одредбама 
члана 173. став 5. овог закона;

52) инвестиционо друштво и организатор тржишта који 
управља МТП-ом извршава налоге клијената супротно одредбама 
члана 174. став 6. овог закона;
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53) инвестиционо друштво или организатор тржишта који 

управља ОТП-ом уколико не испуњава све захтеве из члана 175. 
овог закона; 

54) инвестиционо друштво не поступи у складу са одредбама 
члана 176. овог закона у вези спречавања сукоба интереса и нано-
шења штете интересима клијента;

55) инвестиционо друштво које креира финансијске инстру-
менте не поступа у складу са одредбама члана 177. став 2. овог 
закона;

56) инвестиционо друштво које приликом пружања услуге 
давања инвестиционог савета или услуге управљања портфолији-
ма не прикупи податке о знању и искуству клијента у складу са 
одредбама члана 180. став 1. овог закона;

57) инвестиционо друштво не прикупи податке о знању и ис-
куству клијента коме не пружа услугу инвестиционог саветовања 
и портфолио менаџера у складу са чланом 180. став 3. овог закона; 

58) инвестиционо друштво не упозори клијента у случају из 
члана 180. ст. 5. и 6. овог закона; 

59) инвестиционо друштво које супротно одредби члана 183. 
став 1. овог закона не докаже Комисији на њен захтев да запосле-
ни у инвестиционом друштву и друга физичка лица која пружају 
услуге и обављају активности из члана 183. став 2. овог закона у 
име и за рачун инвестиционог друштва, у сваком тренутку поседу-
ју потребна знања и способности за обављање њихових дужности;

60) инвестиционо друштво које супротно одредби члана 183. 
став 3. овог закона не одобрава и не надгледа спровођење система 
сталне едукације; 

61) инвестиционо друштво које не извршава налоге по најпо-
вољнијим условима у складу са чланом 186. ст. 1 – 3. овог закона; 

62) место трговања и систематски интернализатори и сва 
места извршења која не пружају информације у складу са чланом 
186. став 5. овог закона; 

63) инвестиционо друштво које не установи и не спроведе 
ефикасне механизме и процедуре за извршавање налога клијена-
та и постизање најбољих ефеката у складу са чланом 186. став 6. 
овог закона;

64) инвестиционо друштво које супротно члану 186. став 10. 
овог закона пре извршења налога ван места трговања не добије 
претходну изричиту сагласност клијента; 

65) инвестиционо друштво које не изврши обавезу објављи-
вања у складу са чланом 186. став 12. овог закона;

66) инвестиционо друштво које не поступа у складу са чла-
ном 186. став 13. овог закона; 

67) инвестиционо друштво које поступа са налозима клијена-
та супротно члану 187. ст. 1 –3. овог закона; 

68) инвестиционо друштво које одбије извршење налога кли-
јента супротно члану 188. став 2. овог закона; 

69) инвестиционо друштво које не обавести Комисију у скла-
ду са чланом 188. став 4. овог закона; 

70) инвестиционо друштво које не изда потврду о извршењу 
трансакција у складу са чланом 189. став 1. овог закона; 

71) професионални инвеститор који не обавести инвестицио-
но друштво у складу са чланом 191. став 2. овог закона; 

72) инвестиционо друштво које супротно члану 191. став 3. 
овог закона не предузме одговарајуће мере када установи да неки 
клијент не припада почетно утврђеној категорији професионалног 
инвеститора; 

73) инвестиционо друштво које не обавести професионалног 
инвеститора у складу са чланом 192. став 3. овог закона; 

74) инвестиционо друштво које не обавести професионалног 
инвеститора у складу са чланом 192. став 4. овог закона; 

75) инвестиционо друштво које у случају промене података 
достављених у складу са чланом 198. овог закона, не обавести Ко-
мисију у складу са чланом 198. став 6. овог закона; 

76) кредитна институција која супротно члану 198. став 7. 
овог закона не обавештава Комисију о именима везаних заступ-
ника; 

77) инвестиционо друштво или организатор тржишта који 
управља МТП-ом или ОТП-ом, а који не обавести Комисију у 
складу са чланом 198. став 11. овог закона; 

78) инвестиционо друштво које не достави писано обавеште-
ње у складу са чланом 199. став 19. овог закона; 

79) правно лице које врши оглашавање, рекламирање, обу-
ке за трговање преко електронских платформи за трговање као и 

друге облике промовисања услуга иностраних инвестиционих 
друштава или организатора трговања, без дозволе за рад Комисије 
супротно члану 203. став 4. овог закона; 

80) инвестиционо друштво које не израчунава износ капита-
ла, ризике и изложеност на начин који је прописан актом Комиси-
је, у складу са чланом 211. став 2. овог закона; 

81) инвестиционо друштво које не достави месечни извештај 
у форми и у року, у складу са чланом 224. став 1. овог закона; 

82) инвестиционо друштво које не достави годишњи финан-
сијски извештај и извештај независног ревизора у складу са чла-
ном 224. став 3. овог закона; 

83) организатор тржишта или инвестиционо друштво које 
управља местом трговања не објављује податке у складу са чла-
ном 229. став 1. и чланом 230. став 1. овог закона; 

84) организатор тржишта или инвестиционо друштво које 
управља местом трговања одложи објављивање података о транс-
акцијама без претходног одобрења Комисије у складу са чланом 
231. став 3. овог закона; 

85) члан Фонда ако не доставља месечне извештаје као и све 
друге податке који Агенцији могу бити потребни за обављање ње-
них законом утврђених послова, на прописани начин и у прописа-
ним роковима у складу са чланом 266. став 1. овог закона;

86) члан Фонда ако клијентима и заинтересованим лицима не 
пружи информације у вези са системом за заштиту инвеститора 
утврђене овим законом, у складу са чланом 267. ст. 1 –4. овог за-
кона;

87) ЦРХОВ ако наплати чланарине и накнаде у износу већем 
од прописаног Правилником о тарифи из члана 312. став 1. овог 
закона; 

88) ЦРХОВ поступи супротно одредбама члана 313. овог за-
кона у вези са пријемом у ЦРХОВ-у; 

89) ЦРХОВ поступи супротно одредбама члана 322. овог за-
кона у вези са извештавањем; 

90) ЦРХОВ не омогући вршење надзора у складу са одредба-
ма чл. 323. и 324. овог закона;

91) правно лице које не достави податке, документа и писме-
не изјаве од значаја за надзор на захтев Комисије у складу са чла-
ном 355. став 2. овог закона;

92) инвестиционо друштво, организатор тржишта, пружалац 
услуга доставе података, кредитна институција у погледу инве-
стиционих услуга или активности и додатних услуга, као и други 
послодавац који обавља делатност која је регистрована за сврхе 
финансијских услуга не поступи у складу са чланом 360. став 3. 
овог закона;

93) правно лице које не достави податке од значаја за надзор 
у складу са чланом 361. став 1. овог закона. 

Члан 411.
Новчаном казном од 2.000 до 200.000 динара казниће се фи-

зичко лице ако:
1) физичко лице прода неквалификованом инвеститору не-

власничке хартије од вредности којима се, сходно објављеном 
проспекту, тргује само на регулисанoм тржишту односно посеб-
ном сегменту тог тржишта на коме тргују само квалификовани ин-
веститори из члана 39. став 4. овог закона;

2) је физичко лице са својством одговорног лица за садржај 
проспекта а проспект или скраћени проспект садрже погрешне, 
нетачне или податке који доводе у заблуду односно у коме су изо-
стављене битне чињенице из члана 45. ст. 1. и 2. овог закона;

3) физичко лице уколико не обавести и не поднесе захтев за 
давање претходне сагласности за стицање и смањење процента 
квалификованог учешћа наводећи све податке у складу са чланом 
120. ст. 1. и 2. овог закона;

4) физичко лице уколико обављање услуга доставе података 
као редовне делатности или посла без претходне дозволе Коми-
сије уколико је у супротности са чланом 140. став 1. овог закона;

5) члан органа управе инвестиционог друштва, за које се сма-
тра да је велико у смислу његове величине, унутрашње организа-
ције и природе, обима и сложености пословања, уколико функцију 
обавља супротно ограничењима из одредбе члана 156. став 6. овог 
закона; 

6) члан органа управе инвестиционог друштва који супрот-
но члану 159. став 1. овог закона обавља дужност без сагласности 
Комисије;
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7) физичко лице које поступа супротно одредбама члана 160. 
овог закона о стицању квалификованог учешћа;

8) физичко лице које супротно одредбама члана 161. овог за-
кона стекне и увећа без одобрења Комисије квалификовано уче-
шће у инвестиционом друштву;

9) физичко лице које супротно члану 184. став 1. овог закона 
обавља услуге и активности из члана 2. став 1. тачка 2) подтач. 
(1) –(5) овог закона а не поседује дозволу за обављање тих услуга 
и активности;

10) професионални инвеститор који не обавести инвестицио-
но друштво у складу са чланом 191. став 2. овог закона;

11) лице које пружа инвестиционе услуге и активности или 
додатне услуге, на територији Републике, не послује у складу са 
законом и не поседује одговарајућу дозволу Комисије, у складу са 
чланом 203. став 1. овог закона; 

12) обавља послове из члана 203. став 4. овог закона; 
13) физичко лице које не достави податке, документа и пи-

смене изјаве од значаја за надзор на захтев Комисије у складу са 
чланом 355. став 2. овог закона;

14) физичко лице које не достави податке од значаја за над-
зор у складу са чланом 361. став 1. овог закона;

15) субјект надзора физичко лице које онемогући спровођење 
непосредног надзора у складу са чланом 365. ст. 1 –5. овог закона.

XVIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Комисија за хартије од вредности

Члан 412.
Комисија која обавља послове у складу са Законом о тржи-

шту капитала („Службени гласник РСˮ, бр. 31/11, 112/15, 108/16, 
9/20 и 153/20) наставља да обавља послове у складу са овим за-
коном.

Комисија је дужна да се организује у складу са овим законом 
у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Дозволе, решења, мере, сагласности и друге одлуке које је 
донела Комисија у складу са Законом о тржишту капитала („Слу-
жбени гласник РСˮ, бр. 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20) остају 
на снази након ступања на снагу овог закона.

Поступци који су пред Комисијом покренути до почетка при-
мене овог закона, окончаће се у складу са Законом о тржишту ка-
питала („Службени гласник РСˮ, бр. 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 
153/20).

Чланови Комисије изабрани у складу са прописима који су 
важили до дана ступања на снагу овог закона настављају да оба-
вљају своје дужности у складу са својим мандатом, до избора но-
вих чланова у складу са одредбама овог закона.

Комисија ће донети прописе за спровођење овог закона у 
року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности

Члан 413.
ЦРХОВ који обавља послове у складу са Законом о тржишту 

капитала („Службени гласник РСˮ, бр. 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 
и 153/20) наставља да обавља послове у складу са овим законом и 
дужан је да се организује и усклади своја акта са одредбама овог 
закона, у року од девет месеци од дана ступања на снагу овог за-
кона.

Решења, мере и друге одлуке које је донео ЦРХОВ у скла-
ду са Законом о тржишту капитала („Службени гласник РСˮ, бр. 
31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20) остају на снази након ступања 
на снагу овог закона.

Организатор тржишта

Члан 414.
Организатор тржишта који обавља послове у складу са За-

коном о тржишту капитала („Службени гласник РСˮ, бр. 31/11, 
112/15, 108/16, 9/20 и 153/20) наставља да обавља послове у скла-
ду са овим законом и дужан је да се организује и усклади своја 
акта са одредбама овог закона, у року од девет месеци од дана сту-
пања на снагу овог закона.

Решења, мере и друге одлуке које је организатор тржишта из 
става 1. овог члана донео у складу са Законом о тржишту капитала 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20) 
остају на снази након ступања на снагу овог закона.

Хартије од вредности укључене на регулисано тржиште из 
става 1. овог члана у смислу Закона о тржишту капитала („Слу-
жбени гласник РСˮ, бр. 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20) након 
ступања на снагу овог закона сматрају се укљученим на регулиса-
но тржиште, односно листинг регулисаног тржишта, у складу са 
актима организатора тржишта.

Хартије од вредности укључене на МТП у смислу Закона 
о тржишту капитала („Службени гласник РСˮ, бр. 31/11, 112/15, 
108/16, 9/20 и 153/20) након ступања на снагу овог закона орга-
низатор тржишта укључује на МТП, односно сегмент регулисаног 
тржишта који није листинг, у складу са актом организатора тржи-
шта.

Брокерско-дилерска друштва

Члан 415.
Брокерско-дилерска друштва које су добиле дозволу за рад 

од Комисије до дана ступања на снагу овог закона настављају да 
обављају своју делатност и дужни су да своје пословање и акта 
ускладе са одредбама овог закона и одговарајућим актима Коми-
сије, у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Овлашћене банке

Члан 416.
Кредитне институције које су до дана ступања на снагу 

овог закона пословале као овлашћене банке у складу са Законом 
о тржишту капитала („Службени гласник РСˮ, бр. 31/11, 112/15, 
108/16, 9/20 и 153/20) дужне су да своје пословање и акта ускладе 
са одредбама овог закона и одговарајућим актима Комисије, у року 
од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Кредитне институције које су до дана ступања на снагу овог 
закона пружале додатне услуге из члана 2. став 1. тачка 9) Закона 
о тржишту капитала („Службени гласник РСˮ, бр. 31/11, 112/15, 
108/16, 9/20 и 153/20) у складу са чланом 211. став 3. тог закона, 
дужне су да до истека рока из става 1. овог члана добију од Ко-
мисије дозволу за обављање делатности инвестиционог друштва 
у складу са одредбама овог закона и одговарајућим актима Коми-
сије, осим за пружање додатних услуга из члана 2. став 1. тачка 3) 
подтач. (2) и (4) овог закона. Истеком рока из става 1. овог члана 
кредитне институције које престају да пружају додатне услуге, из-
узев додатних услуга из члана 2. став 1. тачка 3) подтач. (2) и (4) 
овог закона, дужне су да о томе обавесте Комисију.

Фонд за заштиту инвеститора

Члан 417.
Агенција за осигурање депозита која организује и управља 

Фондом за заштиту инвеститора у складу са Законом о тржишту 
капитала („Службени гласник РСˮ, бр. 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 
и 153/20) наставља да обавља послове у складу са овим законом и 
дужна је да се организује и усклади своја акта са одредбама овог 
закона, у року од девет месеци од дана ступања на снагу овог за-
кона.

Члан 418.
Одредбе члана 1. став 3. тачка 4), став 4. тачка 3) и став 5, 

члана 3. став 3, члана 10. ст. 6 –8, члана 72, члана 86, члана 96. ст. 
6 –8, члана 97. став 12, члана 98. став 5, члана 99. ст. 4 –10, члана 
100, члана 101, члана 105, члана 106. став 7, члана 115. став 10, 
члана 127. ст. 7, 9, 11. и 19, члана 128, члана 130. став 2. тач. 3), 
4), 7), 8), 9) и 10) и став 3, члана 132. ст. 5. и 6, члана 135. став 3, 
члана 139. став 3, члана 140. став 2. тач. 2) и 3) и ст. 4. и 6, члана 
141. став 3, члана 146, члана 147. члана 149. став 2. тачка 2) и став 
5, члана 153. став 4, члана 156. ст. 9. и 15, члана 169. став 4, члана 
170. став 6, члана 172. став 2, члана 173. ст. 6 –8, члана 179. став 
15, члана 194. став 5, члана 195. ст. 2. и 3, члана 196. ст. 4  –6. и 8, 
члана 197. став 6, члана 198, члана 199, члана 200. став 1, члана 
201. ст. 1 –6, чл. 202, 204, 205, 206, 207, 208, члана 225. став 2, чл. 
241, 242, 252, 253, члана 256. став 2. тач. 5), 6) и 7), члана 267. ст. 
3. и 4, члана 383. ст. 8 –11, члана 387. ст. 4. и 5, чл. 388, 390, 391, 
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398. и 399. овог закона примењују се 
од дана пријема Републике у ЕУ.
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Члан 419.

Одредбе чл. 188, 203, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 243. и 389. овог закона примењују се до 
дана пријема Републике у ЕУ.

Стављање ван снаге ранијег закона

Члан 420.
Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон 

о тржишту капитала („Службени гласник РСˮ, бр. 31/11, 112/15, 
108/16, 9/20 и 153/20).

Ступање на снагу

Члан 421.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се по ис-
теку годину дана од дана ступања на снагу, осим одредаба којима 
се дају овлашћења за доношење прописа, општих и других аката 
којима се врши усклађивање рада и пословања одређених субјека-
та са одредбама овог и другог закона, које се примењују од дана 
ступања на снагу овог закона.

5898
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, 

доносим

У К А З

о проглашењу Закона о изменама и допунама  
Закона о електронском фактурисању

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о елек-
тронском фактурисању, који је донела Народна скупштина Репу-
блике Србије на Четрнаестој седници Другог редовног заседања у 
2021. години, 23. децембра 2021. године.

ПР број 178
У Београду, 28. децембра 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

З А К О Н

о изменама и допунама Закона о електронском 
фактурисању

Члан 1.
У Закону о електронском фактурисању („Службени гласник 

РС”, број 44/21), у члану 5. после става 2. додаје се нови став 3, 
који гласи: 

„Систем електронских фактура користи и субјект јавног 
сектора који је уговорна страна у оквирном споразуму којим се 
утврђују услови и начин доделе уговора током периода важења 
оквирног споразума у смислу закона којим се уређују јавне набав-
ке, за пријем, чување и увид у поступање са електронским факту-
рама издатим приликом извршења уговора закљученог на основу 
оквирног споразума.”.

Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 4, 5. и 6.
У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи: „У случају 

из става 5. овог члана” замењују се речима: „У случају из става 6. 
овог члана”.

После досадашњег става 7, који постаје став 8, додаје се став 
9, који гласи:

„Листа корисника система електронских фактура је јавна ли-
ста која садржи пореске идентификационе бројеве субјеката јав-
ног сектора, субјеката приватног сектора и добровољних корисни-
ка система електронских фактура који имају обавезу да приме и 
чувају електронску фактуру у складу са овим законом, као и једин-
ствене бројеве корисника буџетских средстава субјеката који су 
уписани у Евиденцију корисника јавних средстава и која се води 

код Централног информационог посредника употребом информа-
ционо-комуникационих технологија.”.

У досадашњем ставу 8, који постаје став 10, речи: „у смислу 
става 7. овог члана” замењују се речима: „у смислу ст. 3. и 8. овог 
члана”.

Члан 2.
У члану 7. став 1. тачка 5) речи: „брoj, дaтум и мeстo из-

дaвaњa” замењују се речима: „број и датум издавања”.

Члан 3.
У члану 18. став 1. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која 

гласи:
„1а) не евидентира порез на додату вредност електронски у 

складу са овим законом (члан 4. ст. 1, 2, 3, 4. и 6);”.

Члан 4.
У члану 23. став 1. речи: „престају да важе 31. децембра 

2021. године” замењују се речима: „престају да важе 30. априла 
2022. године”.

Члан 5.
У члану 24. став 2. речи: „примењују се од 1. јануара 2022. го-

дине” замењују се речима: „примењују се од 1. маја 2022. године”.
У ставу 4. речи: „примењује се од 1. јануара 2022. године” 

замењују се речима: „примењује се од 1. маја 2022. године”. 
У ставу 5. речи: „примењују се од 1. јануара 2022. године” 

замењују се речима: „примењују се од 1. маја 2022. године”.

Члан 6.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије”.

5899
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, 

доносим

У К А З

о проглашењу Закона о измени и допуни Закона о 
утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне 

подршке привреди услед продуженог негативног 
утицаја пандемије болести COVID-19 изазване вирусом 

SARS-CoV-2

Проглашава се Закон о измени и допуни Закона о утврђивању 
друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед 
продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19 иза-
зване вирусом SARS-CoV-2, који је донела Народна скупштина 
Републике Србије на Четрнаестој седници Другог редовног засе-
дања у 2021. години, 23. децембра 2021. године.

ПР број 179
У Београду, 28. децембра 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

З А К О Н

о измени и допуни Закона о утврђивању друге гарантне 
шеме као мера додатне подршке привреди услед 

продуженог негативног утицаја пандемије болести 
COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Члан 1.
У Закону о утврђивању друге гарантне шеме као мера додат-

не подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пан-
демије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Слу-
жбени гласник РСˮ, број 40/21), у члану 2. тачка 7) речи: „број 
153/20” замењују се речима: „бр. 153/20 и 40/21”.
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Додаје се став 2, који гласи: 
„Изузетно, кориснику кредита који спада у предузетнике, ми-

кро, мала и средња предузећа која послују у секторима путничког 
транспорта, угоститељства, туристичких агенција и хотелијерства 
у градовима, може бити одобрен кредит обезбеђен гаранцијом, у 
складу са овим законом, и када је укупан износ кредита који је 
одобрен на основу Закона о утврђивању гарантне шеме као мера 
подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести 
COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 и кредита одобреног на 
основу овог закона већи од износа, односно прагова прописаних у 
ставу 1. ове тачке, ако су испуњени следећи услови: 

 – корисник кредита је превремено и у целости измирио оба-
везе по кредиту обезбеђеном гаранцијом у складу са Законом о 
утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажа-
вање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом 
SARS-CоV-2 и

 – максимални износ кредита обезбеђеног гаранцијом у скла-
ду са овим законом је износ који je једнак мањем од два износа 
утврђених у ставу 1. ове тачке;ˮ.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

5900
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, 

доносим

У К А З

о проглашењу Закона о изменама и допуни Закона о 
посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права 

интелектуалне својине

Проглашава се Закон о изменама и допуни Закона о посеб-
ним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне 
својине, који је донела Народна скупштина Републике Србије на 
Четрнаестој седници Другог редовног заседања у 2021. години, 
23. децембра 2021. године.

ПР број 180
У Београду, 28. децембра 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

З А К О Н

о изменама и допуни Закона о посебним овлашћењима 
ради ефикасне заштите права интелектуалне својине

Члан 1.
У Закону о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите 

права интелектуалне својине („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 
104/09  – др. закон, 104/09  – др. закон и 104/09  – др. закон), у члану 
6. тачка 4) брише се.

Члан 2.
У члану 7. став 1. после заграде додају се речи: „утврђивање 

да ли постоји повреда права на рачунарске програме (софтвер) и 
базе податакаˮ и запета.

Члан 3.
Члан 11. брише се.

Члан 4.
Даном почетка примене овог закона министарство надле-

жно за послове трговине, туризма и телекомуникација преузима 
од Министарства финансија  – Пореске управе софтверско решење 
за идентификацију нелегалних софтвера и база података са кори-
сничким упутством. 

Потраживања пореских обвезника  – контролисаних субјеката 
настала у жалбеном или судском поступку по актима донетим до 
дана почетка примене овог закона у поступку у ком се примењује 
закон којим се уређују посебна овлашћења ради ефикасне заштите 
права интелектуалне својине, извршава Министарство финансија 
 – Пореска управа из свог буџета. 

Све предмете примљене до дана почетка примене овог зако-
на, као и поступке утврђивања повреде права интелектуалне сво-
јине, укључујући повреду права на рачунарске програме (софтвер) 
и базе података, започете до дана почетка примене овог закона, 
окончаће Министарство финансија  – Пореска управа.

Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се по исте-
ку девет месеци од дана ступања на снагу.

5901
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, 

доносим

У К А З

о проглашењу Закона о културном наслеђу 

Проглашава се Закон о културном наслеђу, који је донела На-
родна скупштина Републике Србије на Четрнаестој седници Дру-
гог редовног заседања у 2021. години, 23. децембра 2021. године.

ПР број 181
У Београду, 28. децембра 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

З А К О Н

о културном наслеђу 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет закона

Члан 1. 
Овим законом уређује се систем заштите и очувања култур-

ног наслеђа.

Циљ закона

Члан 2.
Циљ овог закона је успостављање правно уређеног и органи-

зованог система заштите и очувања културног наслеђа кроз откри-
вање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, 
вредновање, заштиту, очување, представљање, интерпретацију, 
коришћење и управљање културним наслеђем.

Термини и дефиниције

Члан 3.
Термини употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) Културно наслеђе је скуп ресурса, материјалних и нема-

теријалних, наслеђених из прошлости, препознатих као одраз и 
израз непрекидно еволуирајућих вредности, уверења, знања и тра-
диција, насталих интеракцијом човека и простора током времена. 
Културно наслеђе може бити материјално културно наслеђе и не-
материјално културно наслеђе;

2) Материјално културно наслеђе је део културног наслеђа 
које чини непокретно културно наслеђе и покретно културно на-
слеђе;

3) Непокретно културно наслеђе је део материјалног кул-
турног наслеђа које чине непокретности, њихове групе, делови 
или остаци, а за које се претпоставља да могу имати или за које 
је поступком вредновања, у складу са законом, утврђено да имају 
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културну, друштвену, историјску, археолошку, етнолошку, антро-
полошку, техничку и индустријску, уметничку, уметничко  – занат-
ску, архитектонску, грађевинску и грађевинско  – конструктивну, 
просторну (урбану или руралну) и научну вредност и вредност 
оригинала, униката или старине; 

4) Покретно културно наслеђе је део материјалног култур-
ног наслеђа које чине покретни предмети, њихове групе, делови 
или остаци за које се претпоставља да могу имати или за које је 
поступком вредновања, у складу са законом, утврђено да имају 
културну, друштвену, историјску, археолошку, етнолошку, антро-
полошку, техничку и индустријску вредност, уметничку, уметнич-
ко - занатску, научну и вредност оригинала, униката или старине. 
Покретно културно наслеђе, по његовим врстама чине музејска 
грађа, архивска грађа, стара и ретка библиотечка грађа и филмска 
и остала аудиовизуелна грађа; 

5) Културна добра су ствари и творевине материјалне и ду-
ховне културе од општег интереса, вреднована и утврђена у складу 
са законом, и чине саставни део материјалног културног наслеђа;

6) Непокретна културна добра су културни предели, про-
сторне културно-историјске целине, споменици културе, археоло-
шка налазишта и знаменита места;

7) Покретна културна добра су музејска грађа, архивска 
грађа, филмска и остала аудиовизуелна грађа, стара и ретка библи-
отечка грађа;

8) Нематеријално културно наслеђе означава праксе, 
приказе, изразе, знања, вештине, као и инструменте, предмете, 
артефакте и културне просторе који су с њима повезани, које за-
једнице, групе и у појединим случајевима појединци, препознају 
као део свог културног наслеђа. Оно се преноси с генерације на 
генерацију, заједнице и групе га изнова стварају у зависности од 
окружења, њихове интеракције са природом и историје, пружајући 
им осећај идентитета и континуитета. На тај начин промовишу по-
штовање културнe разноликости и људске креативности; 

9) Културно наслеђе у опасности је културно наслеђе, без 
обзира на врсту као и да ли је утврђено за културно добро, уколико 
је изложено ризику уништења, нестајања, озбиљном нарушавању 
интегритета или оштећења;

10) Добра која уживају претходну заштиту су ствари и тво-
ревине за које се претпоставља да поседују културне вредности у 
складу са овим законом;

11) Добра под претходном заштитом су евидентирана добра 
која уживају претходну заштиту;

12) Претходна заштита је део процеса вредновања матери-
јалног културног наслеђа које претходи утврђивању за културна 
добра;

13) Културни предмет је покретно културно добро или до-
бро под претходном заштитом које је, пре или после незаконитог 
изношења са територије државе чланице Европске уније или дру-
ге државе, категоризован или дефинисан као „национално благо 
које има уметничку, културну, историјску или археолошку вред-
ност”, на основу националног законодавства или административ-
ног поступка, у складу са чланом 36. Уговора о функционисању 
Европске Уније;

14) Установе заштите и очувања културног наслеђа су уста-
нове које обављају делатност заштите и очувања културног наслеђа 
у складу с одредбама овог закона и одредбама посебних закона ко-
јима се уређују појединачне области заштите културног наслеђа;

15) Установa културe je правно лице основано ради обавља-
ња културне делатности у складу са одредбама закона којим се 
уређује област културе;

16) Централне установе заштите у Републици Србију су 
Републички завод за заштиту споменика културе, Народни музеј 
Србије, Државни архив Србије, Народна библиотека Србије и Ју-
гословенска кинотека;

17) Матичне установе заштите су јавне установе заштите 
које обављају матичне послове и чија се надлежност, права и оба-
везе, уређују посебним законима којима се уређују појединачне 
делатности заштите културног наслеђа;

18) Територијално надлежне установе заштите су јавне 
установе заштите које обављају послове заштите културног насле-
ђа на одређеној територији у складу са посебним законима;

19) Вредновање је стручна и научна оцена својстава, особе-
ности и значаја добра, ради утврђивања културне вредности и ста-
туса културног добра;

20) Културна добра према категорији су културно добро, 
културно добро од великог значаја и културно добро од изузетног 
значаја;

21) Регистри културних добара су јавни регистри које пре-
ма врстама културних добара воде установе заштите у складу са 
овим законом и посебним законима којима се уређују појединачне 
области заштите културних добара;

22) Централни регистар је јавни регистар културних доба-
ра за територију Републике Србије које воде централне установе 
заштите према врстама културних добара, ако законом није друга-
чије одређено;

23) Национални регистар нематеријалног културног на-
слеђа је јавни регистар који води Центар за нематеријално култур-
но наслеђе;

24) Незаконито изнесен културни предмет са територије 
државе чланице Европске уније је културни предмет, односно 
културно добро:

(1) који је изнесен са територије државе чланице Европске 
уније кршењем њених прописа о заштити националног блага или 
кршењем Уредбе (ЕЗ) бр. 116/2009 о извозу културних добара, или

(2) који није враћен након истека законског рока за привреме-
но изношење или било које кршење неког другог услова којим се 
уређује такво привремено изношење;

25) држава чланица Европске уније која је затражила по-
враћај културног предмета је држава чланица са чије је терито-
рије културни предмет незаконито изнесен;

26) држава чланица Европске уније од које се тражи по-
враћај културног предмета је држава чланица на чијој се терито-
рији налази културни предмет незаконито изнесен са територије 
друге државе чланице Европске уније;

27) повраћај културног предмета је физички повраћај кул-
турног предмета незаконито изнесеног са територије Републике 
Србије, односно са територије друге државе, а која се налази на 
територији Републике Србије и који се врши у складу са међуна-
родним уговорима, међународним конвенцијама и националним 
законодавством;

28) држалац културног предмета је правно или физичко 
лице које непосредно врши фактичку власт на културном пред-
мету, односно у чијем поседу је културни предмет, а није његов 
власник;

29) самостални држалац културног предмета је лице које 
за свој рачун врши фактичну власт на културном предмету;

30) несамостални држалац културног предмета је лице 
које за треће лице врши фактичну власт на културном предмету;

31) јавне збирке су збирке које су у складу са законодав-
ством државе чланице Европске уније дефинисане као јавне и 
које су у власништву те државе чланице, локалног или подручног 
тела у тој држави чланици или институције која се налази на те-
риторији те државе чланице, под условом да је таква институција 
у власништву државе чланице Европске уније или локалног или 
подручног тела или је у знатној мери од њих финансирана.

Културно наслеђе

Члан 4.
Културно наслеђе је скуп ресурса, материјалних и нематери-

јалних, наслеђених из прошлости, препознатих као одраз и израз 
непрекидно еволуирајућих вредности, уверења, знања и традици-
ја, насталих интеракцијом човека и простора током времена.

Културно наслеђе Републике Србије обухвата нематеријално 
културно наслеђе и материјална културна добра која се налазе на 
територији Републике Србије, укључујући и Аутономну покрајину 
Косово и Метохију као њен саставни део у складу са Уставом Ре-
публике Србије.

Врсте културног наслеђа

Члан 5.
Културно наслеђе може бити материјално културно наслеђе и 

нематеријално културно наслеђе.
Материјално културно наслеђе чини непокретно и покретно 

културно наслеђе.
Културна добра су део материјалног културног наслеђа вред-

нована и утврђена у складу са законом.
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Право на културно наслеђе

Члан 6.
Културно наслеђе има право да користи свако под једнаким 

условима, ради учешћа у културном животу, уживања, образова-
ња, научног истраживања и напретка или друге добробити која из 
њега проистиче, као и да доприноси његовом обогаћивању зашти-
ти и очувању, у складу са овим законом. 

Право на доступност и приступ културном наслеђу може се 
ограничити само ради заштите јавног интереса, права и слобода 
других. 

Обавезу да поштује културно наслеђе има свако.

Циљеви заштите и очувања културног наслеђа

Члан 7.
Циљеви заштите и очувања културног наслеђа су:
1) откривање, препознавање, прикупљање, документовање, 

проучавање, тумачење, вредновање, представљање, интерпретаци-
ја, подизање свести о значају културног наслеђа;

2) интегрално очување и заштита културног наслеђа кроз 
предузимање мера заштите;

3) управљање ресурсима културног наслеђа и ризицима по 
културно наслеђе;

4) обезбеђивање услова за одрживи развој и коришћење кул-
турног наслеђа;

5) подизање нивоа знања о културном наслеђу кроз васпита-
ње и образовање;

6) подстицање културне разноликости уз поштовање разли-
читости наслеђа;

7) спречавање противправног поступања са културним на-
слеђем;

8) обезбеђивање доступности информација о културном на-
слеђу широкој јавности;

9) стварање нових садржаја и увођење услуга коришћењем 
савремене информационе и комуникационе технологије и технич-
ко-технолошких средстава у сврху ефикасне изградње вишена-
менске дигиталне инфраструктуре културног наслеђа.

Остваривање заштите и очувања културног наслеђа

Члан 8.
Заштита и очување културног наслеђа остварује се обавља-

њем делатности заштите и очувања културног наслеђа, управно-
правним и другим мерама прописаним овим законом, као и ме-
рама које се утврде на основу посебних закона којима се уређују 
појединачне области заштите и очувања културног наслеђа.

У циљу заштите, очувања и представљања културног наслеђа 
Републике Србије субјекти заштите културног наслеђа остварују 
сарадњу са надлежним државним органима, органима аутономних 
покрајина и локалних самоуправа, научно-образовним, истражи-
вачким институцијама, туристичким организацијама, струковним 
и другим удружењима. 

Обавеза заштите

Члан 9.
Република Србија обезбеђује заштиту и очување културног 

наслеђа које се налази на њеној територији и стара се о заштити 
и очувању културног наслеђа које се налази у иностранству, ако је 
од значаја за њену историју, уметност или културу.

Културно добро, добро које ужива претходну заштиту и до-
бро под претходном заштитом не сме се оштетити, уништити, 
нити се без сагласности надлежне установе заштите у складу са 
законом, може мењати његов изглед, својство или намена.

Члан 10.
Програм заштите и очувања културног наслеђа у Републици 

Србији (у даљем тексту: Програм), у складу са стратегијом развоја 
културе, за период од пет година доноси Влада на предлог мини-
стра надлежног за културу (у даљем тексту: министар).

Програм садржи, поред обавезних елемената утврђених про-
писима којима се уређује плански систем, и следеће:

1) приоритете међуресорне сарадње (научно-истраживачки 
рад, образовање, равномерни регионални развој, међународна са-
радња);

2) инструменте развоја заштите и очувања културног наслеђа;
3) приоритетне пројекте за заштиту и очувања културног на-

слеђа;
4) критеријуме, показатеље и поступке евалуације спровође-

ња Програма.
Програм мора бити у складу са Стратегијом развоја културе 

Републике Србије. 
Централне установе заштите и очувања културног наслеђа (у 

даљем тексту: централне установе заштите), у сарадњи са матич-
ним установама заштите и очувања културног наслеђа (у даљем 
тексту: матичне установе заштите), учествују у изради Програма.

Аутономна покрајина, преко својих органа у области култу-
ре, учествује у изради Програма и у оквиру надлежности утврђе-
них овим и посебним законом и у складу са Програмом и својим 
специфичностима, доноси мере за заштиту и очување културног 
наслеђа у оквиру својих планских докумената.

Члан 11.
Термини којима су у овом закону означени положаји, професи-

је, односно занимања, изражени у граматичком мушком роду, под-
разумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

Члан 12.
Средства за остваривање заштите, очување и коришћење 

културног наслеђа обезбеђују се у буџету Републике Србије, ауто-
номних покрајина и јединица локалне самоуправе, као и из других 
извора, у складу са законом.

II. МАТЕРИЈАЛНО И НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО 
НАСЛЕЂЕ

1. Материјално културно наслеђе

Члан 13.
Материјално културно наслеђе су ствари и творевине мате-

ријалне и духовне културе од општег интереса које уживају посеб-
ну заштиту утврђену овим законом.

Материјално културно наслеђе чине непокретна културна 
добра, покретна културна добра, добра која уживају претходну за-
штиту и добра под претходном заштитом.

1.1. Непокретна културна добра

Члан 14.
Непокретна културна добра су културни предели, просторне 

културно-историјске целине, споменици културе, археолошка на-
лазишта и знаменита места.

Саставни део непокретног културног добра чини заштићена 
околина, као и покретне ствари које су функционално, естетски и 
на други начин повезане са непокретним културним добром тако 
да чине јединствену целину а чијим се одвајањем суштински ума-
њује његова вредност (у даљем тексту: припадак).

Припадак може бити утврђен за посебно покретно културно 
добро, ако самостално испуњава услове утврђене овим законом. 

Заштићена околина непокретног културног добра ужива за-
штиту као и културно добро.

Културни предеo

Члан 15.
Културни предео означава подручје настало као резултат међу-

собног деловања културе и природе, односно људи и њиховог при-
родног окружења. Културни предео одражава еволуцију људског 
друштва и насеља током времена, начине одрживог коришћења зе-
мљишта, условљене ограничењима и карактеристикама природног 
окружења, као и сукцесивним друштвеним, економским и култур-
ним утицајима и специфичним духовним односом према природи.

Просторно културно-историјска целина

Члан 16.
Просторно културно-историјска целина јесте урбано или ру-

рално насеље или група појединачних или повезаних грађевина 
које због својих архитектонских одлика, хомогености или положа-
ја у простору поседују посебне вредности са културног, историј-
ског, уметничког, етнолошког, антрополошког и научног гледишта. 
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Споменик културе 

Члан 17.
Споменик културе је појединачни непокретни објекат од кул-

турног, историјског, архитектонског, археолошког, уметничког, ет-
нолошког, техничког, палеонтолошког значаја или другог друштве-
ног значаја. 

Споменик културе може бити:
1) архитектонско дело, његови остаци, препознатљиви дело-

ви или припатци;
2) објекат са припадајућим непокретностима и припатцима;
3) археолошки објекат или структура археолошког карактера;
4) дело примењене уметности, сликарства или вајарства, 

натпис, геолошко налазиште, дело или остатак техничке културе, 
старе индустрије или инфраструктуре и друго добро које је трајно 
везано за одређени архитектонски објекат или место;

5) меморијални или други спомен објекат.

Археолошко налазиште 

Члан 18.
Археолошко налазиште је део простора на површини земљи-

шта и у земљишту, у пећинама и под водом, који садржи остат-
ке појединачних грађевина, сложене грађевинске целине и друге 
објекте, конструкције и њихове делове, гробне целине и некропо-
ле, оставе, покретне предмете, антрополошки, палеонтолошки и 
геолошки материјал, као и целокупан стратиграфски контекст у 
коме се налазе.

Знаменито место 

Члан 19.
Знаменито место је простор везан за догађај од посебног зна-

чаја за историју, подручје с израженим елементима природних и ра-
дом створених вредности као јединствене целине, као и спомен гро-
бови или гробља и друга спомен обележја која су подигнута ради 
трајног очувања успомене на значајне догађаје, личности и места из 
националне историје, од посебног културног и историјског значаја.

1.2. Покретна културна добра

Музејска грађа

Члан 20.
Музејска грађа су музејски предмети, предмети или групе 

предмета који самостално или заједнички имају посебна својства 
од значаја за упознавање друштвеног, историјског, уметничког, 
културног, научног и техничког развоја, природе и њеног развоја, 
без обзира да ли се налазе у музејима организовани у одговарајуће 
збирке или изван њих.

Архивска грађа 

Члан 21.
Архивска грађа, као документарни материјал који се трајно 

чува, је одабрани изворни, а у недостатку изворног, и сваки ре-
продуковани облик документа или записа који су настали радом и 
деловањем државних органа и организација, органа територијалне 
аутономије и јединица локалне самоуправе, установа, јавних пре-
дузећа, ималаца јавних овлашћења, привредних друштава, преду-
зетника, лица која обављају регистровану делатност, верских за-
једница, као и других правних или физичких лица, а од трајног су 
значаја за културу, уметност, науку, просвету и друге друштвене 
области, без обзира на то када и где су настали, и да ли се налазе 
у установама заштите културних добара или ван њих, и без обзира 
на облик и носач записа на коме су сачувани.

Архивска грађа у електронском облику је архивска грађа која 
је изворно настала у електронском облику.

Филмска и остала аудиовизуелна грађа 

Члан 22.
Филмску и осталу аудиовизуелну грађу чине запис реги-

строване слике у покрету, са или без тонског записа, односно 
оригинал и копија на било ком носачу записа, намењен посматра-
њу или приказивању као целини, коришћењем механичке и/или 

електронске опреме за приказивање, без обзира на технику сни-
мања и на то када су и где настали и да ли се налазе у установа-
ма заштите или изван њих, звучни запис, као и пратећа филмска и 
остала аудио-визуелна грађа коју чине сценарио, књига снимања, 
дијалог листа, филмски плакат, фото документација, скице декора 
и костима, нотни записи филмске музике, публикације и други до-
кументи и предмети настали пре, за време и после снимања фил-
ма, аналогно или у било ком дигиталном запису.

Стара и ретка библиотечка грађа 

Члан 23.
Стару и ретку библиотечку грађу чине:
1) старе српске књиге:
(1) рукописне књиге на српскословенском и српском језику 

српскословенског језичког периода закључно са 18. веком, као и 
рукописне књиге настале до 1867. године на српскословенском, 
рускословенском (у српској употреби), славеносрпском и српском 
народном језику,

(2) штампане књиге, периодичне и друге публикације обја-
вљене на српскословенском, рускословенском (у српској употре-
би), славеносрпском и српском језику, закључно са 1867. годином,

(3) рукописне и штампане књиге на страним језицима чији је 
аутор припадник српског народа, закључно са 1867. годином,

(4) издања дубровачке књижевности, која припадају и срп-
ској и хрватској култури, закључно са 1867. годином;

2) старе стране књиге: рукописне и штампане књиге објавље-
не до године која се узима као критеријум по прописима државе 
из које потичу;

3) ретке књиге: публикације које имају неко од следећих обе-
лежја:

(1) рукописне књиге настале после 1867. године,
(2) примерци публикације који због посебне опреме или са-

држине излазе из профила укупног тиража,
(3) библиофилска издања значајних аутора и библиофилска 

издања која имају посебну научну, историјску, културну или умет-
ничку вредност,

(4) ретка издања из ратних периода 1912 –1913, 1914 –1918, 
1941 –1945. године,

(5) издања с тиражом мањим од 100 примерака која имају по-
себну научну, историјску, културну или уметничку вредност,

(6) цензурисана, проскрибована издања која су сачувана у ма-
лом броју примерака, а сама по себи имају велики културни значај,

(7) емигрантска издања објављена ван територије Републике 
Србије, сачувана у малом броју примерака;

4) посебне збирке:
(1) збирке књижевних и других рукописа и архивалија, мапа 

и карата, фотографија, гравира, музикалија, плаката, електронских 
публикација (укључујући и интернет баштину), библиотечки ката-
лози и посебне библиотеке значајних личности, односно библиоте-
ке целине од историјског, уметничког, научног или техничког знача-
ја, које су у складу са овим законом утврђене као културно добро,

(2) музејски примерак сваке штампане или електронске пу-
бликације који Народна библиотека Србије и Библиотека Матице 
српске добијају путем обавезног примерка и трајно чувају по зако-
ну којим се уређује обавезни примерак.

2. Нематеријално културно наслеђе

Члан 24.
Нематеријално културно наслеђе означава праксе, приказе, 

изразе, знања, вештине, као и инструменте, предмете, артефакте 
и културне просторе који су с њима повезани, које заједнице, гру-
пе и у појединим случајевима, појединци, препознају као део свог 
културног наслеђа. Оно се преноси с генерације на генерацију, 
заједнице и групе га изнова стварају, у зависности од окружења, 
њихове интеракције са природом и историје, пружајући им осећај 
идентитета и континуитета. На тај начин промовишу поштовање 
културнe разноликости и људске креативности. 

Члан 25.
Нематеријално културно наслеђе, испољава се у следећим 

областима:
1) усменим традицијама и изразима, укључујући и језик као 

носиоца нематеријалног културног наслеђа;
2) извођачким уметностима;
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3) друштвеним обичајима, ритуалима и свечаним догађајима;
4) знањима и обичајима који се тичу природе и свемира;
5) традиционалним занатима и вештинама.

III. ВРЕДНОВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Члан 26.
Културна вредност материјалног и нематеријалног насле-

ђа утврђује се на основу чињеница о својствима и особеностима 
наслеђа, значаја за очување идентитета и културе, као и историј-
ских, уметничких, архитектонских, археолошких, антрополошких, 
етнолошких, духовних, природњачких, техничких, научних, дру-
штвених, економских и других вредности.

Члан 27.
Критеријуми за утврђивање вредности културног наслеђа су 

аутентичност, интегритет, јединственост и реткост у оквиру своје 
врсте и континуитет културне традиције.

Ближи критеријуми утврђивања вредности из става 1. овог 
члана прописују се посебним законима којима се уређују поједи-
начне области заштите културног наслеђа.

Члан 28.
Материјално културно наслеђе на основу утврђене културне 

вредности чине добра која уживају претходну заштиту, добра под 
претходном заштитом и културна добра.

Добра која уживају претходну заштиту

Члан 29.
Добра која уживају претходну заштиту су ствари и творевине 

за које се претпоставља да поседују културне вредности из члана 
26. овог закона.

Добра из става 1. овог члана представљају културно наслеђе 
и уживају исту заштиту као и културна добра. 

Члан 30.
Лица која пронађу или на други начин дођу у контакт са ства-

рима и творевинама за које се претпоставља да поседују својства 
из члана 26. овог закона, дужнa су да без одлагања о томе обавесте 
надлежну установу заштите и очувања културног наслеђа (у да-
љем тексту: установа заштите).

Свако ко пронађе или на други начин дође у контакт са ства-
рима и творевинама из члана 29. овог закона, има обавезу да према 
њима поступа са посебном пажњом, да не дође до њиховог оштеће-
ња или другог нарушавања својстава, као ни до изношења из Репу-
блике Србије или пуштања у унутрашњи или међународни промет.

Члан 31.
Налазач који случајно открије елементе археолошког насле-

ђа, односно ископа из земље, односно извади из воде добро које 
ужива претходну заштиту, дужан је да о томе одмах, а најкасније у 
року од 24 часа, обавести надлежну установу заштите или мини-
старство надлежно за унутрашње послове.

Налазач из става 1. овог члана има обавезу поступања са по-
себном пажњом, ради спречавања оштећења или нарушавања свој-
става откривених елемената археолошког наслеђа, односно добра 
које ужива претходну заштиту, као и њиховог изношења из Репу-
блике Србије или пуштања у унутрашњи или међународни промет.

Налазачу предмета из става 1. овог члана може припасти нов-
чана награда, уколико до открића није дошло приликом вршења 
ископа у оквиру грађевинских или било које друге врсте послова 
за чије обављање је неопходно прибављање посебног одобрења 
или дозволе, односно уколико до открића није дошло на већ реги-
строваном археолошком налазишту или археолошком локалитету, 
у ком случају се откривени елементи археолошког наслеђа имају 
предати надлежној установи заштите и без права на откуп.

Висину награде из става 3. овог члана утврђује установа за-
штите којој се предмет даје на чување.

Члан 32.
Простор у земљи или води који садржи трагове човековог 

трајања кроз време, укључујући и места на којима нема видљивих 
трагова на површини земље, а није утврђено за археолошко нала-
зиште препознаје се као археолошки локалитет.

Више међусобно повезаних археолошких локалитета из ста-
ва 1. овог члана представља археолошко подручје. 

Претходна заштита археолошких локалитета (евидентираних 
и неевидентираних) односно археолошког подручја, је трајна.

Члан 33.
Добро које ужива претходну заштиту, а налази се у земљи или 

води, или је извађено из земље или воде, у државној је својини.

Добра под претходном заштитом

Члан 34.
Евиденције добара под претходном заштитом воде установе 

заштите и утврђују мере заштите. 
Евидентирана добра из става 1. овог члана су добра под прет-

ходном заштитом.
Режим претходне заштите отпочиње моментом предузимања 

управних радњи на идентификацији добра за које се верује да по-
седују својства из члана 26. овог закона. 

Установа заштите дужна је да о евидентирању добра која 
ужива претходну заштиту обавести власника или држаоца, одно-
сно лице које користи или управља њоме.

Установа заштите дужна је да од евидентирања у року од две 
године за покретна добра, односно три године за непокретна до-
бра, утврди да ли има својства из члана 26. овог закона, и да у том 
року утврди односно предложи утврђивање за културно добро. 

Изузетно, ако за то постоје оправдани разлози, надлежна 
установа заштите продужиће рок из става 5. овог члана уписом 
забележбе у евиденцију из става 1. овог члана и након истека пе-
риода од две године за покретна добра, односно три године за не-
покретна добра, али највише за још две, односно три године.

Претходна заштита евидентираног добра из става 2. овог чла-
на за који је министарству надлежном за послове културе (у даљем 
тексту: Министарство) упућен образложени предлог за његово 
утврђивање за културно добро ради даљег поступка из чл. 43. и 44. 
овог закона, продужава се до окончања тог поступка.

Претходна заштита филмског и осталог аудиовизуелног на-
слеђа је трајна.

Уколико евидентирано добро није утврђено за културно до-
бро у року из ст. 5. и 6. на њега се неће примењивати утврђене 
мере заштите, осим за филмско и остало аудиовизуелно наслеђе из 
става 8. овог члана и археолошки локалитет и археолошко подруч-
је из члана 32. овог закона.

Подаци потребни за вођење евиденције из става 1. овог чла-
на прикупљају се и обрађују у сврху заштите добара која уживају 
претходну заштиту као добара која представљају културно насле-
ђе од општег интереса, и уживају исту заштиту као и културна до-
бра у складу са законом.

Престанак претходне заштите

Члан 35.
Претходна заштита престаје:
1) даном доношења акта о утврђивању културног добра;
2) истеком времена трајања претходне заштите;
3) даном утврђивања да добро нема културну вредност.

Категорије културних добара

Члан 36.
Културна добра према категорији су: 
1) културно добро;
2) културно добро од великог значаја;
3) културно добро од изузетног значаја.
Културна добра из става 1. тачка 1) овог члана се сматрају 

културним добрима III категорије, културна добра од великог зна-
чаја из става 1. тачка 2) овог члана се сматрају културним добрима 
II категорије, културна добра од изузетног значаја из става 1. тачка 
3) овог члана се сматрају културним добрима I категорије.

Културно добро

Члан 37.
Културно добро је део културног наслеђа које има својства 

културног добра у складу са чланом 26. овог закона, испуњава 
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критеријуме у складу са чланом 26. овог закона, и утврђено је ак-
том о утврђивању у складу са овим законом.

Културно добро од великог значаја

Члан 38.
Културно добро од великог значаја јесте оно културно добро 

које има једно или више следећих својстава:
1) представља значајан културни, историјски и технички до-

принос одређеног периода или подручја;
2) сведочи о коришћењу знања, вештина и техника које су не-

стале или чине обичаје и традиционално понашање на одређеном 
подручју; 

3) сведочи о значајним догађајима и личностима у прошло-
сти који су обележили историју и културу одређеног подручја.

Културно добро од изузетног значаја

Члан 39.
Културно добро од изузетног значаја јесте оно културно до-

бро које има једно или више следећих својстава:
1) посебан значај за културни, историјски, друштвени и науч-

но-технолошки развој у одређеном историјском периоду;
2) сведочи о изузетном доприносу знању, вештинама и креа-

тивном стваралаштву у прошлости и савременом периоду;
3) одражава пример јединственог деловања човека у природ-

ном окружењу, традиционално коришћење предела, остваривања 
хармоничног садејства размене културних утицаја и принципа у 
природи;

4) представља јединствене примерке стваралаштва свог вре-
мена или одређеног историјског раздобља;

5) представља оригинални запис или дело које је обележило 
културу и историју.

Члан 40.
Културно наслеђе уписано на Унескове листе светског насле-

ђа ужива посебан приступ, заштиту, старање и бригу.
Културно наслеђе које се налази на територији Аутономне 

покрајине Косово и Метохија ужива посебан приступ, заштиту, 
старање и бригу.

IV. УТВРЂИВАЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Члан 41.
Културна добра се утврђују актом о утврђивању.
Акт о утврђивању из става 1. овог члана садржи, у зависно-

сти од врсте културног добра следеће: 
1) основне податке о културном добру (назив, врста, место 

где се налази и идентификационе ознаке); 
2) опис изгледа и стања културног добра и појединих њего-

вих делова;
3) границу непокретног културног добра и границу његове 

заштићене околине;
4) податке о власнику и држаоцу културног добра и заштиће-

не околине непокретног културног добра (име и презиме, пребива-
лиште и боравиште за физичко лице, односно назив и седиште за 
правно лице);

5) образложење вредности и особености културног добра; 
6) категорију културног добра; 
7) податке о објекту у којем се трајно чува или излаже по-

кретно културно добро; 
8) мере заштите, намену и начин чувања, одржавања и кори-

шћења културног добра, а за непокретно културно добро и његове 
заштићене околине.

Ако се културно добро састоји од више делова на којима 
више лица има право својине, у акту о утврђивању статуса култур-
но добро се, уместо података о власнику и држаоцу добра, конста-
тује власништво више лица.

Саставни део акта о утврђивању статуса непокретног култур-
ног добра је графички приказ основе културног добра, као и гра-
ница његове заштићене околине и објеката који се у њој налазе, са 
катастарским и земљишно књижним подацима и списак покрет-
них предмета који са непокретним културним добром чине умет-
ничку, историјску, визуелну или функционалну целину. 

Саставни део акта о утврђивању статуса покретног култур-
ног добра, које је збирка предмета или примерака, чини списак 
предмета са идентификационим ознакама, фотографијама и опи-
сом сваког припадајућег предмета.

Послове утврђивања културних добара јавне установе за-
штите обављају као поверени посао.

Утврђивање мера заштите 

Члан 42.
Мере заштите које се утврђују актом о утврђивању култур-

них добара из члана 41. овог закона, обухватају:
1) ближе услове чувања, одржавања и коришћења културног 

добра;
2) стручне и техничке мере заштите ради обезбеђивања кул-

турног добра од пропадања, оштећења, уништења и крађе;
3) начин обезбеђивања коришћења и доступности културног 

добра јавности;
4) ограничења и забране у погледу располагања културним 

добром и његове употребе, у складу са законом;
5) ограничења, односно забране извођења одређених грађе-

винских радова, промене облика терена и коришћења земљишта у 
оквиру заштићене околине културног добра, као и промене намена 
појединих културних добара; 

6) уклањање грађевинског или другог објекта чије постојање 
угрожава заштиту или коришћење културног добра.

Мере заштите утврђују се и за заштићену околину непокрет-
ног културног добра.

Послове утврђивања мера заштите добара јавне установе за-
штите обављају као поверени посао.

Утврђивање непокретних културних добара

Члан 43.
Непокретна културна добра и непокретна културна добра од 

великог значаја утврђује Влада. 
Предлог акта за утврђивање непокретног културног добра и 

непокретног културног добра од великог значаја са образложењем 
припрема Републички завод за заштиту споменика културе и упу-
ћује преко Министарства Влади.

Утврђивање непокретног културног добра и непокретног 
културног добра од великог значаја врши се актом из члана 41. 
овог закона.

Акт из става 3. овог члана објављује се у „Службеном гла-
снику Републике Србијеˮ.

Члан 44.
Образложење из члана 43. став 2. обавезно садржи разлоге 

који указују на то да су својства одређене непокретности од по-
себног културног и историјског значаја и приложи мишљења соп-
ственика непокретности, односно доказ да је извршено јавно огла-
шавање ради давања тог мишљења и да је протекао рок од 30 дана 
од јавног оглашавања, као и мишљења заинтересованих органа и 
установа.

Републички завод за заштиту споменика културе дужан је 
да у поступку утврђивања непокретних културних добара и не-
покретних културних добара од великог значаја достави: назив, 
опис културног добра, границе заштићене околине (катастарске и 
земљишно-књижне податке), мере заштите везане за чување, одр-
жавање и коришћење тог културног добра и његове околине.

Уколико се непокретност која се предлаже за културно добро 
налази изван насељених места, Републички завод за заштиту спо-
меника културе прилаже мишљење установе која врши делатност 
заштите природе о посебним мерама заштите и границама зашти-
ћене околине, у складу с прописом о заштити природе.

Установа заштите своје предлоге за утврђивање непокретног 
културног добра и непокретних културних добара од великог зна-
чаја доставља Републичком заводу за заштиту споменика културе.

Утврђивање покретних културних добара

Члан 45. 
Покретна културна добра утврђује музеј, архив, аудиовизу-

елни архив и библиотека, чији је оснивач Република Србија, ауто-
номна покрајина или јединица локалне самоуправе.
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Члан 46.
Утврђивање покретног културног добра врши се актом из 

члана 41. овог закона.
У поступку утврђивања покретних културних добара приме-

њују се одредбе Закона о општем управном поступку, ако овим за-
коном није другачије одређено.

Акт из става 1. овог члана може се донети у поступку непо-
средног одлучивања, односно да о привременој мери одлучује се 
привременим решењем, које се издаје без одлагања, ако постоји 
основана претпоставка да добро може бити оштећено или трајно 
уништено. 

По жалбама против решења донетих у управном поступку 
покренутом ради утврђивања покретних културних добара, у дру-
гом степену решава Министарство.

Члан 47.
Покретна културна добра од великог значаја утврђују Народ-

ни музеј Србије, Државни архив Србије, Народна библиотека Ср-
бије и Југословенска кинотека, као поверен посао. 

Утврђивање културних добара од изузетног значаја

Члан 48.
Културна добра од изузетног значаја утврђује Народна скуп-

штина.
Установе заштите своје предлоге за утврђивање културних 

добара од изузетног значаја достављају Републичком заводу за 
заштиту споменика културе, Народном музеју Србије, Државном 
архиву Србије, Народној библиотеци Србије и Југословенској ки-
нотеци. 

Уз предлог из става 2. овог члана прилаже се мишљење вла-
сника и држаоца, као и заинтересованих органа и установа.

Утврђивање непокретног културног добра од изузетног зна-
чаја и покретног културног добра од изузетног значаја врши се ак-
том из члана 41. овог закона.

Акт из става 4. овог члана објављује се у „Службеном гла-
снику Републике Србијеˮ.

Очување нематеријалног културног наслеђа

Члан 49.
Република Србија, аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе обезбеђују услове за очување нематеријалног култур-
ног наслеђа. 

Мере очувања нематеријалног културног наслеђа обухватају 
идентификацију, документацију, истраживање, очување, заштиту, 
промоцију, вредновање, преношење, посебно кроз формално и не-
формално образовање, као и ревитализацију различитих аспеката 
таквог наслеђа, као и друге активности у складу са законом.

Идентификација и евиденција нематеријалног културног 
наслеђа

Члан 50.
Идентификација нематеријалног културног наслеђа оства-

рује се у сарадњи са групама, заједницама и појединцима који су 
носиоци тог наслеђа. 

Евиденцију о идентификованом нематеријалном културном 
наслеђу воде надлежне установе у складу са стручним упутством 
које доноси централна установа заштите нематеријалног култур-
ног наслеђа. 

Евидентирано нематеријално културно наслеђе ужива статус 
културног наслеђа под претходном заштитом. 

Члан 51.
Нематеријално културно наслеђе, како је дефинисано чланом 

24. овог закона, које испуњава критеријуме из члана 27. овог за-
кона, након поступка идентификације у сарадњи са носиоцима и 
локалном заједницом, уписује се у регистар нематеријалног кул-
турног наслеђа. 

Акт о упису елемената нематеријалног културног наслеђа у 
Национални регистар нематеријалног културног наслеђа из члана 
58. овог закона, доноси Центар за нематеријално културно наслеђе 
при Етнографском музеју. 

Члан 52.
Документација о нематеријалном културном наслеђу наста-

ла с циљем идентификовања, бележења и регистровања елемента 
нематеријалног културног наслеђа ужива заштиту као и нематери-
јално културно наслеђе, у складу са законом. 

Документација из става 1. овог члана обухвата документа, 
фотографије и аудио-визуелне записе настале као сведочанство о 
елементу у облику и на начин на који га практикују групе, заједни-
це или појединци који су његови носиоци. 

Члан 53.
Носиоци нематеријалног културног наслеђа су лица која по-

седују знања или вештине неопходне за стварање, извођење, прак-
тиковање и преношење нематеријалног културног наслеђа.

Члан 54.
Носиоци нематеријалног културног наслеђа, у циљу очува-

ња сопственог наслеђа, одржања и преношења знања или вештина 
које поседују, односно у циљу коришћења нематеријалног култур-
ног наслеђа и упознавања других са њим, уживају подршку у скла-
ду са законом.

V. УПИС У РЕГИСТАР И ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА КУЛТУРНИХ 
ДОБАРА, НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И 

ЕВИДЕНЦИЈА ДОБАРА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ

Члан 55.
На основу акта из члана 41. овог закона, културна добра упи-

сују се у регистар културних добара према врстама у складу са 
овим законом и посебним законима којима се уређују појединачне 
области заштите културних добара.

Уз акт о утврђивању, на основу кога је извршен упис у реги-
стар, чува се и досије о културном добру.

Регистри културних добара воде се у електронском облику, у 
складу са прописима којима се уређује електронска управа, и са-
држе податке и документацију о културним добрима према врста-
ма, у складу са овим законом, посебним законима којима се уређу-
ју појединачне области заштите културних добара и повезани су 
са јединственим информационим системима културног наслеђа и 
другим одговарајућим регистрима.

Подаци потребни за вођење регистара из става 1. овог члана 
се прикупљају и обрађују у сврху заштите културних добара као 
добара која представљају културно наслеђе од општег интереса.

Подаци о личности које садрже регистри из става 1. овог чла-
на чувају се и обезбеђује се њихова доступност јавности у скла-
ду са законом којим се уређује заштита података о личности, уз 
обавезу поштовања правила о сразмерности обраде у односу на 
циљеве и сврху обраде података.

Регистри културних добара су јавни.
У катастар непокретности извршиће се забележба уписа, одно-

сно брисање својства културног добра, на основу података из реги-
стра културних добара које доставља установа заштите која је извр-
шила упис у регистар културних добара и њихове заштићене околине.

Члан 56.
Регистар културних добара садржи, у зависности од врсте 

културног добра, следеће:
1) основне податке о културном добру (назив, врста, место 

где се налази и идентификационе ознаке, идентификациону фото-
графију);

2) основ за упис у регистар  – број и датум акта о утврђивању;
3) опис изгледа и стања културног добра и појединих њего-

вих делова;
4) опис граница непокретног културног добра и граница ње-

гове заштићене околине и објеката који се у њој налазе;
5) податке о власнику и држаоцу културног добра и заштиће-

не околине непокретног културног добра (име и презиме, пребива-
лиште и боравиште за физичко лице, односно назив и седиште за 
правно лице), односно констатација власништва више лица;

6) детаљан опис својстава и особености културног добра за 
које је утврђено да представљају културну вредност;

7) категорију културног добра;
8) податке о објекту у којем се трајно чува или излаже по-

кретно културно добро; 
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9) мере заштите, намену и начин чувања, одржавања и кори-

шћења културног добра, а за непокретно културно добро и његове 
заштићене околине. 

Члан 57.
Уз регистар и централни регистар образује се и чува досије 

културног добра који чини следећа документација, у зависности 
од врсте културног добра:

1) акт о утврђивању културног добра;
2) елаборат о вредновању културних вредности;
3) документација са историјским подацима и стилско-хроно-

лошком анализом; 
4) техничка и фото документација;
5) физичко-хемијска анализа састава материјала;
6) подаци о техници и технологији израде;
7) документација о спроведеним истраживањима, превентив-

ним мерама и мерама заштите, конзервације и рестаурације;
8) документација о коришћењу, промету и премештању кул-

турног добра;
9) за непокретно културно добро, графички приказ катастар-

ског плана, као и граница његове заштићене околине и објеката 
који се у њој налазе, са катастарским и земљишно-књижним по-
дацима и списак покретних предмета који са непокретним култур-
ним добром чине уметничку, историјску, визуелну или функцио-
налну целину;

10) за покретно културно добро, које је збирка предмета или 
примерака списак предмета са идентификационим ознакама, фо-
тографијама и описом сваког припадајућег предмета.

Досије културног добра редовно се ажурира и трајно чува у 
папирном и електронском облику.

Досије, односно документација која се чува уз регистар ар-
хивске грађе уређује се законом којим се уређује архивска грађа и 
регистри архивске грађе.

Национални регистар нематеријалног културног наслеђа

Члан 58.
Национални регистар нематеријалног културног наслеђа са-

држи:
1) основне податке о регистрованом елементу нематеријал-

ног културног наслеђа (назив, локалитет и географску распростра-
њеност, идентификациону ознаку);

2) опис и карактеристике;
3) податке о релевантним институцијама, носиоцима, група-

ма и заједницама;
4) документацију о регистрованом нематеријалном култур-

ном наслеђу;
5) мере очувања; 
6) промене и престанак постојања елемента;
7) податке о уписима на релевантне листе нематеријалног 

културног наслеђа.
Национални регистар обухвата документацију о уписаном 

елементу која садржи:
1) образац за идентификовање елемената нематеријалног 

културног наслеђа;
2) сагласности носилаца за регистровање нематеријалног 

културног наслеђа;
3) аудио-визуелну и фото документацију о регистрованом не-

материјалном културном наслеђу;
4) документацију о коришћењу, променама и спроведеним 

мерама очувања.
Досије регистрованог елемента нематеријалног културног 

наслеђа редовно се ажурира и трајно чува у папирном и електрон-
ском облику.

Национални регистар нематеријалног културног наслеђа 
води се у електронском облику у складу са прописима којима се 
уређује електронска управа, и повезан је са јединственим инфор-
мационим системом и другим одговарајућим регистрима.

Подаци потребни за вођење Националног регистра из става 
1. овог члана се прикупљају и обрађују у сврху заштите немате-
ријалног културног наслеђа као дела културног наслеђа од општег 
интереса.

Подаци о личности које садржи Национални регистар из 
става 1. овог члана чувају се и обезбеђује се њихова доступност 

јавности у складу са законом којим се уређује заштита података о 
личности, уз обавезу поштовања правила о сразмерности обраде у 
односу на циљеве и сврху обраде података.

Вођење регистра

Члан 59.
Регистар културних добара воде установе заштите према вр-

стама културних добара, ако законом није другачије одређено.
На културна добра уписана у регистар културних добара ста-

вља се ознака да су под посебном заштитом.
Министар прописује изглед, садржину и начин стављања 

ознака из става 2. овог члана.

Члан 60.
За сваку врсту културних добара воде се централни регистри.
Централне регистре културних добара воде централне уста-

нове заштите.
Установе заштите дужне су да податке о културним добрима 

и документацију из члана 57. овог закона за које воде регистар до-
ставе установама заштите које воде централне регистре културних 
добара у року од 30 дана од дана уписа културног добра у регистар.

Централни регистар садржи податке који су утврђени и за 
регистар културних добара, зависно од врсте културног добра, из 
члана 56. овог закона.

Подаци потребни за вођење централних регистара из става 1. 
овог члана се прикупљају и обрађују у сврху заштите културних 
добара као добара која представљају културно наслеђе од општег 
интереса.

Подаци о личности које садрже централни регистри из става 
1. овог члана чувају се и обезбеђује се њихова доступност јавно-
сти у складу са законом којим се уређује заштита података о лич-
ности, уз обавезу поштовања правила о сразмерности обраде у од-
носу на циљеве и сврху обраде података.

Члан 61.
Културно добро које је уништено или нестало, односно које 

је изгубило својства из члана 26. овог закона, или је трајно изне-
то или извезено у складу са чланом 108. овог закона, брише се из 
регистра културних добара, на основу акта о престанку својства 
културног добра и његовог брисања из регистра.

Акт из става 1. овог члана доноси се на начин и у поступку, 
као и акт о утврђивању културног добра.

Члан 62.
Евиденција добара под претходном заштитом, у зависности 

од врсте добара, садржи:
1) назив добра и његов опис, а за непокретно добро и ката-

старске ознаке, опис његових граница и граница његове непосред-
не околине;

2) основне податке о власнику и држаоцу добра;
3) опис својстава и особености добра за која се основано ве-

рује да представља културну вредност;
4) време трајања претходне заштите;
5) радње и активности које ће се спровести у току трајања 

претходне заштите, ради утврђивања културне вредности добра;
6) стање, начин чувања, одржавања и коришћења добра за 

време трајања претходне заштите.
Ако се претходна заштита успоставља на непокретном добру, 

које се састоји од више делова на којима више лица има право сво-
јине, у евиденцију се уместо података о власнику и држаоцу добра 
констатује власништво више лица.

Евиденција из става 1. овог члана води се на прописаном об-
расцу.

Подаци о личности које садржи Евиденција из става 1. овог 
члана чувају се и обезбеђује се њихова доступност јавности у 
складу са законом којим се уређује заштита података о личности, 
уз обавезу поштовања правила о сразмерности обраде у односу на 
циљеве и сврху обраде података.

Евиденција из става 1. овог члана је јавна.

Члан 63.
Ближу садржину и начин вођења регистара и централних 

регистара културних добара по врстама културног добра, осим 
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за архивску грађу који се уређују посебним законом, евиденције 
добара под претходном заштитом и документацију о културним 
добрима која се образује и чува уз регистре прописује министар.

Члан 64.
На поднеске, решења, жалбе, као и друга акта који се односе 

на заштиту културног добра не плаћају се судске таксе установље-
не републичким прописима.

Члан 65.
Документација о културном наслеђу води се у електронском 

облику у јединственом софтверском решењу, односно информаци-
оном систему за појединачну област заштите и очувања културног 
наслеђа којим управља Министарство или установа заштите.

Ближе услове, процедуре, управљање и начин рада у једин-
ственим информационим системима, као и обавезе установа за-
штите и запослених прописује министар.

Документовање културних добара

Члан 66.
Документовање културних добара врши се израдом докуме-

ната у папирном и електронском облику и успостављањем и вође-
њем софтверског решења.

Документација о културном добру у папирном облику даје се 
на коришћење израдом копије о трошку заинтересованог лица у 
складу са законом.

Изузетно од става 2. овог члана, документација о културном 
добру у изворној аналогној форми може се дати на привремено 
коришћење државном органу и научној институцији, под условом 
обавезног враћања у одређеном року, о чему се води посебна еви-
денција.

Коришћење документације из става 1. овог члана уређује се 
посебним законима којима се уређују појединачне области култур-
ног наслеђа.

Јединствени информациони систем културног наслеђа

Члан 67.
За праћење стања културног наслеђа и активности на његовој 

заштити и очувању успостављају се јединствени информациони 
системи за архиве, заводе, аудиовизуелне архиве, библиотеке, му-
зеје и галерије, у којима се води документација о културном на-
слеђу у електронском облику, а којима управљају Министарство и 
установе заштите, и којима се обезбеђује:

1) база релевантних података о културним добрима;
2) централно информационо повезивање јавних установа 

за заштиту културних добара и других правних и физичких лица 
овлашћених за вршење послова заштите на одређеним врстама 
културних добара;

3) информационо повезивање са надлежним органима др-
жавне управе и локалне самоуправе и одговарајућим органима 
других држава и међународних организација;

4) јавна доступност свеобухватним и тачним информацијама 
о културним добрима и њиховој заштити, у складу са законом;

5) доступност јавности дигитализованог културног наслеђа у 
складу са законом.

Сви јединствени информациони системи омогућавају раз-
мену података и видљивост података на агрегатору метаподатака 
и дигиталних објеката из јединствених информационих система 
установа заштите. 

Министарство надлежно за послове културе надлежно је за 
рад агрегатора из става 2. овог члана.

Ближе услове, процедуре, управљање и начин рада у једин-
ственим информационим системима и агрегатора из става 2. овог 
члана уређују се посебним законима којима се уређују појединач-
не области културног наслеђа.

Подаци потребни за вођење јединственог информационог 
система из става 1. овог члана се прикупљају и обрађују у сврху 
праћења стања културног наслеђа које је од општег интереса, и ак-
тивности на његовој заштити и очувању.

Подаци о личности које садрже јединствени информациони 
системи из става 1. овог члана чувају се и обезбеђује се њихова 
доступност јавности у складу са законом којим се уређује заштита 

података о личности, уз обавезу поштовања правила о сразмерно-
сти обраде у односу на циљеве и сврху обраде података.

Члан 68.
Установе заштите дужне су да коришћењем јединствених ин-

формационих система размењују податке, умрежавају се и раде на 
промоцији културног наслеђа у дигиталној форми.

VI. ОПШТЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 69.
Утврђивање и спровођење мера заштите и очувања, спре-

чавања оштећења и уништења културног наслеђа прописују се 
посебним законима којима се уређују појединачне делатности за-
штите културног наслеђа. 

Члан 70.
Утврђивање мера заштите из члана 69. овог закона, јавне 

установе заштите које су основане на начин утврђен законом оба-
вљају као поверени посао. 

Културно наслеђе у опасности

Члан 71.
Културно наслеђе, без обзира на врсту као и да ли је утвр-

ђено за културно добро, уколико је изложено ризику уништења, 
нестајања, озбиљном нарушавању интегритета или оштећења има 
приоритет у спровођењу мера заштите (у даљем тексту: наслеђе у 
опасности).

Под културним наслеђем у опасности, сматра се:
1) наслеђе коме прети непосредна и конкретно утврђена опа-

сност због убрзаног пропадања материјала од кога је направљено, 
озбиљних промена у урбаном и руралном животу, простору или 
природној околини са којима представља јединствену целину, гу-
бљења аутентичности, односно губитка вредности културног добра;

2) наслеђе које је изложено великој опасности која би могла 
да има штетне последице по његове суштинске карактеристике а 
као што су: природне катастрофе (земљотреси, поплаве, клизање 
земљишта, пожари и сл.), побуне, оружани сукоби, или опасности 
од њиховог наступања; извршене окупације, у целини или дели-
мично, утицај на територију на којој се добро налази; промени ре-
жима заштите у планским документима који су у супротности са 
његовим вредностима и значају за културу и историју; 

3) ако је његов опстанак угрожен упркос напорима заједнице, 
групе или, у релевантним случајевима, појединаца да наставе са 
практиковањем и његовим преношењем. 

Министар, на предлог надлежне установе заштите доноси 
решење о утврђивању културног наслеђа у опасности, ако је испу-
њен најмање један од критеријума из става 2. овог члана.

Решењем из става 3. овог члана министар утврђује хитне 
мере заштите, посебна ограничења, рокове и потребна финансиј-
ска средства. 

VII. ДЕЛАТНОСТ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ 
НАСЛЕЂА

Члан 72.
Делатност заштите културног наслеђа од општег је интереса 

за Републику Србију.

Члан 73.
Делатност заштите и очувања културног наслеђа обављају за 

то основане установе заштите, у складу с одредбама овог закона и 
одредбама посебних закона којима се уређују појединачне области 
заштите културног наслеђа.

Члан 74.
Делатност јавних установа заштите је:
1) откривање, прикупљање, документовање и обрада култур-

ног наслеђа;
2) истраживање и проучавање културног наслеђа;
3) вредновање културног наслеђа;
4) евидентирање добра под претходном заштитом и утврђи-

вање културног добра;
5) вођење евиденције добара под претходном заштитом;
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6) вођење регистра културних добара;
7) чување, одржавање и коришћење културног наслеђа;
8) предлагање, утврђивање, спровођење и праћење спровође-

ња мера заштите културних добара и добара која уживају претход-
ну заштиту;

9) промовисање културног наслеђа кроз излагања, публика-
ције, предавања, едукативно-просветни рад и на друге начине; 

10) истраживање, очување и коришћење културног наслеђа 
од посебног значаја за културу и историју српског народа која се 
налазе ван територије Републике Србије; 

11) изградња и развој јединственог информационог система у 
области заштите културног наслеђа; 

12) омогућавање доступности културног наслеђа јавности;
13) пружање стручне помоћи власницима и корисницима 

културних добара;
14) предузимање мера које обезбеђују очување нематеријал-

ног културног наслеђа у сарадњи са заједницама;
15) дигитализација културног наслеђа;
16) креирање дигиталне документације и дигиталних објека-

та, уношење података и рад у јединственим информационим си-
стемима, повезивање јединствених информационих система;

17) остале делатности утврђене законом.
Послови из тач. 3) –6), 8), 11) и 16) се врше као поверени.
Послове из става 1. тач. 1), 2), 7), 9), 12), 14) и 15) овог члана 

могу да обављају и специјалне и приватне установе заштите, из-
узев послова из тач. 1) и 2) за област археолошких истраживања, 
откривања и прикупљања археолошког наслеђа. 

Члан 75.
Установе заштите у вршењу своје делатности дужне су да 

сарађују са власником односно држаоцем културног добра, са за-
интересованим организацијама и заједницама, са удружењима и 
појединцима и подстичу их на учешће у пословима заштите и ко-
ришћења културних добара. 

У вршењу делатности заштите и очувања културних добара 
установе заштите међусобно сарађују на усклађивању планова 
рада, коришћења техничке опреме, стручних кадрова и информа-
ција. 

Члан 76.
Земљиште, зграде, културна добра и друга средства која ко-

ристе установе заштите чији је оснивач Република, аутономна по-
крајина или јединица локалне самоуправе, установе заштите кори-
сте и њима располажу у складу са законом.

Врсте установа заштите 

Члан 77.
Установу заштите може основати Република Србија, ауто-

номна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго правно 
или физичко лице, под условима прописаним законом.

Члан 78.
Установе заштите се могу основати као јавне, специјалне и 

приватне установе заштите.

Оснивачи установа заштите 

Члан 79.
Јавне установе заштите оснива Република Србија, аутономна 

покрајина и јединица локалне самоуправе, у складу са законом. 
Установу заштите може основати национални савет нацио-

налне мањине, у складу са законом.
Оснивање специјалних установа заштите утврђује се посеб-

ним законом.
Приватну установу заштите може основати правно и физичко 

лице, у складу са законом. 

Услови за основање, почетак рада и обављање делатности

Члан 80.
Установа заштите се може основати, почети са радом и оба-

вљати делатност, ако су испуњени и посебни услови прописани 
посебним законима којима се уређују појединачне области зашти-
те културног наслеђа.

Органи установе заштите и очувања културног наслеђа

Члан 81.
Органи установе заштите су директор, управни одбор и над-

зорни одбор.
Именовање директора установе заштите, именовање врши-

оца дужности директора установе заштите, надлежности, пре-
станак дужности и друго, утврђује се на начин и по поступку 
прописаним одредбама закона којим се уређује област културе и 
посебним законима којима се уређују појединачне области зашти-
те културног наслеђа. 

Надлежност, избор чланова и рад управног и надзорног одбо-
ра установе заштите, као и престанак дужности чланова управног 
и надзорног одбора, утврђује се на начин и по поступку прописа-
ним одредбама закона којим се уређује област културе, а за уста-
нове заштите чија оснивачка права врши аутономна покрајина и у 
складу са одредбама закона којим се уређује надлежност Аутоном-
не покрајине Војводине.

Установе заштите по врстама културног наслеђа

Члан 82.
Установе заштите су завод за заштиту споменика културе, 

музеј, галерија, архив, аудиовизуелни архив и библиотека која оба-
вља заштиту старе и ретке библиотечке грађе.

Члан 83.
Завод за заштиту споменика културе врши делатност заштите 

и очувања непокретних културних добара. 
Музеј и галерија врши делатност заштите и очувања музејске 

грађе и нематеријалног културног наслеђа у складу са законом.
Архив врши делатност заштите и очувања архивске грађе.
Аудиовизуелни архив врши делатност заштите и очувања 

филмске и остале аудиовизуелне грађе.
Делатност заштите и очувања старе и ретке библиотечке гра-

ђе обављају библиотеке које у својим фондовима имају стару и 
ретку библиотечку грађу и испуњавају друге услове за обављање 
делатности заштите и очувања културног наслеђа.

Делатности установа заштите из ст. 1 –5. овог члана уређују 
се посебним законом.

Члан 84.
Делатност археолошких ископавања и истраживања могу 

обављати јавне установе заштите, у складу са одредбама закона 
којим се уређују археолошка истраживања. 

Археолошка ископавања и истраживања могу обављати по-
ред установа заштите из става 1. овог члана и јавне научне и висо-
кообразовне установе у складу са одредбама закона којим се уре-
ђују археолошка истраживања.

Члан 85.
Установе заштите дужне су да врше ревизију покретних и не-

покретних културних добара у роковима утврђеним посебним за-
конима којима се уређују појединачне области заштите и очувања 
културних добара.

Члан 86.
Послове у оквиру делатности заштите и очувања културног 

наслеђа могу обављати лица с одговарајућим образовањем и поло-
женим стручним испитом, у складу са посебним законима којима 
се уређују појединачне области заштите културног наслеђа.

Утврђивање стручне оспособљености лица из става 1. овог 
члана врши се према програмима за полагање стручних испита по 
делатностима, на начин и у поступку прописаним посебним зако-
нима којима се уређују појединачне области заштите и очувања 
културног наслеђа.

Члан 87.
Поједине послове заштите и очувања културног наслеђа могу 

да обављају и друга правна лица која испуњавају услове у складу с 
посебним законима којима се уређују појединачне области зашти-
те културног наслеђа.

Послове истраживања, проучавања, очувања, рестаурације и 
конзервације могу обављати и друга правна, физичка лица и пре-
дузетници под условом да поседују лиценцу.
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Услови, начин стицања, поступак и садржина података за 
утврђивање испуњености услова за издавање лиценце из става 2. 
овог члана у области заштите и очувања културног наслеђа уређу-
је се посебним законом.

Члан 88.
Надлежне јавне установе заштите имају право активне леги-

тимације у погледу остваривања мера заштите, коришћења кул-
турних добара и покретања кривичног поступка.

Мрежа установа заштите културног наслеђа Републике 
Србије

Члан 89.
Мрежу установа заштите Републике Србије чине јавне уста-

нове заштите, осим ако посебним законом није другачије утврђено. 
Структуру мреже установа заштите из става 1. овог члана 

чине централне, матичне и територијално надлежне установе за-
штите. 

Централне установе заштите

Члан 90.
Централне установе заштите у Републици Србији су Репу-

блички завод за заштиту споменика културе, Народни музеј Срби-
је, Државни архив Србије, Народна библиотека Србије и Југосло-
венска кинотека. 

Републички завод за заштиту споменика културе је централ-
на установа заштите и очувања непокретног културног наслеђа, у 
складу са законом. 

Народни музеј Србије је централна установа заштите и очу-
вања музејске грађе, у складу са законом.

Државни архив Србије је централна установа заштите и очу-
вања архивске грађе, у складу са законом. 

Народна библиотека Србије, у делу у коме обавља делатност 
заштите и очувања старе и ретке библиотечке грађе је централна 
установа заштите старе и ретке библиотечке грађе, у складу са за-
коном.

Југословенска кинотека је централна установа заштите и очу-
вања филмске и остале аудиовизуелне грађе, у складу са законом.

Послове централне установе заштите из члана 91. тач. 3) –6), 
12) и 15) овог закона, као и вођење централног регистра немате-
ријалног културног наслеђа обавља Центар за нематеријално кул-
турно наслеђе при Етнографском музеју у Београду, као поверени 
посао.

Надлежност централних установа заштите 

Члан 91.
Централне установе заштите, поред послова из члана 74. 

обављају и следеће послове:
1) воде централне регистре културних добара, као и регистре 

културних добара од изузетног и великог значаја у Републици Ср-
бији, у складу са законом;

2) воде регистре власника и држалаца културних добара од 
интереса за Републику Србију, у складу са законом;

3) учествују у изради Програма развоја заштите и очувања 
културног наслеђа у Републици Србији;

4) старају се о усклађивању стандарда поступања домаћих уста-
нова заштите са међународно признатим стручним стандардима;

5) израђују номинационе досијее за упис културног наслеђа 
на Унескове листе;

6) утврђују јединствене полазне основе за израду плана диги-
тализације и електронске обраде културног наслеђа;

7) доносе план и програм стручног усавршавања запослених 
у установама заштите културног наслеђа и обезбеђују сталну еду-
кацију стручњака;

8) доносе средњорочни и дугорочни програм развоја делат-
ности заштите културног наслеђа у Републици Србији, у складу 
са законом;

9) утврђују методологију за стручни надзор, који обављају 
матичне установе заштите;

10) разматрају извештаје матичних и територијално надле-
жних установа заштите о стручном надзору на територији Репу-
блике Србије и налажу одговарајуће мере;

11) воде евиденције о добрима страног порекла у иностран-
ству које су од значаја за културно наслеђе Републике Србије;

12) доносе стручна упутства за установе заштите у Републи-
ци Србији;

13) обављају стручни надзор над радом установа заштите 
које су у њиховој надлежности и стручне послове испитивања на-
вода из представке, коју заинтересовано физичко и правно лице 
подноси у циљу иницирања покретања поступка инспекцијског 
надзора;

14) друге послове утврђене посебним законима којима се 
уређују појединачне делатности заштите и очувања културног на-
слеђа;

15) старају се о уједначавању праксе установа заштите при-
ликом примене међународних конвенција у области заштите и 
очувања културног наслеђа, у складу са законом.

Матичне установе заштите 

Члан 92.
Ради трајног и систематског рада на развоју и унапређива-

њу делатности заштите и очувања културног наслеђа у Републи-
ци Србији, односно у делатности заштите и очувања непокретног 
културног наслеђа, односно музејској делатности, архивској де-
латности, делатности заштите старе и ретке библиотечке грађе, 
делатности заштите филмске и остале аудиовизуелне грађе уста-
новљава се матичност појединих установа заштите у тим делатно-
стима, које обављају те послове као поверене.

Матичне установе заштите су јавне установе заштите.
Матичне установе заштите из става 2. овог члана, као и њи-

хова надлежност, права и обавезе уређују се посебним законима 
којима се уређују појединачне делатности заштите културног на-
слеђа.

Матичност из става 1. овог члана финансира се из буџета Ре-
публике Србије, односно из буџета аутономне покрајине, за уста-
нове заштите које обављају матичност на територији Аутономне 
покрајине Војводине у складу са посебним законом, као поверен 
посао.

Територијално надлежне установе заштите 

Члан 93.
Ради трајног и систематског рада на развоју и унапређива-

њу делатности заштите и очувања културног наслеђа у Републи-
ци Србији, односно у делатности заштите и очувања непокретног 
културног наслеђа, музејској делатности, архивској делатности, 
делатности заштите и очувања старе и ретке библиотечке грађе, 
делатности заштите и очувања филмске и остале аудиовизуелне 
грађе установљавају се територијално надлежне установе зашти-
те, које обављају послове на одређеној територији, као поверени 
посао.

Територијално надлежне установе заштите су јавне установе 
заштите културног наслеђа и одређују се посебним законима који-
ма се уређују појединачне делатности заштите културног наслеђа. 

Надлежност установа из става 2. овог члана прописују се 
посебним законима којима се уређују појединачне делатности за-
штите културног наслеђа. 

Национални комитет за материјално културно наслеђе и 
Национални комитет за нематеријално културно наслеђе

Члан 94.
У циљу праћења и увида у спровођење међународних обаве-

за и ратификованих конвенција, као и културног наслеђа уписаног 
и предложеног за упис на Унескове листе, Министарство образује 
Национални комитет за материјално културно наслеђе и Нацио-
нални комитет за нематеријално културно наслеђе. 

Национални комитет за материјално културно наслеђе и На-
ционални комитет за нематеријално културно наслеђе, имају по 
седам чланова које именује министар на период од четири годи-
не из редова истакнутих стручњака из области заштите и очувања 
културног наслеђа и других сродних области. 

Приликом избора чланова националних комитета из става 1. 
овог члана министар води рачуна о успостављању уравнотежене 
заступљености полова.
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Национални комитети из става 1. овог члана сарађују са 

Комисијом Републике Србије за сарадњу са Унеском, а у циљу 
остваривања заштите културног наслеђа могу да затраже стручно 
мишљење или додатну експертизу за потребе разматрања специ-
фичних области које нису у домену стручног деловања његових 
чланова. 

Национални комитет за материјално културно наслеђе

Члан 95.
Национални комитет за материјално културно наслеђе:
1) усваја и разрађује правце развоја, унапређења и очувања 

материјалног културног наслеђа Републике Србије; 
2) предлаже активности на пољу образовања, едукације и 

обуке кадрова, истраживања, спровођења радова на заштити, очу-
вању, конзервацији и рестаурацији културних добара уписаних на 
Унескове листе; 

3) предлаже моделе сарадње установа културе и научно-ис-
траживачких, образовних институција и струковних организација 
на пољу заштите и очувања културног наслеђа уписаног на Уне-
скове листе; 

4) предлаже културна добра за упис на Унескове листе и ко-
ординира израду номинационих досијеа за добра на прелиминар-
ној листи; 

5) усваја годишње и периодичне извештаје у складу са опера-
тивним смерницама за примену конвенција; 

6) прати стање културних добара Републике Србије уписаних 
на Унескове листе и спровођење конвенција;

7) предлаже Министарству предузимање неопходних мера, 
уколико се утврди угроженост културних добара и културних до-
бара Републике Србије уписаних на Унескове листе;

8) разматра и даје мишљење о предлозима за упис културних 
добара Унескове листе и прослеђује их другим органима на даљу 
процедуру. 

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе

Члан 96.
Национални комитет за нематеријално културно наслеђе:
1) усваја и разрађује правце развоја и унапређења очувања 

нематеријалног културног наслеђа Републике Србије;
2) разматра и усваја методе спровођења очувања нематери-

јалног културног наслеђа на локалном и регионалном нивоу; 
3) разматра и усваја методе сарадње установа културе и науч-

но-истраживачких, образовних институција и струковних органи-
зација са заједницама;

4) разматра и усваја критеријуме и методологију за упис у 
регистар нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији;

5) усваја предлоге за упис елемената у регистар нематеријал-
ног културног наслеђа у Републици Србији;

6) разматра и усваја мере заштите и очувања регистрованог 
нематеријалног културног наслеђа;

7) предлаже елементе нематеријалног културног наслеђа за 
упис на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног култур-
ног наслеђа човечанства, Листу нематеријалног културног наслеђа 
са потребом хитне заштите и Регистар добрих пракси;

8) усваја номинацијски досије којим се предлаже упис не-
материјалног културног наслеђа на Унескове листе који израђује 
Центра за нематеријално културно наслеђе; 

9) прати спровођење Унескове Конвенције о очувању немате-
ријалног културног наслеђа;

10) усваја периодични извештај о имплементацији Конвен-
ције;

11) врши друге послове у складу са законом и другим про-
писима.

Члан 97.
Национални комитети из члана 94. став 1. овог закона доносе 

пословник о свом раду. 
Национални комитети из члана 94. став 1. подносе извештај 

министру, најмање једном годишње.
Стручну и административно-техничку потпору раду Нацио-

налног комитета за материјално културно наслеђе и Националног 
комитета за нематеријално културно наслеђе пружа Министарство. 

Средства за рад обезбеђују се у буџету Републике Србије.
Председник и чланови Националних комитета из члана 94. 

став 1. овог закона имају право на накнаду за рад у висини коју 
утврди министар у складу са расположивим средствима у буџету.

VIII. ПОДРШКА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ И 
ОБРАЗОВНИМ АКТИВНОСТИМА НА ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ 

КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Члан 98.
Република Србија, односно аутономне покрајине подстичу и 

подржавају научно-истраживачке пројекте и програме који су од 
значаја за заштиту и очување културног наслеђа у складу са зако-
ном.

Република Србија, аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе подстичу сарадњу установа заштите културног насле-
ђа са образовним установама на реализацији програма, пројеката 
и активности у области заштите и очувања културног наслеђа.

Пројекти међународне сарадње у области заштите и очувања 
културног наслеђа реализују се на основу међународних споразу-
ма и потписаних уговора.

IX. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА И ДРЖАЛАЦА 
КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА ПОД ПРЕТХОДНОМ 

ЗАШТИТОМ

Члан 99.
Власник, односно држалац културног добра и добра под 

претходном заштитом, у смислу овог закона је имаоц који је но-
силац права на културном добру и добру под претходном зашти-
том (власник, односно имаоц другог стварног права или страна у 
облигационом односу) или свако друго правно или физичко лице 
које на било који начин и по било којем основу има државину над 
њим, односно које користи или управља културним добром и до-
бром под претходном заштитом (у даљем тексту: власник, односно 
држалац).

Управљање непокретним културним добрима уређује се за-
коном којим се уређује непокретно културно наслеђе.

Права власника и држалаца

Члан 100.
Власник, односно држалац има право:
1) да користи културно добро и добро под претходном зашти-

том на начин који је у складу с законом и мерама утврђеним на 
основу закона;

2) да спроводи мере заштите с пажњом доброг домаћина;
3) на правичну накнаду у случају забране коришћења или 

ограничења коришћења културног добра и добра под претходном 
заштитом;

4) на накнаду штете коју трпи услед мере којом је обезбеђена 
доступност културног добра јавности;

5) на ослобађање од плаћања такси, пореза и других дажбина 
у вези са заштитом, коришћењем и располагањем у складу са по-
реским законом; 

6) друга права утврђена посебним законом којим се уређују 
појединачне делатности заштите културног наслеђа.

Висина штете из става 1. тачка 4) овог члана утврђује се спо-
разумно, сходно правилима имовинског права, а у случају спора, 
висину штете утврђује надлежни суд у законом прописаном по-
ступку.

Власник, односно држалац има право на накнаду штете коју 
трпи за време извођења мера техничке заштите на културном до-
бру и добру под претходном заштитом.

Власник, односно држалац имају право на повраћај плаћених 
царина и других увозних дажбина на трајан увоз у Републику Ср-
бију културног добра, односно културног предмета, које се у року 
од шест месеци од увоза утврди за културно добро, а право на по-
враћај плаћених пореза у складу са пореским законом.

Власник културног добра, уметничког дела или другог по-
кретног културног предмета који је поклоном, односно другим 
бестеретним правним послом уступио Републици Србији, односно 
установи заштите културног наслеђа остварује право на ослобађа-
ње од пореза, у складу са пореским законом. 
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Пореске и царинске олакшице које власник, односно држа-
лац оствари поводом културног добра сматрају се учешћем Репу-
блике Србије у заштити тог културног добра.

Обавезе и одговорности власника и држалаца

Члан 101.
Власник, односно држалац дужан је да:
1) чува и одржава културно добро и добро под претходном 

заштитом и спроводи утврђене мере заштите;
2) неодложно обавештава установу заштите о свим правним 

и физичким променама насталим у вези с културним добром и до-
бром под претходном заштитом;

3) дозволи научна и стручна истраживања, техничка и друга 
снимања као и извођење мера техничке заштите на културном до-
бру у складу с одредбама овог закона; 

4) обезбеди доступност културног добра јавности;
5) извршава друге обавезе и одговорности утврђене посеб-

ним законом којим се уређују појединачне делатности заштите 
културног наслеђа.

Власник, односно држалац је дужан да сноси трошкове извр-
шавања обавеза из става 1. тачка 1) овог члана до висине прихода 
остварених од културног добра и добра под претходном заштитом.

Члан 102.
Власник, односно држалац не сме да:
1) користи културно добро у сврхе које нису у складу с ње-

говом природом, наменом и значајем или на начин који може 
довести до оштећења културног добра и добра под претходном 
заштитом;

2) раскопава, руши, преправља, презиђује, прерађује или 
врши било какве радове који могу нарушити својства културног 
добра и добра под претходном заштитом без утврђених услова и 
сагласности надлежног органа;

3) распарчава збирке, колекције и фондове културних добара 
без утврђених услова и сагласности надлежне установе заштите;

4) друга ограничења утврђена посебним законом којим се 
уређују појединачне делатности заштите културног наслеђа.

X. ПРОМЕТ, КОМЕРЦИЈАЛНО КОРИШЋЕЊЕ И 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Право прече куповине

Члан 103.
Република Србија има право прече куповине културног до-

бра у приватној својини.
Забрањена је продаја односно промет уметничких дела, од-

носно културних добара у поступку стечаја без претходно спрове-
деног права прече куповине из става 1. овог члана, на који начин 
се обезбеђује да Република Србија сачува та добра.

Право из става 1. овог члана у име и за рачун државе врши 
надлежна јавна установа заштите у зависности од врсте културног 
добра.

Република Србија и установа из става 3. овог члана, могу се 
одрећи права прече куповине културног добра.

Установа заштите која је примила обавештење у обавези је 
да по службеној дужности у року од два дана обавести централну, 
односно надлежну матичну установу заштите.

У случају продаје културног добра лице које продаје, одно-
сно лице које организује продају је дужно да о намери, месту, вре-
мену продаје и цени предметног добра обавести установу заштите 
културног наслеђа.

Установа заштите у обавези је да се у року не дужем од 30 
дана од добијања обавештења изјасни о намери коришћења права 
прече куповине.

У случају да се установа заштите одрекне права прече купо-
вине културног добра или не одговори на понуду у року из става 
7. овог члана, власник предметног добра може то добро продати 
другом лицу под условима који не могу бити повољнији од услова 
који су били понуђени установи заштите.

Остваривање права прече куповине непокретног културног 
добра обавља се на начин и по поступку утврђеном законом којим 
се уређује промет непокретности.

Члан 104.
Обавезу обавештавања установе заштите из члана 103. овог 

закона има лице које продаје, односно лице које организује про-
дају и у случају продаје добра, за које претпоставља да поседују 
својства из члана 26. овог закона, односно добра које ужива прет-
ходну заштиту.

Коришћење културног добра у комерцијалне сврхе

Члан 105.
Назив, име и лик културног добра у комерцијалне сврхе може 

користити власник, односно држалац културног добра. Друга лица 
могу користити назив, име и лик културног добра у комерцијалне 
сврхе само по одобрењу установе заштите у чији делокруг спада 
заштита и очување тог културног добра и уз сагласност власника, 
односно држаоца културног добра. За културна добра од изузетног 
значаја одобрење за комерцијално коришћење даје Министарство.

Комерцијалном употребом у смислу овог закона сматра се 
таква употреба културног добра којом се остварује финансијска 
добит.

Комерцијалном употребом културног добра као производа 
историје, културе, уметности и традиције не сме бити нарушена 
његова културноисторијска вредност и интегритет.

Репродукције, одливке, копије, факсимиле и фототипска из-
дања културних добара од великог и изузетног значаја могу изра-
ђивати јавне установе заштите, власници и држаоци културних 
добара у складу са прописаним мерама заштите. Мере заштите за 
културна добра и културна добра од великог значаја прописује на-
длежна установа заштите, а за културна добра од изузетног значаја 
централна установа заштите. 

Приликом израде копија, одливака и репродукција културних 
добара, обавезно је ставити ознаку „копија”, „репродукција” или 
„фототипско издање”, назив културног добра, локалитет, период 
настанка и име аутора.

Експропријација и административни пренос културног добра

Члан 106.
Експропријација и административни пренос непокретног 

културног добра врши се у складу са законом којим се уређује де-
латност заштите непокретних културних добара и законом којим 
се уређује експропријација и административни пренос.

XI. УВОЗ, УНОШЕЊЕ, ИЗВОЗ И ИЗНОШЕЊЕ, ПОВРАЋАЈ 

Члан 107.
Покретно културно добро страног порекла дозвољено је уво-

зити и уносити у складу с међународним конвенцијама и законо-
давством земље извозника.

Покретна културна добра у власништву стране државе, уста-
нове, правног или физичког лица, које на основу закљученог уго-
вора позајми или преузме установа заштите или установа културе 
у Републици Србији, ради излагања или стручне и научне обраде 
за које је Влада издала гаранцију којом се ови предмети изузимају 
од заплене, извршења и повраћаја, не могу бити предмет захтева 
трећих лица у поступцима извршења и обезбеђења, као и заплене 
и повраћаја према посебним прописима док се налазе у Републици 
Србији по основу тог закљученог уговора.

Установа заштите или установа културе у Републици Србији 
која на основу закљученог уговора позајмљује покретна културна 
добра из своје збирке ради излагања или стручне и научне обраде 
у иностранству, дужна је да прибави гаранцију надлежног органа 
те државе којом се ови предмети изузимају од заплене, извршења 
и повраћаја према посебним прописима.

Република Србија ће радити на повраћају културних добара 
незаконито изнесених са територије Србије, независно од историј-
ског периода у коме су незаконито изнесени, у складу са међуна-
родним уговорима, међународним конвенцијама и националним 
законодавством.

Трајан извоз, односно изношење културног добра

Члан 108.
Културно добрo се не може трајно извести, односно изнети из 

Републике Србије, осим у случајевима размене музејске, архивске, 
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филмске и остале аудиовизуелне грађе или библиотечке грађе који 
су део збирке музеја, јавног архива, јавног аудиовизуелног архи-
ва или јавне библиотеке, по претходно прибављеној сагласности 
Владе за културна добра и културна добра од великог значаја, од-
носно Народне скупштине за културна добра од изузетног значаја.

Археолошки предмети и делови археолошког контекста не 
могу се трајно извести, односно изнети из Републике Србије.

Привремено изношење културног добра

Члан 109.
Културно добро може се привремено изнети у иностранство 

ради презентације, експертизе или спровођења мера техничке за-
штите.

Културно добро може се привремено изнети у иностранство 
на основу решења Министарства о дозволи за изношење, уз прет-
ходно прибављено мишљење одговарајуће централне установе за-
штите покретних културних добара.

У решењу из става 2. овог члана одређује се рок у којем кул-
турно добро мора бити враћено у земљу.

Привремено изношење културног добра из Републике Срби-
је може се одобрити на период до годину дана од дана издавања 
дозволе.

Привремено изношење може се продужити највише до пет 
година.

Ако подносилац захтева за привремено изношење културног 
добра није власник или држалац културног добра, уз захтев за из-
ношење културног добра прилаже се сагласност власника, одно-
сно држаоца.

Одобрење за изношење добара која уживају претходну 
заштиту

Члан 110.
Централна установа заштите покретних културних добара, 

у зависности од врсте покретног добра, издаје одобрење за изно-
шење добара која уживају претходну заштиту у иностранство, а 
за територију Аутономне покрајине Војводина, као поверен посао 
надлежни орган Аутономне покрајине Војводине.

Потребну документацију и начин издавања одобрења из ста-
ва 1. овог члана прописује министар. 

Повраћај

Члан 111.
Централна установа заштите покретних културних доба-

ра, у зависности од врсте покретног добра покреће иницијативу 
за повраћај незаконито изнетих покретних културних добара из 
Републике Србије која су део нашег културног наслеђа а налазе 
се у иностранству, која су под разјашњеним или неразјашњеним 
околностима у прошлости изнета, а у вези са којима постоји ин-
терес да буду враћена или откупљена од садашњих власника или 
држалаца, као и повраћаја тих добара отуђених од сопственика по 
разним основама, и у сарадњи са надлежним државним органима 
се старају о спровођењу мера повраћаја.

Евиденција отуђених и несталих предмета и елемената 
покретног културног наслеђа и материјалних добара који 

могу представљати културно наслеђе 

Члан 112.
У циљу унапређења борбе против недозвољеног увоза, изво-

за, трговине и преноса својине културних добара, успоставља се 
Евиденција отуђених и несталих предмета и елемената покретног 
културног наслеђа и материјалних добара који могу представљати 
културно наслеђе (у даљем тексту: Евиденција). Евиденцију води 
Министарство као главни администратор. 

Поред Министарства органи за управљање, коришћење и 
унос података су Министарство унутрашњих послова и Мини-
старство финансија  – Управа царине.

Подаци потребни за вођење Евиденције се прикупљају и 
обрађују у сврху унапређења борбе против недозвољеног увоза, 
извоза, трговине и преноса својине културних добара као добара 
која представљају културно наслеђе од општег интереса.

Подаци о личности које садржи Евиденција чувају се и обез-
беђује се њихова доступност јавности у складу са законом којим 
се уређује заштита података о личности, уз обавезу поштовања 
правила о сразмерности обраде у односу на циљеве и сврху обраде 
података.

Садржај Евиденције 

Члан 113.
Евиденција се води као јединствена, централна, електронска 

база података у складу са законом.
У Евиденцију се уписују основне информације о предмету из 

члана 112. овог закона: 
1) тип предмета;
2) материјали и технике;
3) димензије;
4) ознаке и записи на предмету;
5) препознатљиве карактеристике;
6) назив предмета;
7) датум / период настанка;
8) опис дела;
9) аутор / радионица / произвођач;
10) власник / законити држалац (за физичка лица име и пре-

зиме, адреса пребивалишта односно боравишта; а за правна лица 
назив и седиште);

11) место и време нестанка;
12) да ли предмет има статус културног добра;
13) да ли је уписан у централни регистар;
14) место /институција на коме се предмет појавио;
15) фотографија, видео запис;
16) статус предмета / да ли је предмет пронађен;
17) напомена.
Подаци садржани у Евиденцији чувају се трајно, у електрон-

ском облику. 
Ближу садржину Евиденције, начин вођења, процедуре и 

управљање подацима, прописује министар.

XII. ПОВРАЋАЈ КУЛТУРНИХ ПРЕДМЕТА НЕЗАКОНИТО 
ИЗНЕСЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Члан 114.
Повраћај културног предмета незаконито изнесеног са тери-

торије Републике Србије, односно са територије друге државе, а 
која се налази на територији Републике Србије, врши се у складу 
са међународним уговорима, међународним конвенцијама и наци-
оналним законодавством.

Члан 115.
Незаконито изнесен културни предмет са територије државе 

чланице Европске уније је културни предмет, односно културно 
добро:

(1) који је изнесен са територије државе чланице Европске 
уније кршењем њених прописа о заштити националног блага или 
кршењем Уредбе (ЕЗ) бр. 116/2009 о извозу културних добара, или

(2) који није враћен након истека законског рока за привреме-
но изношење или било које кршење неког другог услова којим се 
уређује такво привремено изношење.

Културна добра као национално благо

Члан 116.
Културна добра и сва добра под претходном заштитом пред-

стављају национално благо у складу са овим законом.
Влада може утврдити и друга материјална и нематеријална 

добра за национално благо.

Културни предмет

Члан 117.
Културни предмет је покретно културно добро или добро 

под претходном заштитом које је пре или после незаконитог из-
ношења са територије државе чланице Европске уније или друге 
државе, категоризован или дефинисан као „национално благо које 
има уметничку, културну, историјску или археолошку вредност”, 
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на основу националног законодавства или административног по-
ступка, у складу са чланом 36. Уговора о функционисању Европ-
ске Уније.

Члан 118.
Држава чланица Европске уније која је затражила повраћај 

културног предмета је држава чланица са чије је територије кул-
турни предмет незаконито изнесен.

Држава чланица Европске уније од које се тражи повраћај 
културног предмета је држава чланица на чијој се територији на-
лази културни предмет незаконито изнесен са територије друге 
државе чланице Европске уније.

Повраћај културног предмета је физички повраћај културног 
предмета на територију државе чланице Европске уније која је за-
тражила повраћај.

Самостални држалац културног предмета је лице које за свој 
рачун врши фактичну власт на културном предмету.

Несамостални држалац културног предмета је лице које за 
треће лице врши фактичку власт на културном предмету.

Јавне збирке су збирке које су у складу са законодавством 
државе чланице Европске уније дефинисане као јавне и које су 
у власништву те државе чланице, локалног или подручног тела у 
тој држави чланици или институције која се налази на територији 
те државе чланице, под условом да је таква институција у власни-
штву државе чланице Европске уније или локалног или подручног 
тела или је у знатној мери од њих финансирана.

Централни орган

Члан 119. 
Министарство је централни орган надлежан за координацију, 

организовање и праћење активности у вези са повраћајем незако-
нито изнесених културних предмета.

Министарство сарађује са централним органима држава чла-
ница Европске уније, које су одговорне за координацију послова 
који се односе на повраћај незаконито изнесених културних пред-
мета у тим државама чланицама Европске уније.

Министарство предузима потребне активности у вези са по-
враћајем културних предмета у сарадњи са другим органима и ор-
ганизацијама, јавним установама заштите и другим установама и 
институцијама у Републици Србији.

Повраћај културног предмета држави чланици Европске 
уније у поступку повраћаја културних предмета незаконито 

изнесених са територије држава чланица Европске уније

Члан 120.
Држава чланица Европске уније може, у поступку и под усло-

вима прописаним овим законом у поступку повраћаја културних 
предмета незаконито изнесених са територије држава чланица 
Европске уније, тражити повраћај културног предмета који је неза-
конито изнесен са њене територије после 1. јануара 1993. године, 
уколико се тај предмет налази на територији Републике Србије, ако: 

1) је пре или након незаконитог изношења заштићен као на-
ционално благо које има уметничку, историјску или археолошку 
вредност према њеном националном законодавству или је таквим 
утврђен у њеном административном поступку, у складу са чланом 
36. Уговора о функционисању Европске Уније; 

2) припада групи предмета који су обухваћени пописом збир-
ки предмета које се могу сматрати националним благом или чине 
саставни део јавне збирке која је уписана у инвентар збирки му-
зеја, архива или библиотека, сакралне збирке или збирке која је 
имовина државе чланице, односно локалне или подручне јединице 
власти, јавне институције са седиштем у држави чланици или ин-
ституције која се значајно финансира од стране државе чланице, 
односно њених локалних или подручних јединица власти. 

Попис збирки предмета које се могу сматрати националним 
благом, у смислу става 1. тачка 2) овог члана утврђује Министар-
ство. 

Сматра се да је незаконито изнесен и културни предмет који 
није враћен у државу чланицу Европске уније након истека рока за 
привремено изношење.

Одредбом из става 1. овога члана не дира се у право држава 
које нису чланице Европске уније да остварују повраћај културних 

предмета према мултилатералним и билатералним међународним 
уговорима.

Одредбом става 1. овога члана не задире се у право држава 
које нису чланице Европске уније да остварују повраћај културних 
предмета у складу са мултилатералним и билатералним међуна-
родним уговорима.

Поступак за повраћај културног предмета који је незаконито 
изнесен са територије државе чланице Европске уније

Члан 121.
Поступак за повраћај културног предмета који је незакони-

то изнесен са територије државе чланице Европске уније покреће 
се тужбом државе чланице Европске уније са чије територије је 
незаконито изнесен културни предмет, против држаоца културног 
предмета пред надлежним судом у Републици Србији. 

Уз тужбу из става 1. овог члана доставља се: 
1) веродостојна исправа о статусу културног предмета, са ње-

говим детаљним описом; 
2) изјава надлежног органа државе чланице Европске уније 

да је потраживани културни предмет заштићен националним за-
конодавством и да је незаконито изнесен после 1. јануара 1993. 
године; 

3) документ издат од стране надлежног органа државе члани-
це Европске уније на основу кога се може утврдити да је културни 
предмет незаконито изнесен са њене територије;

4) доказ да је тужба поднета у року из ст. 3. и 4. овог члана.
Поступак из става 1. овог члана може се покренути у року од 

три године од дана када је држава чланица Европске уније која је 
затражила повраћај сазнала за место на којем се културни предмет 
налази и за идентитет лица које га поседује, а најкасније у року од 
30 година од дана када је културни предмет незаконито изнесен са 
територије државе чланице Европске уније која је затражила по-
враћај. 

Ако је потраживани културни предмет дeо јавне збирке из 
члана 120. став 1. овог закона или је део инвентара црквених или 
других верских институција под посебном заштитом националног 
законодавства државе чланице Европске уније, поступак за повра-
ћај културног предмета може се покренути у року од 75 година од 
дана када је однесен са територије државе чланице, ако међуна-
родним уговором није одређен други рок. 

Поступак повраћаја није допуштен ако у тренутку када би 
поступак требао бити покренут изношење културног предмета са 
територије државе чланице Европске уније која је затражила по-
враћај више није незаконито.

Надлежни централни орган државе чланице Европске уније 
која је затражила повраћај, у циљу осигуравања повраћаја култур-
ног предмета, одмах обавештава Министарство да је покренут по-
ступак повраћаја.

Министарство о покренутом поступку повраћаја обавештава 
централне органе других држава чланица Европске уније.

Поступање суда у поступку повраћаја културних предмета 
незаконито изнесених са територије држава чланица 

Европске уније 

Члан 122.
Културни предмет из члана 120. став 1. овог закона вратиће 

се држави чланици Европске уније у поступку повраћаја култур-
них предмета незаконито изнесених са територије држава члани-
ца Европске уније, ако суд утврди да је он незаконито изнесен са 
њене територије или да није враћен по истеку рока за привремени 
извоз, односно изношење, осим ако се ради о културном предмету 
који је незаконито изнесен са територије државе чланице Европ-
ске уније пре датума из члана 120. став 1. овога закона или по ис-
теку рокова или наступу околности из члана 121. ст. 3, 4. и 5. овог 
закона. 

У случају из става 1. овог члана суд ће, према околностима 
случаја, савесном држаоцу културног предмета одредити правич-
ну накнаду на терет државе чланице Европске уније којој се кул-
турни предмет враћа. 

Савесност држаоца културног предмета цени се по прописи-
ма Републике Србије у односу на његово поступање приликом сти-
цања и држања културног предмета, при чему се у обзир узимају 
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све околности стицања, а нарочито документација о пореклу пред-
мета, дозволе за извоз односно изношење које су потребне према 
праву државе чланице Европске уније која је затражила повраћај, 
својства странака, плаћена цена, питање да ли је држалац извршио 
увид у било који доступан регистар украдених културних предме-
та и било које релевантне информације које је објективно могао 
прибавити или предузео било које друге радње у циљу сазнавања 
чињеница које се односе на порекло културног предмета.

У случају стицања културног предмета из члана 116. став 1. 
овог закона, по основу поклона или наслеђивања, нови држалац 
културног предмета не може бити у повољнијем положају од лица 
од којег је културни предмет стекао. 

Држалац културног предмета остварује право на исплату 
правичне накнаде из става 2. овог члана након предаје потражива-
ног културног предмета држави чланици Европске уније. 

Исплата правичне накнаде и трошкова поступка не утиче на 
право државе чланице Европске уније да од лица које је незакони-
то изнело културни предмет потражује накнаду штете. 

Код утврђивања вредности културног предмета за који се 
тражи повраћај узима се у обзир његова вредност коју има у Репу-
блици Србији на дан подношења тужбе из члана 121. став 1. овог 
закона.

У погледу власништва над културним предметом који је вра-
ћен држави чланици Европске уније примењују се прописи те др-
жаве. 

Сарадња са државама чланицама у поступку повраћаја 
културних предмета незаконито изнесених са територије 

држава чланица Европске уније

Члан 123.
Министарство је дужно да сарађује са надлежним органима 

држава чланица Европске уније у вези са враћањем незаконито 
изнесених културних предмета у поступку повраћаја културних 
предмета незаконито изнесених са територије држава чланица 
Европске уније, а нарочито да: 

1) на захтев државе чланице Европске уније која је затра-
жила повраћај, у сарадњи са другим државним органима и орга-
низацијама, јавним установама заштите и другим установама и 
институцијама, предузме радње и мере ради проналажења култур-
ног предмета и утврђивања идентитета његовог држаоца. Захтев 
државе чланице Европске уније мора да садржи све информације 
потребне за олакшавање проналажења, посебно информације о са-
знањима о стварном или претпостављеном месту на којем се кул-
турни предмет налази;

2) обавести заинтересовану државу чланицу Европске уни-
је да ли се и где на територији Републике Србије налази тражени 
културни предмет, ако постоје основане сумње да је он незаконито 
изнесен са територије државе чланице Европске уније; 

3) омогући надлежном органу државе чланице Европске уни-
је која је затражила повраћај да, у року од шест месеци од дана 
достављања обавештења из тачке 2. овог става, провери да ли се 
ради о траженом културном предмету. Уколико се провера не оба-
ви у прописаном року неће се примењивати тач. 4. и 5. овог става; 

4) у сарадњи са надлежним органом државе чланице Европ-
ске уније, предузме потребне мере за физичко очување траженог 
културног предмета; 

5) спречи одговарајућим мерама сваку радњу која се предузи-
ма ради избегавања или отежавања повраћаја културног предмета; 

6) у складу са својим надлежностима, и у сарадњи са надле-
жним органима, спроведе активности ради спровођења арбитра-
жног поступка у складу са прописима Републике Србије, односно 
потребне радње за постизање споразума између држаоца култур-
ног предмета и државе чланице Европске уније која захтева повра-
ћај уз услов да држава чланица Европске уније и држалац култур-
ног предмета формално дају своје одобрење;

7) одмах након пријема захтева из тачке 1) овог става, одно-
сно обавештења да је покренут поступак за повраћај културног 
предмета, обавестити централне органе других држава чланица 
Европске уније да је у Републици Србији покренут поступак за 
повраћај културног предмета који је незаконито изнесен са тери-
торије одређене државе чланице Европске уније.

Ради остваривања сарадње са централним органима држа-
ва чланица Европске уније, Министарство се служи модулом 

Информацијског система унутрашњег тржишта (IMI) успоста-
вљеног Уредбом (ЕУ) бр. 1024/2012 посебно прилагођеним за кул-
турне предмете. Министарство се може такође служити IMI како 
би ширило релевантне информације о случају у вези с културним 
предметима који су украдени или незаконито изнесени са терито-
рије Републике Србије.

Министарство одлучује о коришћењу IMI-ја од стране дру-
гих надлежних органа Републике Србије за потребе спровођења 
одредаба чл. 114 –125. овог закона. 

Размена информација путем IMI-ја спроводи се у складу с 
важећим законским одредбама о заштити података о личности, не 
доводећи у питање могућност да се Министарство уз IMI послужи 
и другим средствима комуникације с надлежним централним ор-
ганима других држава чланица Европске уније.

Повраћај културних предмета незаконито изнесених са 
територије Републике Србије, а налазе се на територији друге 

државе чланице Европске уније

Члан 124.
Република Србија има право затражити повраћај културних 

предмета наведених у члану 120. став 1. овог закона који су неза-
конито изнесени с њене територије, а налазе се на територији друге 
државе чланице Европске уније. На захтев за повраћај културних 
предмета који се налазе на територији друге државе чланице Европ-
ске уније сходно се примењују одредбе чл. 120 –123. овог закона.

Министарство је одговорно за спровођење и координацију 
свих активности везаних за повраћај културних предмета из става 
1. овог члана. 

О покренутом поступку за повраћај културног предмета који 
је незаконито изнесен са територије Републике Србије, Министар-
ство одмах обавештава централни орган државе чланице Европске 
уније од које се тражи повраћај.

Министарство подноси извештај о примени одредби чл. 121 –
124. овог закона Европској комисији, у року утврђеном чланом 17. 
Директиве 2014/60/ЕУ Европског парламента и Савета од 15. маја 
2014. године о повраћају културних предмета незаконито изнетих 
са подручја државе чланице.

Повраћај културног предмета незаконито изнесеног са 
територије државе која није чланица Европске уније

Члан 125.
Повраћај културног предмета незаконито изнесеног са тери-

торије државе која није чланица Европске уније врши се у складу 
са одредбама закона којим се уређују својинскоправни односи, ако 
међународним уговором није друкчије одређено. 

Повраћај културног предмета незаконито изнесеног са 
територије Републике Србије

Члан 126.
Повраћај културног предмета незаконито изнесеног са тери-

торије Републике Србије врши се у складу са националним зако-
нодавством државе на чијој се територији тражени културни пред-
мет налази, ако међународним уговором није друкчије одређено. 

Активности на повраћају културних предмета

Члан 127.
Министарство је дужно да у сарадњи са другим државним 

органима и организацијама, јавним установама заштите и другим 
установама и институцијама у Републици Србији: 

1) предузима мере и активности на прикупљању података и 
успостављању евиденција и документације о културним предме-
тима незаконито изнесеним из Републике Србије који могу бити 
предмет повраћаја; 

2) предузимају потребне мере и радње за омогућавање обез-
беђивања повраћаја културних предмета незаконито изнесених са 
територије Републике Србије;

3) припрема и подноси захтев Државном правобраниоцу, за 
подношење тужбе за повраћај културног предмета надлежном ор-
гану/суду државе на чијој се територији налази културни предмет 
који је незаконито изнет из Републике Србије, у складу са пропи-
сима те државе и међународним уговорима; 
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4) подноси надлежном органу захтев за повраћај незаконито 
присвојеног културног предмета у државној својини.

Надлежни органи

Члан 128.
Процедуре за повраћај културних предмета на основу овог 

закона не дирају, односно не утичу на поступке откривања и про-
цесуирања кривичних дела почињених у вези са незаконитим из-
ношењем културних предмета.

Извештај о спровођењу закона

Члан 129.
Најмање једном у три године Министарство доставља Вла-

ди извештај о спровођењу одредаба овог закона којима се уређује 
повраћај културних предмета незаконито изнесених са територија 
држава чланица. 

XIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 130.
Новчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00 динара казниће 

се за прекршај физичко лице или одговорно лице у правном лицу / 
установи заштите које:

1) ако не обавести надлежну установу заштите (члан 30. став 1.);
2) ако најкасније у року од 24 часа, не обавести надлежну 

установу заштите или министарство надлежно за унутрашње по-
слове (члан 31. став 1.);

3) уколико не извршава обавезе из члана 101. став 1;
4) у случају продаје културног добра, или у случају продаје 

добра за које се претпоставља да поседују својства из члана 26. 
овог закона, односно добра под претходном заштитом, о намери, 
месту, времену продаје и цени добра не обавести установу зашти-
те културног наслеђа (члан 103. став 6.);

5) уколико се назив, име и лик културног добра користи у ко-
мерцијалне сврхе без прибављеног одобрења и сагласности (члан 
105. став 1.).

XIV. НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ЗАКОНА

Члан 131.
Надзор над спровођењем овог закона обавља Министарство.

Стручни надзор

Члан 132.
Стручни надзор над радом установа заштите врше централне 

и матичне установе заштите, у складу са законом. 
Централним и матичним установама заштите, у складу са 

делокругом послова стручног надзора кога врше, поверава се оба-
вљање појединих стручних послова испитивања навода из пред-
ставке, коју заинтересовано физичко и правно лице (подносилац 
представке) подноси у циљу иницирања покретања поступка ин-
спекцијског надзора.

Централне и матичне установе заштите пружају установама 
заштите потребне информације, стручну помоћ и савете у вези са 
заштитом културних добара.

Инспекцијски надзор

Члан 133.
Инспекцијски надзор над применом овог закона врши се у 

складу са законом којим се уређује инспекцијски надзор.

XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 134.
Установе заштите основане до дана ступања на снагу овог за-

кона дужне су да своју организацију и рад ускладе са одредбама 
овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог 
закона.

Члан 135.
Подзаконски прописи за спровођење овог закона донеће се у 

року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 136.
Одредбама чл. 114 –129. овог закона којима се уређује повра-

ћај културних предмета преноси се Директива 2014/60/ЕУ Европ-
ског парламента и Савета од 15. маја 2014. године о повраћају 
културних предмета незаконито изнесених с територије државе 
чланице и о измени Уредбе (ЕУ) бр. 1024/2012 (исправка), у при-
мени су даном приступања Републике Србије Европској унији.

Даном приступања Републике Србије Европској унији ди-
ректно се примењују следећи прописи Европске Уније:

1) Уредба Савета (ЕЗ) бр. 116/2009 од 18. децембра 2008. го-
дине о извозу културних добара (Кодификована верзија);

2) Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) бр. 1081/2012 од 9. но-
вембра 2012. године за потребе Уредбе Савета (ЕЗ) бр. 116/2009 о 
извозу културних добара (Кодификована верзија);

3) Уредба (ЕУ) 2019/880 Европског парламента и Савета од 
17. априла 2019. године о уносу и увозу културних добара.

Члан 137.
Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о 

културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11  – др. 
закони, 99/11  – др. закон, 6/20  – др. закон и 35/21  – др. закон), осим 
одредаба чл. 66 –75. у делу који се односи на рад завода за заштиту 
споменика културе и кинотеке, чл. 78, 80, 84. и 85. у делу који се 
односи на рад завода за заштиту споменика културе, чл. 86 –95. у 
делу који се односи на кинотеке, чл. 99 –110, члана 111. у делу који 
се односи на кинотеке, чл. 112 –117, члана 120. у делу који се одно-
си на кинотеке и чл. 127 –128.

Члан 138.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се исте-
ком годину дана од дана његовог ступања на снагу, осим одредаба 
чл. 114 –129. које ће се примењивати даном приступања Републике 
Србије Европској унији.

5902
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, 

доносим

У К А З

о проглашењу Закона о измени и допуни  
Закона о електронским медијима

Проглашава се Закон о измени и допуни Закона о електрон-
ским медијима, који је донела Народна скупштина Републике Ср-
бије на Четрнаестој седници Другог редовног заседања у 2021. го-
дини, 23. децембра 2021. године.

ПР број 182
У Београду, 28. децембра 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

З А К О Н

о измени и допуни Закона о електронским медијима

Члан 1.
У Закону о електронским медијима („Службени гласник РС”, 

бр. 83/14 и 6/16 ‒ др. закон), у члану 47. став 1. тачка 5) мења се и 
гласи:

„5) поштује забрану политичког оглашавања ван изборне 
кампање, пре почетка изборне кампање да објави тарифе за поли-
тичко оглашавање, а у току изборне кампање да регистрованим 
политичким странкама, коалицијама и кандидатима обезбеди за-
ступљеност без дискриминације. Критеријуми по којима се одре-
ђује цена политичког рекламирања и услови плаћања морају да 
важе за све кандидате на изборима и све подносиоце проглашених 
изборних листа, односно предлагаче проглашених кандидата и мо-
рају да буду објављени;”.
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После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Десет дана пре дана одређеног за гласање медији не могу 

извештавати о званичним јавним скуповима на којима се отварају 
инфраструктурни и други објекти (путеви, мостови, школе, бол-
нице, фабрике и сл.), односно обележава почетак изградње таквих 
објеката ако на тим скуповима учествују јавни функционери који 
су кандидати за председника Републике, народне посланике, по-
сланике у скупштини аутономне покрајине и одборнике у скуп-
штини јединице локалне самоуправе.”

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

5903
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, 

доносим

У К А З

о проглашењу Закона о измени Закона о привременом 
уређивању начина наплате таксе за јавни медијски 

сервис

Проглашава се Закон о измени Закона о привременом уређи-
вању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, који је донела 
Народна скупштина Републике Србије на Четрнаестој седници Дру-
гог редовног заседања у 2021. години, 23. децембра 2021. године.

ПР број 187
У Београду, 28. децембра 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

З А К О Н

о измени Закона о привременом уређивању начина 
наплате таксе за јавни медијски сервис

Члан 1.
У Закону о привременом уређивању начина наплате таксе за 

јавни медијски сервис („Службени  гласник РС”, бр. 112/15, 108/16, 
95/18, 86/19 и 153/20)  у члану 2. став 1. речи: „31. децембра 2021. 
године” замењују се речима „31. децембра 2022. године”.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије”.

5904
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, 

доносим

У К А З

о проглашењу Закона о измени и допунама  
Закона о јавним медијским сервисима

Проглашава се Закон о измени и допунама Закона о јавним 
медијским сервисима, који је донела Народна скупштина Репу-
блике Србије на Четрнаестој седници Другог редовног заседања у 
2021. години, 23. децембра 2021. године.

ПР број 188
У Београду, 28. децембра 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

З А К О Н

о измени и допунама Закона о јавним медијским 
сервисима

Члан 1.
У Закону о јавним медијским сервисима („Службени гласник 

РС”, бр. 83/14, 103/15, 108/16 и 161/20) у члану 7. став 1. тачка 8) 
реч: „предизборне” замењује се речју: „изборне”.

После става 1. додају се ст. 2. и 3. који гласе:
„Јавни медијски сервиси дужни су да у редовном информа-

тивном програму, као и у посебним емисијама које су посвећене 
изборној кампањи, поступају у складу са принципима непристра-
сног, правичног и уравнотеженог представљања политичких су-
бјеката, односно изборних листа и кандидата на изборима.

Јавним медијским сервисима се посебно препоручује да у 
циљу обавештавања јавности о предизборним радњама кандидата, 
односно подносилаца изборних листа организују радио и телеви-
зијске дуеле или сучељавања да би се у виду дискусије расправила 
одређена актуелна политичка питања.”.

Члан 2. 
После члана 62а додаје се члан 62б који гласи: 

„Члан 62б
За обављање основне делатности, која је у функцији оствари-

вања јавног интереса, Јавна медијска установа „Радио-телевизија 
Војводине” до 31. децембра 2022. године делимично се финансира 
из буџета Републике Србије.

Начин преношења средстава из става 1. овог члана уређује 
Влада посебним актом.”.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ВЛ А Д А
5905

На основу 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. За-
кона 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
Р Е Ш Е Њ Е

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  – Mинистарство финансија, Програм 2402  – Интервенцијска средства, функција 160  – Опште јавне услуге 
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некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001  – Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 
 – Средства резерве, одобравају се Канцеларији за управљање јавним улагањима, средства у укупном износу од 750.000.000 динара ради 
обезбеђивања недостајућих средстава потребних за реализацију Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у 
области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела 3  – Влада, Глава 3.20  – Канцеларија 
за управљање јавним улагањима, Програм 1511  – Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непо-
годе, функција 110  – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0001 
 – Координација послова обнове и изградње објеката јавне намене, апропријација економска класификација 511  – Зграде и грађевински 
објекти.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија. 
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 401-12276/2021
У Београду, 27. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
5906

На основу члана 144. Царинског закона („Службени гласник 
РС”, бр. 95/18, 91/19  – др. закон, 144/20 и 118/21),

Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К

о изменама и допунама Правилника о облику, 
садржини, начину подношења и попуњавања 

декларација и других образаца у царинском поступку 

Члан 1.
У Правилнику о облику, садржини, начину подношења и 

попуњавања декларација и других образаца у царинском поступ-
ку („Службени гласник РС”, бр. 42/19, 51/19, 58/19, 65/19, 74/19, 
96/19, 11/20, 43/20, 126/20, 6/21, 49/21, 66/21 и 80/21), у Прилогу 8. 
„Кодекс шифара за попуњавање исправа у царинском поступку”,  
врше се следеће измене: 

У делу X „Јединице мере”, после речи:
„литар чистог (100%) алкохола LA”
додају се речи:
„тона еквивалента CO2 (угљен диоксид) TU”.
У делу XXI „Начин плаћања/обезбеђења царинског дуга”, 

речи:
„Готовинско или еквивалентно плаћање код 

органа царинске службе А”
замењују се речима:
„Готовинско плаћање или плаћање другим 

средствима са сличним дејством A”
Речи:
„Обезбеђење плаћања дуга са појединачним 

готовинским депозитом C”
замењују се речима:
„Обезбеђење плаћања дуга са појединачним 

готовинским депозитом или другим средством 
плаћања за које царински орган признаје да има 
једнако дејство као депоновање готовине C”.

У делу XXIV „Приложене исправе и додатне информације”, 
врше се следеће измене:

1) У табели 2. „Посебни поступци из члана 183. Царинског 
закона” речи:

„Претходно одобрење за 
привремени извоз робе Е10 цар. орг./XX/бр./гггг/”

бришу се.
2) У табели 4. „Захтеви и изјаве” после речи:
„Исправа за прекогранични промет дивљих 

врста фауне и флоре, као и њихових делова и 
деривата, коју издаје министарство надлежно 
за послове заштите животне средине или изјава 
да напред наведене врсте, као и њихови делови 
и деривати не подлежу обавези прибављања 
наведене исправе I46    бр./гггг”

додају се речи:
„Изјава добављача I71    бр./гггг
Дугорочна изјава добављача I72    бр/гггг”
3) У табели 6. „Уверења о пореклу и друга уверења” у целој 

тачки 1. „Документа за доказивање порекла”, речи:
 „број БК или број СК XX (где су XX међ. Ознаке земаља 

кумулације) ”
замењују се речима:
„бр./гггг”
Речи:
„Изјава о пореклу овлашћеног извозника U04 број БК или 

број СК XX (где су XX међ. ознаке земаља кумулације)”
бришу се.
Речи:
„Уверење о кретању робе EUR-MED U13”
замењују се речима:
„Уверење о кретању робе EUR-MED U13 бр./гггг”.
Речи:
„Изјава о пореклу EUR-MED U14”
замењују се речима:

„Изјава о пореклу EUR-MED U14 бр./гггг”.
У напомени, речи:
„БК  – без кумулације, СК  – са кумулацијом”
бришу се.

Члан 2.
Оваj правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00575/2021-17
У Београду, 20. децембра 2021. године

Министар,
Синиша Мали, с.р.
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5907

На основу члана 249. ст. 6. и 8. и члана 250. став 3. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, 
бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13  – УС, 55/14, 96/15  – др. закон, 9/16 
 – УС, 24/18, 41/18, 41/18  – др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20  – др. 
закон), 

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре до-
носи

П РА В И Л Н И К 

о хомологацији 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се ближи услови о поступку и 

начину испитивања појединачно или серијски произведених мо-
торних и прикључних возила, ближи услови o поступку и начину 
хомологационих испитивања и контроле саобразности новопрои-
зведених возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима, 
услови које мора испуњавати правно лице које врши испитивања 
појединачно произведених возила и начин провере испуњености 
услова од стране правног лица, услови које мора испуњавати прав-
но лице које врши хомологациона испитивања односно контролу 
саобразности новопроизведених возила, односно уређаја, склопо-
ва и опреме на возилима и начин провере испуњености услова од 
стране правног лица, изглед, начин вођења, услови за упис и бри-
сање из регистра привредних друштава и предузетника који могу 
да изврше појединачну производњу возила.

Овај правилник не примењује се на:
1) Возила и средства која од стране произвођача нису предви-

ђена за саобраћај на путевима; 
2) Возила и средства за спортска такмичења;
3) Борбена возила војске и полиције;
4) Возила са погоном на педале са додатним електричним 

мотором чија је највећа снага мања или једнака 250 W и највећа 
конструктивна брзина мања од 25 km/h, а која нису декларисана 
као возила врсте L1;

5) Самобалансирајуће скутере;
6) Виљушкарска колица;
7) Превозна средства без места за седење.

Члан 2.
Појмови коришћени у овом правилнику имају следеће значење:
1) УН Правилник, у смислу овог правилника, је пропис ко-

јим се прописују једнообразни технички услови у складу са Спо-
разумом о усвајању једнообразних техничких прописа за возила 
са точковима, опрему и делове који могу бити уграђени и/или ко-
ришћени на возилима са точковима и условима за узајамно при-
знавање додељених хомологација на основу ових прописа, који 
се односе на возила, уређаје, склопове и опрему возила (у даљем 
тексту: Споразум), као и поступци којима се проверава њихова ис-
пуњеност; 

2) OECD кодови су посебни правилници (код од 2 до 10) за 
испитивања пољопривредних и шумских трактора односно њихо-
ве опреме и делова, усвојени од стране OECD  – Организације за 
економску сарадњу и развој и укључују испитивања перформанси 
трактора, сигурности руковаоца (испитивање заштитних кабина и 
рамова) као и нивоа буке. Испитивања заштитних кабина и рамова 
према OECD кодовима у потпуности је препознато и хармонизова-
но са одговарајућим прописима Европске Уније (у даљем тексту: 
ЕУ прописи);

3) хомологационо испитивање јесте поступак утврђивања ка-
рактеристика типа возила, односно уређаја, склопова и опреме на 
возилима у складу са процедуром дефинисаном у одговарајућем 
УН Правилнику; 

4) контрола саобразности је поступак прегледа документаци-
је и возила или репрезента типа возила, односно уређаја, склопова 
и опреме на возилима и утврђивања њихове саобразности са за-
хтевима прописа Републике Србије, правилника Уједињених на-
ција који се примењују у Републици Србији, одговарајућих пропи-
са Европске уније и кодовима Организације за економску сарадњу 
и развој (OECD); 

5) испитивање јесте поступак утврђивања једне или више ка-
рактеристика новопроизведеног возила или типа возила односно 
уређаја, склопова и опреме на возилима у складу са процедуром;

6) саобразност производње је скуп поступака који обезбеђују 
да сва возила, односно њихови уређаји, склопови и опрема на во-
зилима буду саобразни са хомологованим типом; 

7) вишестепена хомологација јесте поступак хомологације 
типа комплетираног или модификованог возила, на основу при-
хватања постојећих појединачних Саопштења о хомологацији 
некомплетног или базног возила и спроведених хомологационих 
испитивања у циљу издавања недостајућих Саопштења о хомоло-
гацији комплетираног или модификованог возила према УН Пра-
вилницима који се примењују у Републици Србији;

8) техничка служба је правно лице које испуњава прописане 
услове за спровођење хомологационих испитивања односно кон-
тролу саобразности односно појединачно одобрење возила, а које 
је овлашћено од стране Агенције за безбедност саобраћаја (у да-
љем тексту: Агенција);

9) произвођач у смислу овог правилника је правно лице или 
предузетник које израђује возило односно уређај, склоп или опре-
му или лице које се представља као произвођач стављањем свог 
пословног имена, имена или назива, жига, неке друге препозна-
тљиве ознаке или на други начин и обезбеђује предуслове за све 
процесе који се односе на хомологацију и саобразност производње;

10) представник произвођача је правно лице или предузетник 
које је произвођач овластио да га представља пред Агенцијом у 
пословима хомологације, контроле саобразности и вишестепене 
хомологације;

11) произвођач појединачно произведеног возила у Републи-
ци Србији у смислу овог правилника је правно лице или преду-
зетник које поседује Решење односно Потврду Института за стан-
дардизацију Србије о додељеној идентификационој ознаци возила 
 – VIN (у даљем тексту: VIN) и које је пред Агенцијом одговорно 
за све процесе који се односе на појединачно произведено возило;

12) произвођачка таблица је налепница или плочица коју по-
ставља произвођач возила или представник произвођача и на којој 
су наведени најмање следећи подаци: назив произвођача возила, 
идентификациона ознака возила,  ознака хомологације типа во-
зила уколико постоји и информације о највећој дозвољеној маси 
возила односно скупа возила и највећој дозвољеној укупној маси 
возила односно скупа возила, највећим дозвољеним осовинским 
оптерећењима произвођача возила и највећим дозвољеним укуп-
ним осовинским оптерећењима возила односно скупа возила, како 
је применљиво према једнообразним техничким условима;

13) увозник је физичко или правно лице које увози новопро-
изведено возило, односно уређај, склоп или опрему у Републику 
Србију;

14) ЕУ Потврда о саобразности (у даљем тексту: COC до-
кумeнт (EU Certificate of Conformity)) је писмени доказ издат од 
стране произвођача возила, којим се за свако возило потврђује да 
је произведено у складу са шемом хомологације типа целог возила 
(WVTA) и да испуњава захтеве који су били на снази у време ње-
гове производње;

15) новопроизведено возило у смислу овог правилника је 
возило које никада није регистровано, нити коришћено у јавном 
саобраћају односно возило коме је од прве регистрације прошло 
мање од шест месеци;

16) појединачно произведено возило је новопроизведено во-
зило чија каросерија, односно шасија не постоји у производном 
програму неког од произвођача возила и које по врсти, марки и 
типу представља потпуно нови производ и за које се спроводи по-
јединачно одобрење возила;

17) појединачно одобрење возила је поступак којим се про-
верава да ли појединачно комплетирано, модификовано или прои-
зведено возило испуњава прописе и УН Правилнике који се при-
мењују у Републици Србији;

18) серијски произведено возило је новопроизведено возило 
хомологованог типа које произвођач серијски производи;

19) комплетно возило јесте свако новопроизведено возило 
хомологованог типа које је произведено у једној фази од стране 
једног произвођача, а које задовољава прописе и УН Правилнике, 
који се примењују у Републици Србији;

20) некомплетно возило јесте свако новопроизведено возило 
хомологованог типа које се подвргава додатним поступцима како 
би постало комплетирано возило;
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21) комплетирано возило јесте свако новопроизведено вози-
ло хомологованог типа које је настало од некомплетног возила, а 
које задовољава прописе и УН Правилнике, који се примењују у 
Републици Србији;

22) базно возило јесте свако новопроизведено возило хомо-
логованог типа које се подвргава додатним поступцима како би 
постало модификовано возило;

23) модификовано возило јесте свако новопроизведено возило 
хомологованог типа настало од базног возила на коме су накнадно 
извршене промене конструктивних карактеристика којимa се мења 
намена или врста возила или декларисане техничке карактеристике 
возила или декларисане карактеристике уређаја и склопова возила, 
као и остали видови модификација које се могу извршити, а које, у 
односу на извршене модификације, задовољава прописе и УН Пра-
вилнике, који се примењују у Републици Србији;

24) надграђивач јесте правно лице које некомплетно возило 
подвргава додатним поступцима са циљем добијања појединачно 
комплетираног возила;

25) модификатор јесте правно лице које базно возило подвр-
гава додатним поступцима са циљем добијања појединачно моди-
фикованог возила;

26) извештај о хомологационом испитивању је извештај о ис-
питивању који израђује техничка служба овлашћена за хомолога-
циона испитивања као резултат хомологацоног испитивања, који 
садржи поред осталог и све елементе потребне за доделу Саоп-
штења о хомологацији;

27) хомологациони записник је записник Агенције који се 
израђује у поступку административног утврђивања саобразности 
типа возила, односно типа уређаја, склопа или опреме на возили-
ма и достављене произвођачке документације са захтевима одго-
варајућег УН Правилника, као и у поступку контроле саобразно-
сти производње;

28) извештај о контроли саобразности је Извештај о контро-
лисању који издаје техничка служба овлашћена за контролу сао-
бразности као резултат контроле саобразности и који је једнообра-
зан за све техничке службе;

29) извештај о испитивању је документ који израђује тех-
ничка служба овлашћена за контролу саобразности или техничка 
служба овлашћена за хомологациона испитивања у поступку ис-
питивања у циљу појединачног одобрења возила. Извештај о ис-
питивању је део документације на основу које се врши контрола 
саобразности;

30) возило спремно за употребу је новопроизведено возило 
које има уграђене све потребне делове и уређаје, са могућношћу 
коришћења свих предвиђених функција, без заштитних фолија, 
деконзервирано и без значајних оштећења;

31) саопштење о хомологацији је исправа коју додељује 
Агенција, односно друга чланица потписница Споразума, а на 
основу поднетог основаног захтева, произвођачке документације 
и уколико је потребно, Извештаја о хомологационом испитивању 
и подразумева Саопштење о додељивању, проширењу, одбијању, 
повлачењу хомологације или престанку производње;

32) уверење (потврда) о одобрењу (у даљем тексту: Уверење 
о одобрењу) је исправа коју издаје Агенција, а којом се потврђу-
је саобразност типа новопроизведеног возила, односно уређаја, 
склопа или опреме возила или саобразност новопроизведеног во-
зила са прописаним условима за пуштање у саобраћај. Уверење о 
одобрењу издаје се као Уверење о појединачном одобрењу возила 
за појединачно комплетирана, модификована, произведена одно-
сно увезена возила или Уверење о одобрењу типа за тип серијски 
новопроизведеног возила, односно уређаја, склопова и опреме на 
возилима; 

33) потврда о саобразности је писмени доказ издат од стране 
произвођача возила у Републици Србији, односно представника 
произвођача у Републици Србији, којим се за свако возило потвр-
ђује да је произведено у складу са Уверењем о одобрењу типа во-
зила и да испуњава захтеве који су били на снази у време његове 
производње;

34) склапање возила јесте производња возила склапањем 
возила од елемената каросерије  – оквира који је већ претходно 
произвео регистровани произвођач возила (са утиснутом иденти-
фикационом ознаком возила) и елемената погонског агрегата (ако 
је у питању моторно возило) такође већ произведеног од стране 
неког регистрованог произвођача агрегата (са утиснутом ознаком 

мотора), са уградњом уређаја и опреме који припадају одабраној 
шасији или каросерији;

35) осведочење знања јесте поступак утврђивања испуње-
ност услова у погледу поседовања адекватних вештина, специ-
фичних техничких знања и искуства запослених лица у технич-
кој служби ради правилног вршења хомологационих испитивања, 
контроле саобразности односно појединачног одобрења возила.

 Члан 3.
Послови хомологације обухватају подношење захтева, доста-

вљање и преглед документације, издавање налога техничкој слу-
жби, хомологационо испитивање са издавањем извештаја и доделу 
одговарајућих Саопштења о хомологацији.

Послови контроле саобразности обухватају подношење за-
хтева, достављање документације, преглед документације, издава-
ње налога техничкој служби, контролу саобразности са издавањем 
извештаја и издавање Уверења о одобрењу. 

Послови вишестепене хомологације обухватају подношење 
захтева, достављање и преглед документације, признавање Са-
општења о хомологацији издатих за некомплетно, односно базно 
возило, издавање налога техничкој служби, хомологационо испи-
тивање комплетираних или модификованих возила и доделу одго-
варајућих Саопштења о хомологацији. 

Послови појединачног одобрења возила обухватају подно-
шење захтева, достављање, преглед и одобравање документације, 
издавање налога техничкој служби (када је то потребно), испити-
вања појединачно комплетираног или модификованог возила или 
појединачно произведеног возила, контролу саобразности у циљу 
појединачног одобрења и издавање Уверења о одобрењу.

Послове из ст. 1 –4. овог члана спроводи Агенција.
Хомологациона испитивања, као део послова из ст. 1. и 3. 

овог члана, обавља Агенција, односно техничка служба овлашће-
на од стране Агенције за хомологациона испитивања, а по налогу 
Агенције.

Контролу саобразности, као део послова из става 2. овог 
члана, обавља Агенција, односно техничка служба овлашћена од 
стране Агенције за контролу саобразности, а по налогу Агенције.

Испитивање и контролу саобразности појединачно компле-
тираног или модификованог возила као део послова из става 4. 
овог члана, обавља Агенција, односно техничка служба овлашће-
на од стране Агенције за појединачно одобрење возила, на основу 
поднетог захтева.

Испитивање и контролу саобразности појединачно произве-
деног возила, као део послова из става 4. овог члана, обавља Аген-
ција, односно техничка служба овлашћена од стране Агенције за 
појединачно одобрење возила, на основу поднетог захтева.

Члан 4.
Хомологационим испитивањима подлежу сви типови сериј-

ски произведених возила, односно уређаја, склопова и опреме на 
возилима за која је донесен одговарајући УН Правилник.

Појединачном одобрењу возила подлежу комплетирана и мо-
дификована возила, као и појединачно произведена возила. 

Поступку одобрења типа возила подлежу серијски произве-
дена возила у Републици Србији врсте Т, Тm и R.

Контроли саобразности подлежу сви типови серијски прои-
зведених возила и сва појединачно комплетирана, модификована и 
произведена возила. 

Члан 5.
За возила, средства, уређаје и склопове из члана 1. став 2. 

овог правилника, ако је то посебно прописано, Агенција може из-
дати исправу којом потврђује да иста при увозу нису предмет хо-
мологационих испитивања и контроле саобразности.

Члан 6.
Агенција, пре издавања исправе о хомологацији, може из-

вршити контролу саобразности возила, средстава, уређаја и 
склопова из члана 1. став 2. овог правилника ради контроле или 
утврђивања одређених техничких карактеристика неопходних за 
доношење одлуке.

Члан 7.
Сва серијски новопроизведена возила врсте L, M, N, O, T, 

TR, Tm и R, пре пуштања у саобраћај у Републици Србији, морају 
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имати Потврду о саобразности, која је у електронском облику уне-
та у информациони систем Агенције од стране произвођача возила 
у Републици Србији односно овлашћеног представника произво-
ђача у Републици Србији. 

Потврда о саобразности (Образац) одштампан уз овај пра-
вилник и чини његов саставни део.

Уверење о појединачном одобрењу возила садржи све подат-
ке из Обрасца и изједначава се са Потврдом о саобразности.

II. ХОМОЛОГАЦИОНА ИСПИТИВАЊА

Члан 8.
Хомологациона испитивања спроводе се за тип возила, одно-

сно уређаја, склопа или опреме возила.
Хомологациона испитивања возила могу се спроводити у јед-

ној фази у случају некомплетних и комплетних возила, или у више 
фаза као вишестепена хомологација у случају комплетираних или 
модификованих возила.

Члан 9.
Захтев за хомологацију возила, односно уређаја, склопова и 

опреме на возилима (у даљем тексту: Захтев за хомологацију) под-
носи произвођач, односно његов овлашћени представник. 

Захтев за хомологацију садржи, нарочито:
1) oстраничени садржај достављене документације;
2) назив УН Правилника за који се захтева хомологација; 
3) назив и адресу произвођача, односно овлашћеног пред-

ставника произвођача;
4) изјаву о успостављању и одржавању система управљања 

квалитетом у складу са SRPS ISO 9001:2008;
5) назив и адресу погона за монтажу (уколико постоји);
6) фабричку или комерцијалну ознаку (марка);
7) марку, тип/варијанту/верзију и комерцијалну ознаку вози-

ла, односно уређаја, склопа и опреме на возилима;
8) начин формирања типа/варијанте/верзије, као и објашње-

ње VIN ознаке (у случају возила);
9) изглед произвођачке и хомологационе таблице (уколико 

постоји) у случају возила;
10) фотографије репрезента типа возила.
Уз захтев за хомологацију подноси се произвођачка доку-

ментација за хомологациона испитивања возила, односно уређаја, 
склопова и опреме на возилима (у три примерка). Произвођачка 
документација за хомологациона испитивања возила, односно 
уређаја, склопова и опреме на возилима, сагласно са УН Правил-
ником, мора садржати све податке и цртеже неопходне за спрово-
ђење хомологационог испитивања и доделу Саопштења о хомоло-
гацији.

Члан 10.
Хомологациона испитивања обавља Агенција, односно Тех-

ничка служба овлашћена за хомологациона испитивања према од-
говарајућем УН Правилнику.

На основу поднетог захтева за хомологацију, иницијалне про-
цене система квалитета и прегледа достављене документације, 
Агенција може издати налог и проследити документацију Технич-
кој служби овлашћеној за одговарајуће хомологационо испитива-
ње (у два примерка).

Ако постоји више Техничких служби овлашћених за хомо-
логационо испитивање које је предмет поднетог захтева, Агенција 
издаје налог из става 4. овог члана Техничкој служби одабраној од 
стране подносиоца захтева, осим у поступку проширења односно 
одбијања хомологације типа возила, уређаја, склопа или опреме, 
које се обавља у Техничкој служби у којој је вршено хомологацио-
но испитивање у поступку доделе хомологације типа.

Изузетно од става 1. овог члана, када УН Правилник то допу-
шта, Техничка служба може бити лабораторија у оквиру произво-
ђача, овлашћена за хомологациона испитивања према одговарају-
ћем УН Правилнику, за потребе своје производње. 

1. Хомологација типа возила, односно уређаја, склопова и 
опреме на возилима

Члан 11.
Техничка служба спроводи одабир репрезента типа вози-

ла, односно уређаја, склопова и опреме на возилима, са циљем 

идентификације могућег најнеповољнијег случаја у смислу од-
говарајућег УН Правилника, а према спецификацији варијанти и 
верзија из достављене произвођачке документације за хомолога-
циона испитивања. Одабир репрезента типа возила, односно ре-
презента типа уређаја, склопа или опреме на возилима врши се на 
начин којим се не стварају непотребне непогодности подносиоцу 
захтева, о чему Техничка служба обавештава Агенцију и подноси-
оца захтева.

Подносилац захтева доставља Техничкој служби одабрани 
репрезент типа возила спремног за употребу, односно завршен и у 
функцији репрезент типа уређаја, склопова и опреме на возилима.

Члан 12.
Техничка служба спроводи хомологационо испитивање до-

стављеног репрезента типа, а према УН Правилнику дефиниса-
ним налогом Агенције.

Локације на којима се спроводе хомологациона испитивања 
наведена су у записнику о овлашћивању, као саставном делу Ре-
шења о овлашћивању. Изузетно, уз образложени захтев Техничке 
службе, Агенција може одобрити да се хомологациона испитива-
ња могу обавити и на другим локацијама.

На основу резултата добијених хомологационим испитива-
њем, Техничка служба сачињава Извештај о хомологационом ис-
питивању.

Извештај о хомологационом испитивању садржи резултате 
испитивања и изјаву о саобразности са техничким спецификаци-
јама из УН Правилника према ком је извршено испитивање, уз 
обавезно навођење серије амандмана и ознаке допуна УН Правил-
ника у односу на које се даје изјава, податке неопходне за израду 
Саопштења о хомологацији, као и запис о одабиру варијанте или 
верзије типа према принципу најнеповољнијег случаја и образло-
жење таквог одабира.

Извештај о хомологационом испитивању Техничка служба 
прослеђује Агенцији у електронској форми и у два штампана при-
мерка, од којих један садржи и произвођачку документацију.

Техничка служба дужна је да документацију везану за хомо-
логациона испитивања чува трајно и води евиденцију о поднетим 
захтевима, добијеним налозима, као и о издатим извештајима. 

Члан 13.
На основу Извештаја о хомологационом испитивању, Агенци-

ја додељује Саопштење о додељивању, проширењу или одбијању 
хомологације чији је садржај и рок важења утврђен одговарајућим 
УН Правилником односно Споразумом. Уз Саопштење о додељи-
вању хомологације Агенција додељује и потврду о усклађености 
(„compliance statement”) управљања системом квалитета од стране 
произвођача. Потврда о усклађености мора садржати назив прои-
звођача са монтажним погонима, опсег и садржај покривених УН 
Правилника, контролисану област, прегледана документа, датум 
иницијалне процене, односно датум следеће процене и контроле.

У случају већ додељене хомологације од стране Агенције, 
на основу поднетог захтева и достављене документације могуће 
је издавање Саопштења о проширењу или одбијању хомологације, 
за варијанте и верзије производа које нису обухваћене додељеном 
хомологацијом, односно повлачењу додељене хомологације. 

Одлуку о томе да ли се Саопштење о проширењу, одбијању 
или повлачењу хомологације издаје на основу Извештаја о хомо-
логационом испитивању односно хомологационог записника, а 
на основу поднетог захтева и достављене документације, доноси 
Агенција. 

Саопштење о престанку производње Агенција додељује на 
основу поднетог захтева и достављене документације (уколико је 
применљиво) и сачињеног хомологационог записника. 

Произвођач је дужан да обезбеди континуалну примену по-
ступака којима се осигурава саобразност производње.

Послови контроле саобразности производње обухватају пре-
глед достављене документације, израду хомологационог записни-
ка и издавање потврде о усклађености („compliance statement”). 

Проверу поступака из става 5. овог члана и њихове приме-
не спроводи Агенција, односно Техничка служба овлашћена за 
контролу саобразности производње по налогу Агенције, на начин 
како је то утврђено појединим УН Правилником.

Уколико се приликом контроле саобразности производ-
ње установи неусклађеност у односу на хомологовани тип, 
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произвођач и Агенција спроводе мере на начин како је то утврђено 
УН Правилником. Агенција у том случају доноси одлуку о евен-
туално могућим корекцијама производње односно додељује Саоп-
штење о повлачењу хомологације.

2. Вишестепена хомологација

Члан 14.
Правно лице које врши комплетирање или модификацију во-

зила које је предмет вишестепене хомологације сматра се произво-
ђачем возила.

Члан 15.
Произвођач возила из члана 14. овог правилника који врши 

комплетирање дефинише марку, тип, варијанту и верзију возила, 
који се не морају разликовати од података за некомплетно возило.

Произвођач возила из члана 14. овог правилника који врши 
модификацију дефинише марку, тип, варијанту и верзију возила, 
који се не морају разликовати од података за базно возило.

Када произвођач возила према ст. 1. и 2. овог члана задржава 
марку некомплетног или базног возила, дужан је да обезбеди са-
гласност произвођача некомплетног или базног возила.

Члан 16.
Комплетирано возило задржава VIN ознаку некомплетног во-

зила.
Модификовано возило задржава VIN ознаку базног возила.
Произвођач возила из члана 14. овог правилника формира 

додатну произвођачку таблицу коју поставља на возило.

Члан 17.
За возило које је предмет вишестепене хомологације могу се 

прихватити појединачна Саопштења о хомологацији базног или 
некомплетног возила према УН Правилницима. 

За возило које је предмет вишестепене хомологације спрово-
де се хомологациона испитивања према УН Правилницима чија 
појединачна Саопштења о хомологацији нису достављена или 
нису прихваћена на основу става 1. овог члана. 

Хомологациона испитивања из става 2. овог члана у потпу-
ности се спроводе сагласно одредбама чл. 11 –13. овог правилника.

Контрола саобразности типа возила које је предмет вишесте-
пене хомологације спроводи се сагласно одредбама чл. 38 –43. овог 
правилника.

III. ПОЈЕДИНАЧНО КОМПЛЕТИРАНА, МОДИФИКОВАНА И 
ПРОИЗВЕДЕНА ВОЗИЛА

Члан 18.
За појединачно комплетирано, модификовано или појединач-

но произведено возило спроводи се појединачно одобрење возила.
У оквиру појединачног одобрења возила спроводи се преглед 

и одобравање документације, испитивања и контрола саобразно-
сти, а у циљу провере испуњености техничких захтева у односу на 
прописе и УН Правилнике. 

Члан 19.
Испитивања и контролу саобразности у циљу појединачног 

одобрења возила за потребе Агенције може спроводити Технич-
ка служба овлашћена за појединачно одобрење возила у складу са 
чланом 3. ст. 8. и 9. овог правилника.

1. Одобрење појединачно комплетираног или модификованог 
возила

Члан 20.
Назив произвођача појединачно комплетираног или модифи-

кованог возила не мења се у односу на назив произвођача неком-
плетног или базног возила.

Члан 21.
Марка, тип, варијанта и верзија појединачно комплетираног 

возила не мењају се у односу на некомплетно возило.
Марка, тип, варијанта и верзија појединачно модификованог 

возила не мењају се у односу на базно возило.

Члан 22.
Појединачно комплетирано возило задржава VIN ознаку не-

комплетног возила.
Појединачно модификовано возило задржава VIN ознаку ба-

зног возила.
Произвођачка таблица појединачно комплетираног или моди-

фикованог возила задржава се са некомплетног или базног возила.
Надграђивач формира сопствену таблицу која садржи основ-

не податке о надградњи утврђене Процедуром за дату врсту вози-
ла и поставља је на надградњу.

Модификатор формира сопствену таблицу која садржи 
основне податке о модификацији утврђене Процедуром за дату 
врсту возила и поставља је на возилу непосредно поред произво-
ђачке таблице.

Члан 23.
Захтев за одобрење појединачно комплетираног или модифи-

кованог возила у Републици Србији подноси власник возила, од-
носно правно или физичко лице које поседује овлашћење власни-
ка. Захтев се подноси Агенцији преко Техничке службе овлашћене 
за појединачно одобрење возила која подносиоцу захтева издаје 
потврду о пријему захтева.

Захтев из става 1. овог члана садржи, нарочито:
1) назив и адресу власника, односно овлашћеног правног или 

физичког лица;
2) назив, адресу и матични број надграђивача или модифи-

катора;
3) марку, тип/варијанту/верзију и комерцијалну ознаку возила;
4) кратак опис спроведених поступака приликом комплетира-

ња или модификације возила;
5) изјаву надграђивача или модификатора о испуњености 

других посебних односно посебно прописаних услова за надград-
њу, као и документацију која то потврђује; 

6) изглед произвођачке таблице и фотографије возила.
Уз захтев за одобрење појединачно комплетираног или моди-

фикованог возила подноси се документација утврђена у Процеду-
ри (1 –6.) за одговарајућу врсту возила (у даљем тексту: Процедура 
1 –6.). Процедура 1 –6. (Прилог) одштампана је уз oвај правилник и 
чини његов саставни део. Изузетно, за специјална возила врсте M, 
N и O садржај документације одређује Агенција. Агенција је ду-
жна да садржај документације за одобрење појединачно комплети-
раног или модификованог односно специјалног возила прилагоди 
доброј техничкој пракси и интересима корисника.

Документација из става 3. овог члана, мора бити одобрена 
од стране Техничке службе овлашћене за појединачно одобрење 
возила, а пре подвргавања возила поступцима надграђивача или 
модификатора.

Члан 24.
Техничка служба спроводи испитивања и контролу саобра-

зности појединачно комплетираног или модификованог возила 
на основу Процедуре 1 –6, за дату врсту возила, односно за спе-
цијална возила врсте M, N и O на основу процедуре коју одређује 
Агенција.

Испитивање мора обухватити све елементе и карактеристике 
возила које су промењене у односу на некомплетно или базно во-
зило, а према захтевима прописа и УН Правилника. 

Ако је предмет појединачног одобрења возило истог власни-
ка, марке, типа, варијанте, верзије и надградње као возило за које 
је документација одобрена, прихватиће се Извештај или Извешта-
ји о испитивању возила које је већ одобрено. 

Локације на којима се спроводе испитивања и контрола сао-
бразности из става 1. овог члана наведене су у записнику о овла-
шћивању, као саставном делу Решења о овлашћивању. Изузетно, 
уз образложен захтев, Агенција може одобрити да се испитивања 
и контрола саобразности могу обавити и на другим локацијама 
(нпр. код произвођача).

На основу испитивања која спроводи, Техничка служба изра-
ђује Извештај или Извештаје о испитивању појединачно компле-
тираног или модификованог возила, у складу са Процедуром 1 –6. 
за дату врсту возила односно за специјална возила врсте M, N и O 
у складу са процедуром коју одређује Агенција. Након реализо-
ваних испитивања Техничка служба врши контролу саобразности 
и издаје Извештај о контроли саобразности у циљу појединачног 
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одобрења. Прилог Извештају о контроли саобразности су Изве-
штај или Извештаји о испитивању.

Извештај о контроли саобразности који садржи и документа-
цију појединачно комплетираног или модификованог возила Тех-
ничка служба прослеђује Агенцији у електронском облику. Изве-
штаји о испитивању из става 5. овог члана налазе се код Техничке 
службе и могу се добити на захтев Агенције. 

Техничка служба дужна је да достављену документацију 
чува 10 година, а трајно у електронском облику и води евиденцију 
о поднетим захтевима, добијеним налозима, као и о издатим изве-
штајима. 

Члан 25.
На основу Извештаја о контроли саобразности појединачно 

комплетираног или модификованог возила који је издала Техничка 
служба и доказа о техничкој исправности, Агенција издаје Увере-
ње о појединачном одобрењу возила без рока важности.

2. Одобрење појединачно произведеног возила

Члан 26.
Произвођач појединачно произведеног возила одређује мар-

ку, тип и комерцијалну ознаку.

Члан 27.
Произвођач појединачно произведеног возила одређује VIN 

ознаку где је применљиво, односно серијски број.
Произвођач појединачно произведеног возила формира про-

извођачку таблицу коју поставља на возило.

Члан 28.
Захтев за одобрење појединачно произведеног возила у Ре-

публици Србији подноси произвођач појединачно произведеног 
возила. Захтев се подноси Агенцији преко Техничке службе овла-
шћене за појединачно одобрење возила, која подносиоцу захтева 
издаје потврду о пријему захтева.

Захтев из става 1. овог члана садржи, нарочито:
1) назив, адресу и матични број произвођача појединачно 

произведеног возила;
2) марку, тип и комерцијалну ознаку возила;
3) изјаву произвођача о испуњености других посебних одно-

сно посебно прописаних услова за надградњу; 
4) изглед произвођачке таблице и фотографије возила.
Уз захтев за одобрење појединачно произведеног возила под-

носи се документација утврђена у Процедури (4, 5, 6, 8, 9 и 10) 
за одговарајућу врсту возила (Прилог) које су одштампане уз oвај 
правилник и чине његов саставни део. Изузетно, за специјална 
возила врсте O за која садржај документације одређује Агенција. 
Агенција је дужна да садржај документације за одобрење поједи-
начно произведеног возила прилагоди доброј техничкој пракси и 
задовољењу корисника.

Документација из става 3. овог члана, сачињена и потписана 
на прописан начин, мора бити одобрена од стране Техничке слу-
жбе овлашћене за појединачно одобрење возила, а пре започињања 
производње возила, о чему Техничка служба обавештава Агенцију 
пре отпочињања поступка испитивања и контроле саобразности.

Члан 29.
Техничка служба спроводи испитивања и контролу саобра-

зности појединачно произведеног возила на основу Процедуре (4, 
5, 6, 8, 9 и 10) за дату врсту возила односно за специјална возила 
врсте O на основу процедуре коју одређује Агенција.

Испитивање мора обухватити све елементе и карактеристике 
возила у циљу задовољења захтева прописа и УН Правилника.

Техничка служба по потреби може захтевати од произвођача 
праћење производње по фазама током процеса производње возила.

Локације на којима се спроводе испитивања и контрола сао-
бразности из става 1. овог члана наведене су у записнику о овла-
шћивању, као саставном делу Решења о овлашћивању. Изузетно, 
уз образложен захтев, Агенција може одобрити да се испитивања 
и контрола саобразности могу обавити и на другим локацијама 
(нпр. код произвођача).

На основу испитивања која спроводи, Техничка служба 
израђује Извештај или Извештаје о испитивању појединачно 

произведеног возила, у складу са Процедуром (4, 5, 6, 8, 9 и 10) за 
дату врсту возила односно за специјална возила врсте O у складу 
са процедуром коју одређује Агенција.

Извештај о испитивању кочења за појединачно произведена 
возила врсте О, R и Tm сачињава Техничка служба овлашћена за 
хомологациона испитивања у погледу кочења. Након реализова-
них испитивања Техничка служба врши контролу саобразности 
и издаје Извештај о контроли саобразности у циљу појединачног 
одобрења. Прилог Извештају о контроли саобразности су Изве-
штај или Извештаји о испитивању.

Извештај о контроли саобразности који садржи и документа-
цију Техничка служба прослеђује Агенцији у електронском обли-
ку. Извештаји о испитивању из става 6. овог члана налазе се код 
Техничке службе и могу се добити на захтев Агенције.

Техничка служба дужна је да достављену документацију чува 
10 година, а трајно у електронском облику и води евиденцију о под-
нетим захтевима, добијеним налозима, као и о издатим извештајима.

Члан 30.
На основу Извештаја о контроли саобразности који је издала 

Техничка служба и доказа о техничкој исправности, Агенција из-
даје Уверење о појединачном одобрењу возила без рока важности.

IV. СЕРИЈСКИ ПРОИЗВЕДЕНА ВОЗИЛА ВРСТЕ Т, Tm и R у 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Члан 31.
За серијски произведена возила врсте Т, Tm и R у Републици 

Србији (у даљем тексту: возила Т, Tm и R) спроводи се одобрење 
типа возила.

У оквиру одобрења типа возила из става 1. овог члана спро-
води се преглед и одобравање документације, испитивања и кон-
трола саобразности, а у циљу провере испуњености техничких 
захтева. 

Члан 32.
Испитивања и контролу саобразности у циљу одобрења типа 

возила Т, Tm и R за потребе Агенције може спроводити Техничка 
служба овлашћена за хомологациона испитивања и контролу сао-
бразности возила у складу са чланом 3. ст. 6. и 7. овог правилника.

Члан 33.
Произвођач возила Т, Tm и R одређује марку, тип/варијанте/

верзије и комерцијалне ознаке возила.

Члан 34.
Произвођач возила Т, Tm и R одређује серијски број возила 

на основу структуре серијског броја који одређује Агенција.
Произвођач возила Т, Tm и R формира произвођачку таблицу 

коју поставља на возило.

Члан 35.
Захтев за одобрење типа возила Т, Tm и R, произвођач во-

зила, односно његов овлашћени представник, подноси Агенцији. 
Захтев из става 1. овог члана садржи, нарочито:
1) остраничени садржај достављене документације;
2) назив, адресу и матични број произвођача возила односно 

овлашћеног представника произвођача;
3) назив и адресу погона за монтажу (уколико постоји);
4) фабричку или комерцијалну ознаку (марка);
5) марку, тип/варијанте/верзије и комерцијалне ознаке возила;
6) начин формирања типа/варијанте/верзије, као и објашње-

ње серијског броја;
7) изглед произвођачке таблице;
8) фотографије репрезента типа возила.
Уз захтев за одобрење подноси се документација утврђена у 

Процедури (7, 8. и 9.), за одговарајућу врсту возила. Процедура 7. 
одштампана је уз oвај правилник (Прилог) и чини његов састав-
ни део. Агенција је дужна да садржај документације за одобрење 
прилагоди доброј техничкој пракси и задовољењу корисника.

Документација из става 3. овог члана, мора бити одобрена од 
стране Техничке службе овлашћене за хомологациона испитивања 
и контролу саобразности, а пре започињања производње возила, о 
чему Техничка служба обавештава Агенцију пре отпочињања по-
ступка испитивања и контроле саобразности.
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На основу поднетог захтева и прегледа достављене докумен-
тације, Агенција може издати налог и проследити документацију 
за испитивање и контролу саобразности Техничкој служби која је 
за то овлашћена.

Ако постоји више Техничких служби овлашћених за испи-
тивање и контролу саобразности, Агенција издаје налог из става 
5. овог члана Техничкој служби одабраној од стране подносиоца 
захтева, осим у поступку проширења типа возила Т, Tm и R  – које 
се обавља у Техничкој служби у којој је вршено испитивање и кон-
трола саобразности у поступку доделе одобрења типа.

Члан 36.
Техничка служба спроводи испитивања и контролу саобра-

зности репрезента типа возила Т, Tm и R на основу Процедура 7, 
8. и 9. за дату врсту возила.

Техничка служба спроводи одабир репрезента типа возила, са 
циљем идентификације могућег најнеповољнијег случаја у смислу 
прописаних услова, а према спецификацији варијанти и верзија из 
достављене произвођачке документације. Одабир репрезента типа 
возила, врши се на начин којим се не стварају непотребне непо-
годности подносиоцу захтева, о чему Техничка служба обавешта-
ва Агенцију и подносиоца захтева.

Подносилац захтева доставља Техничкој служби одабрани 
репрезент типа возила спремног за употребу.

Испитивање мора обухватити све елементе и карактеристике 
возила у циљу задовољења захтева прописа у Републици Србији.

Техничка служба по потреби може захтевати од произвођача 
праћење производње по фазама током процеса производње возила.

Локације на којима се спроводе испитивања и контрола сао-
бразности из става 1. овог члана наведене су у записнику о овла-
шћивању, као саставном делу Решења о овлашћивању. Изузетно, 
уз образложен захтев, Агенција може одобрити да се испитивања 
и контрола саобразности могу обавити и на другим локацијама 
(нпр. код произвођача).

На основу испитивања која спроводи, Техничка служба изра-
ђује Извештај или Извештаје о испитивању типа возила Т, Tm и R, 
у складу са Процедуром 7, 8. и 9. за дату врсту возила. 

Извештај о испитивању кочења серијски произведених вози-
ла врсте T, R и Tm сачињава Техничка служба овлашћена за хомо-
логациона испитивања у погледу кочења. 

Након реализованих испитивања, Техничка служба врши 
контролу саобразности и издаје Извештај о контроли саобразно-
сти у циљу одобрења типа. Прилог Извештају о контроли саобра-
зности су Извештај или Извештаји о испитивању.

Извештај о контроли саобразности који садржи и документа-
цију Техничка служба прослеђује Агенцији у електронском обли-
ку. Извештаји о испитивању из става 8. овог члана налазе се код 
Техничке службе и могу се добити на захтев Агенције. 

Члан 37.
На основу Извештаја о контроли саобразности који је издала 

Техничка служба, Агенција издаје Уверење о одобрењу типа вози-
ла на рок не дужи од 12 (дванаест) месеци.

Произвођачи возила, њихових уређаја, склопова и опреме на 
возилима у Републици Србији, за које је Агенција доделила Уве-
рење или Уверења о одобрењу типа производа, дужни су да Аген-
цији до 31. јануара текуће године доставе спискове произведених 
возила према VIN ознаци (серијском броју), односно евиденцију 
произведених уређаја, склопова и опреме на возилима за претход-
ну календарску годину и то све према типу производа.

V. КОНТРОЛА САОБРАЗНОСТИ СЕРИЈСКИ ИЛИ 
ПОЈЕДИНАЧНО НОВОПРОИЗВЕДЕНИХ ВОЗИЛА, ОДНОСНО 

УРЕЂАЈА, СКЛОПОВА И ОПРЕМЕ НА ВОЗИЛИМА 

Члан 38.
Контролом саобразности, сходно одредбама чл. 18 –37. овог 

правилника, проверава се испуњеност техничких услова у складу 
са прописима из области безбедности саобраћаја на путевима. 

Контрола саобразности возила из увоза односно возила про-
изведених, склопљених, комплетираних или модификованих у 
Републици Србији спроводи се у односу на тип серијски или по-
јединачно новопроизведеног комплетног, комплетираног или мо-
дификованог возила, ради стављања на тржиште, односно пушта-
ња у саобраћај на путевима.

Контрола саобразности уређаја, склопова и опреме на вози-
лима из увоза, уколико је посебно прописано, спроводи се у од-
носу на тип одговарајућег уређаја, склопа и опреме возила, ради 
стављања на тржиште.

Члан 39.
Захтев за контролу саобразности садржи, нарочито:
1) назив и адресу подносиоца захтева;
2) марку, тип/варијанте/верзије и комерцијалне ознаке вози-

ла, односно уређаја, склопова и опреме на возилима, као предмета 
контроле саобразности.

Захтев за контролу саобразности подноси се на обрасцу који 
је доступан на интернет страници Агенције.

Подносилац захтева може променити Техничку службу уз 
образложени захтев, писану сагласност представника произвођача 
односно увозника и уз сагласност Агенције. 

Члан 40.
Подносилац захтева доставља Техничкој служби одговарајуће 

возило или репрезент типа возила спремног за употребу, односно ре-
презент типа уређаја, склопова и опреме на возилима. Изузетно кон-
трола саобразности може се вршити на возилу у оквиру скупа вози-
ла, уколико је технички оправдано, о чему одлуку доноси Агенција.

Члан 41.
Техничка служба спроводи контролу саобразности докумен-

тације и возила или репрезента типа возила односно уређаја, скло-
па и опреме на возилима. 

Контрола саобразности се спроводи на локацијама Технич-
ке службе, а може се спроводити и на локацијама које обезбеди 
подносилац захтева, ако су испуњени услови за њено несметано 
спровођење.

На основу спроведене контроле саобразности Техничка слу-
жба издаје Извештај о контроли саобразности. 

Техничка служба доставља Извештај о контроли саобразно-
сти Агенцији у електронском облику. Уз Извештај о контроли са-
образности у електронском облику посебно се доставља табела 
са специфицираним варијантама и верзијама, ако је применљиво 
врстама са подврстама возила, ознакама мотора и облицима каро-
серија предметног типа возила.

Члан 42.
На основу Извештаја о контроли саобразности Агенција из-

даје Уверење о одобрењу возила односно типа возила, односно 
уређаја, склопова и опреме возила на рок не дужи од 12 (дванаест) 
месеци. 

Уверење о одобрењу возила, односно типа возила за серијски 
новопроизведена возила из увоза, представља исправу о хомоло-
гацији.

Произвођачи возила, њихових уређаја, склопова и опреме на 
возилима у Републици Србији, за које је Агенција доделила Уве-
рење или Уверења о одобрењу типа производа, дужни су да Аген-
цији до 31. јануара текуће године доставе спискове произведених 
возила према VIN ознаци (серијском броју), односно евиденцију 
произведених уређаја, склопова и опреме на возилима за претход-
ну календарску годину и то све према типу производа.

Члан 43.
Контрола саобразности документације и типа возила, од-

носно уређаја, склопова и опреме возила који је већ био предмет 
контроле саобразности, уз достављање репрезента типа, спроводи 
се када су захтевом подносиоца специфициране нове варијанте и 
верзије у односу на већ издато Уверење о одобрењу типа возила, 
односно уређаја, склопова и опреме возила или када достављена 
документација, садржи битне измене у односу на претходну.

Контрола саобразности типа возила, односно уређаја, скло-
пова и опреме возила који је већ био предмет контроле саобразно-
сти спроводи се без репрезента типа, када је дошло до промене 
носиоца документације или када достављена документација не 
садржи битне измене у односу на претходну.

Агенција може продужити важење Уверења о одобрењу 
типа возила, односно уређаја, склопова и опреме возила без кон-
троле саобразности, ако на основу достављене документације 
установи да није било измена у односу на претходно достављену 
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документацију односно када достављена документација не садр-
жи битне измене у односу на претходну.

Када представник произвођача изда сагласност за коришћење 
документације другом увознику, Агенција може издати Уверење о 
одобрењу возила уколико је COC документ издат на основу нивоа 
документације обухваћене контролом саобразности типа возила. 

VI. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ ПРАВНО ЛИЦЕ 
КОЈЕ ВРШИ ХОМОЛОГАЦИОНА ИСПИТИВАЊА, КОНТРОЛУ 
САОБРАЗНОСТИ ОДНОСНО ИСПИТИВАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНО 

ПРОИЗВЕДЕНИХ ВОЗИЛА И НАЧИНИ ДОКАЗИВАЊА 
ЊИХОВЕ ИСПУЊЕНОСТИ

Члан 44.
Техничка служба се овлашћују у складу са једном или више 

од четири наведене категорије делатности, и то за: 
1) Категорију A  – као Техничка служба која спроводи испити-

вања наведена у УН Правилницима у сопственим објектима. Тех-
ничка служба која је oвлашћена за делатности категорије А може 
обављати испитивања из члана 10. став 2. овог правилника, као и 
спроводити или надзирати испитивања у складу са УН Правилни-
цима за које је овлашћена, у објектима произвођача или његовог 
представника; 

2) Категорију B  – као Tехничка служба која надзире испити-
вања наведена у УН Правилницима која се спроводе у објектима 
произвођача или објектима неке треће стране;

3) Категорију C  – као Tехничка служба која редовно проце-
њује и надзире поступке произвођача за контролу саобразности 
производње; 

4) Категорију D  – као Tехничка служба која надзира или 
спроводи испитивања или контролисање у оквиру надзора саобра-
зности производње. 

Правно лице које подноси захтев за овлашћење за хомолога-
ционa испитивања према УН правилнику, мора да испуњава сле-
деће услове и то:

1) да има запослена стручна лица која поседују адекватне ве-
штине, специфична техничка знања и искуство из техничко-техно-
лошких односно биотехничких наука, област потребна за примену 
УН правилника у погледу хомологационих испитивања ;

2) да има успостављен и да одржава систем менаџмента који 
одговара захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 (за категори-
ју А) односно SRPS ISO/IEC 17020 (за категорије B и D) односно 
SRPS ISO/IEC 17021 (за категорију C). 

Пре спровођења или надзирања било ког испитивања у објек-
тима произвођача, његовог представника или неке треће стране, 
Техничка служба дужна је да докаже да су објекти у којима се 
врше испитивања и уређаји за мерење саобразни са условима за 
техничку службу категорије А из става 1. тачка 1) овог члана. 

Члан 45.
Правно лице које подноси захтев за овлашћење за техничку 

службу за спровођење контроле саобразности возила, односно 
уређаја, склопова и опреме на возилима, мора да испуњава следе-
ће услове, и то:

1) да је регистровано у Агенцији за привредне регистре као 
правно лице за обављање послова техничког испитивања и анали-
за, истраживања и развоја у техничко технолошким наукама;

2) да је пословање усклађено са стандардом система менаџ-
мента који одговара захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020; 

3) да има запослена стручна лица која поседују специфич-
на техничка знања и искуства из техничко-технолошких односно 
биотехничких наука у погледу контроле саобразности возила, од-
носно уређаја, склопова и опреме на возилима, од којих најмање 
два доктора техничких наука из области машинства. Изузетно, 
контролу саобразности трактора, прикључних возила за трактор, 
односно уређаја, склопова и опреме трактора, може обављати и 
Техничка служба овлашћена за контролу саобразности возила која 
у оквиру запослених стручних лица има најмање два доктора по-
љопривредних наука из области пољопривредне технике;

4) да је овлашћена као Техничка служба за хомологациона 
испитивања за најмање три УН Правилника које не администрира 
иста Радна група при Светском форуму за хармонизацију правил-
ника за возила (WP.29). Изузетно, контролу саобразности трак-
тора, односно прикључних возила за трактор, може обављати и 

Техничка служба овлашћена за контролу саобразности возила која 
је овлашћена као лабораторија за најмање један OECD код;

5) да структуру трошкова за спровођење контроле саобразно-
сти возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима при-
лагоди пропису који уређује цене услуга које врши Агенција, до 
максималних износа. 

Правно лице које подноси захтев за овлашћење за контролу 
саобразности уређаја, склопова и опреме на возилима мора да ис-
пуњава услов да је претходно овлашћена као Техничка служба за 
хомологациона испитивања за најмање један УН Правилник који 
утврђује услове за уређаје, склопове и опрему на возилима за које 
се овлашћује. Изузетно, контролу саобразности уређаја, склопова 
и опреме трактора, може обављати и Техничка службa овлашћенa 
за контролу саобразности возила која је овлашћенa као лаборато-
рија за најмање један OECD код.

Члан 46.
Правно лице које подноси захтев за овлашћење за појединач-

но одобрење возила мора да испуњава следеће услове, и то:
1) да је овлашћена као Техничка служба за контролу саобра-

зности возила;
2) да је овлашћено правно лице за испитивање возила;
3) да има запослена стручна лица која поседују специфична 

техничка знања из техничко-технолошких односно биотехничких 
наука у погледу контролисања и испитивања појединачно компле-
тираног, модификованог или појединачно произведеног возила.

Члан 47.
Проверу испуњености услова за правно лице које подно-

си захтев за овлашћење за хомологациона испитивања спроводи 
Агенција за све подносиоце захтева, независно од њиховог прав-
ног статуса (независно правно лице, произвођач или надлежни др-
жавни орган за хомологацију друге државе који наступа у својству 
Техничке службе), на основу захтева правног лица према одгова-
рајућем УН Правилнику и достављене документације. Пример за-
хтева са спецификацијом потребне документације истакнут је на 
интернет страници Агенције.

Агенција формира Комисију за овлашћивање правних лица. 
Испуњеност услова у погледу адекватних вештина, специ-

фичних техничких знања и искуства из области хомологационих 
испитивања запосленоих лица доказује се непосредним осведоче-
њем хомологационог(их) испитивања у просторијама подносиоца 
захтева, односно ако је применљиво на другим локацијама и за то 
пријављена лица и захтевану опрему Техничке службе, као и до-
стављањем одговарајућег Извода из уписа у регистар који садржи 
опис делатности чиме се доказује статус правног лица.

Стручност и специфична техничка знања лица која спроводе 
хомологациона испитивања могу се доказати и важећим Сертифи-
катом о акредитацији и важећим Обимом акредитације. 

Испуњеност услова у погледу поседовања и одржавања си-
стема менаџмента за поједине категорије делатности Техничке 
службе може се доказати важећим Сертификатом о акредитацији 
и важећим Обимом акредитације.

Након завршене провере испуњености услова одржава се 
састанак Комисије за овлашћивање са подносиоцем захтева за 
овлашћење за техничку службу и писменим или усменим путем се 
предочавају коментари и закључци укључујући евентуалне несао-
бразности и позива се подносилац захтева да у договореном року 
одговори на исте. Комисија за овлашћивање узима у обзир одго-
воре подносиоца захтева и може по потреби затражити додатне 
доказе о предузетим активностима, укључујући додатна односно 
поновна осведочења.

Ако Агенција утврди да су сви захтеви испуњени, сачињава 
Извештај о овлашћивању и Решењем овлашћује правно лице као 
Техничку службу за хомологациона испитивања према одговара-
јућем УН Правилнику или његовом делу односно деловима. Један 
примерак Решења са потписаним Извештајем о овлашћивању до-
ставља се Техничкој служби.

Члан 48.
Проверу испуњености услова правног лица које подноси за-

хтев за овлашћење за контролу саобразности спроводи Агенција, 
на основу захтева правног лица и достављене документације. 
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Испуњеност услова у погледу одговарајуће регистрације 
правног лица у Републици Србији за обављање послова техничког 
испитивања и анализа, истраживања и развоја у техничко техно-
лошким наукама доказује се Изводом из уписа у регистар правних 
лица који садржи опис делатности.

Испуњеност услова поседовања и одржавања система ме-
наџмента који одговара захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020 
може се доказати важећим Сертификатом о акредитацији и важе-
ћим Обимом акредитације. 

Испуњеност услова у погледу поседовања специфичних тех-
ничких знања и искуства из области контроле саобразности возила, 
односно уређаја, склопова и опреме на возилима доказује се не-
посредним осведочењем контроле саобразности возила, односно 
уређаја, склопова и опреме на возилима и за то пријављена лица 
Техничке службе, као и достављањем диплома доктора техничких 
наука из области машинства за најмање две запослене особе. 

Стручност и специфична техничка знања лица која спроводе 
контролу саобразности возила, односно уређаја, склопова и опре-
ме на возилима могу се доказати важећим Сертификатом о акре-
дитацији и важећим Обимом акредитације. 

Испуњеност услова у погледу поседовања овлашћења за хо-
мологациона испитивања односно овлашћења као лабораторија 
за најмање један OECD код доказује се Решењем о овлашћивању 
правног лица за хомологациона испитивања које је издала Агенци-
ја односно доказа за овлашћење према OECD коду.

Ако Агенција утврди да су сви захтеви испуњени, Решењем 
овлашћује правно лице као Техничку службу за контролу саобра-
зности возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима. 
Један примерак Решења доставља се Техничкој служби.

Члан 49.
Проверу испуњености услова правног лица које подноси 

захтев за овлашћење за појединачно одобрење возила спроводи 
Агенција, на основу захтева правног лица и достављене докумен-
тације.

Испуњеност услова у погледу поседовања овлашћења за кон-
тролу саобразности возила и овлашћења за правно лице за испити-
вање доказује се Решењем о овлашћивању које је издала Агенција.

Испуњеност услова у погледу стручности и специфичних 
техничких знања доказују се непосредним осведочењем поједи-
начног одобрења возила и за то пријављених лица подносиоца за-
хтева.

Ако Агенција утврди да су сви захтеви испуњени, Решењем 
овлашћује правно лице као Техничку службу за појединачно одобре-
ње возила. Један примерак Решења доставља се Техничкој служби.

Члан 50.
Агенција сачињава план за проверу испуњености услова од 

стране свих овлашћених Техничких служби, тако да се репрезен-
тативни узорци предмета овлашћења редовно преиспитују.

Проверу испуњености услова од стране овлашћене Техничке 
службе спроводи Агенција. Агенција формира комисију за прове-
ру испуњености услова. 

Извештај о овлашћивању односно Решења се преиспитују 
након периода који износи максимално три године од дана доно-
шења Решења. Временски интервал између процена на лицу ме-
ста, без обзира на то да ли је у питању поновно овлашћивање или 
провера испуњености услова, зависи од укупне активности Тех-
ничке службе у погледу послова из овог правилника. 

Техничка служба је дужна да обавести Агенцију о променама 
које утичу на испуњеност услова по којима је додељено Решење 
о овлашћивању, најкасније у року од седам дана од дана настале 
промене.

Ако се приликом провере испуњености услова из става 2. 
овог члана утврди неиспуњеност неких од услова из чл. 44 –46. 
овог правилника, Агенција одузима овлашћење Техничкој служби.

Овлашћење Техничкој служби одузима се и ако се утврди да 
се хомологациона испитивања, односно контрола саобразности, 

односно појединачно одобрење возила не обављају савесно или на 
прописан начин, или се хомологациона испитивања, контрола сао-
бразности односно, послови из овог правилника изврше без нало-
га односно без знања Агенције или се документација односно Из-
вештаји користе на начин који није прописан овим правилником.

Ради достављања података о пословима Техничке службе и 
друге документације, штампања и архивирања извештаја и доку-
ментације, као и вођења евиденције о пословима Техничке слу-
жбе, Техничка служба користи информациони систем Агенције. 

Агенција води евиденцију Техничких служби и објављује 
основне податке о Техничким службама на својој интернет стра-
ници.

VII. РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И 
ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ МОГУ ДА ИЗВРШЕ ПОЈЕДИНАЧНУ 

ПРОИЗВОДЊУ ВОЗИЛА

Члан 51.
Агенција води регистар привредних друштава или предузет-

ника који могу извршити појединачну производњу возила у Ре-
публици Србији у електронском облику и објављује га на својој 
интернет страници.

Захтев за упис у регистар подноси се Агенцији и мора да са-
држи најмање следеће податке:

1) пословно име;
2) матични број;
3) адресу седишта;
4) име и презиме одговорног лица у правном лицу; 
5) електронску адресу (е-mail); 
6) број контакт телефона правног лица.
Уз захтев из става 2. овог члана обавезно се прилаже изјава о 

спровођењу система квалитета у погледу производње.
Брисање из регистра врши се на основу захтева регистрова-

ног привредног друштава или предузетника, односно на основу 
одлуке Агенције услед значајног техничког пропуста или злоупо-
требе овлашћења.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.
Одредбе члана 2. ст. 1, 3, 4, 5 и 6. Правилника о подели мо-

торних и прикључних возила и техничким условима за возила 
у саобраћају на путевима („Службени гласник РС”, бр. 40/12, 
102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 
7/17  – исправка, 63/17, 45/18, 70/18, 95/18, 104/18, 93/19, 2/20  – 
исправка и 64/21) престају да важе 1. октобра 2022. године.

Одредбе члана 2. став 1. тач. 10) и 11), члана 4. став 1. тачка 
1), члана 9. став 3, члана 17б и тач. 1.1 и 1.2 из Прилога 1. Пра-
вилника о испитивању возила („Службени гласник РС”, бр. 8/12, 
13/13, 31/13, 114/13, 40/14, 140/14, 18/15, 82/15, 88/16 и 108/16) 
престају да важе 1. октобра 2022. године.

Члан 53.
Правна лица која врше послове хомологационих испитивања 

односно контролу саобразности односно појединачног одобрења 
возила, на основу овлашћења издатог по захтеву поднетом до по-
четка примене овог правилника, настављају рад и дужна су да сво-
је пословање ускладе са одредбама овог правилника  – до почетка 
његове примене. 

Члан 54.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се 
од 1. октобра 2022. године.

Број 011-00-00023/2021-03
У Београду, 23. децембра 2021. године

Министар,
Томислав Момировић, с.р.
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ПРИЛОГ

Процедура 1 
за појединачно одобрење моторних возила врсте М2 и М3

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су следећа возила врсте М2 и М3:
 – појединачно комплетирана возила;
 – појединачно модификована возила (фургон возила врсте N1 

и N2).

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање појединачног одобрења на 
основу испитивања појединачно комплетираних или модификова-
них возила врсте М2 и М3.

У оквиру испитивања проверава се испуњеност безбедно-
сно-техничких карактеристика возила декларисаних документа-
цијом произвођача у односу на прописе и УН Правилнике који се 
примењују у Републици Србији, као и испуњеност других посебно 
прописаних услова за надградњу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за 
појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања.

Уз Захтев за одобрење појединачно комплетираних или мо-
дификованих возила доставља се документација у сагласности са 
Додатком 1 ове процедуре, одобрена од Техничке службе за поје-
диначно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском обли-
ку, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити 
израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима де-
таља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају 
приказивати потребне појединости.

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Испитивање и контрола саобразности појединачно комплети-
раних или модификованих моторних возила врсте М2 и М3 у циљу 
појединачног одобрења обухвата проверу следећих карактеристика:

1) Димензиони и масени параметри и осовинска оптерећења

Провера у погледу димензионих и масених параметара и 
осовинских оптерећења састоји се од провере саобразности до-
стављене документације са захтевима Правилника о подели мо-
торних и прикључних возила и техничким условима за возила у 
саобраћају на путевима.

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација комплетираног или модификованог возила, 
укључујући цртеже возила са димензијама;

 – Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвоље-
на маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила 
спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера документације ради утврђивања испуњености за-
хтева у погледу димензионих и масених параметара и осовнских 
оптерећења;

2. Провера саобразности возила са достављеном документа-
цијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-
брења.

2) Oпште конструкционе карактеристике и унутрашњи 
распоред

Провера у погледу општих конструкционих карактеристика и 
унутрашњег распореда састоји се од провере саобразности возила 
и достављене документације поднете од стране подносиоца захте-
ва у односу на прописе који се примењују у Републици Србији и 
УН Правилник број 107/06.

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација комплетираног или модификованог возила, 
укључујући цртеже возила са димензијама и цртеже веза надград-
ње са некомплетним или базним возилом;

 – Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвоље-
на маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила 
спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера саобразности достављене техничке документа-
ције са захтевима прописа, као и провера саобразности возила са 
достављеном документацијом у смислу следећих карактеристика:

 – дефинисање простора за стајање;
 – дефинисање броја путника који могу да стоје;
 – излази (радна врата, врата у случају опасности, прозори...);
 – унутрашњи распоред (прилаз вратима, прозорима и излази-

ма у случају опасности, пролази, платформе, степеништа, седишта 
за путнике, опрема...);

 – рукохвати и држачи;
 – преграде степеништа;
 – отвори на крову.
2. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-

брења.

3) Функционална чврстоћа носеће конструкције и надградње

Провера функционалне чврстоће носеће конструкције и над-
градње подразумева проверу нивоа напонских стања критичних 
тачака или сегмената носеће конструкције и надградње, а састоји 
се од провере саобразности достављене документације са аспекта 
функционалне чврстоће аутобуса у односу на прописе који се при-
мењују у Републици Србији и УН Правилник број 66.

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација комплетираног или модификованог возила 
са аспекта функционалне чврстоће аутобуса, укључујући цртеже 
возила са димензијама;

 – Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвоље-
на маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила 
спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења;

 – Цртежи носеће структуре аутобуса, са посебним освртом 
на распоред „карактеристичних прстенова” и њихове везе са под-
ном структуром аутобуса;

 – Дефинисане вредности укупне енергије коју носећа струк-
тура аутобуса мора апсорбовати приликом превртања и њена рас-
подела на претходно дефинисане „карактеристичне прстенове” и 
сегменте надградње.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера документације и прорачуна чврстоће карактери-
стичних критичних сегмената носеће структуре аутобуса и давање 
оцене изведеног стања;

2. Провера саобразности возила (изведеног стања) са доста-
вљеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-
брења.

4) Провера саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника који се примењују у Републици Србији

Табела 4.1.

Р. бр. Прав. бр. Скраћени назив УН Правилника Возило/опрема/
уређаји

Место за хомологациону 
ознаку Напомене

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. 3 Катадиоптери Уређаји На уређају
2. 4 Светла регистарске таблице Уређаји На уређају
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Р. бр. Прав. бр. Скраћени назив УН Правилника Возило/опрема/
уређаји

Место за хомологациону 
ознаку Напомене

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3. 6 Показивачи правца Уређаји На уређају
4. 7 Позициона, стоп и габаритна светла Уређаји На уређају
5. 10 Електромагнетна компатибилност возила Возило На хом. таблици
6. 13 Кочење Возило На хом. таблици
7. 14 Прикључци сигурносних појасева Возило На хом. таблици Осим класе I, А
8. 16 Сигурносни појасеви Уређаји На уређају Осим класе I, А
9. 16 Уградња сигурносних појасева Возило На хом. таблици Осим класе I, А
10. 17 Чврстоћа седишта и прикључака Возило На хом. таблици Осим класе I, А
11. 18 Заштита од неовлашћене употребе Возило На хом. таблици
12. 19 Предња светла за маглу Уређаји На уређају
13. 23 Светла за вожњу уназад и при маневрисању Уређаји На уређају
14. 24 Димност – возила са ДИЗЕЛ моторима Возило На хом. таблици
15. 25 Наслони за главу Опрема На опреми
16. 28 Звучни сигнални уређаји Уређаји На уређају
17. 28 Уградња звучних сигналних уређаја Возило На хом. таблици
18. 37 Извори светлости (сијалице) са влакном Опрема На опреми
19. 38 Задња светла за маглу Уређаји На уређају
20. 39 Брзиномер и одометар Возило На хом. таблици
21. 43 Сигурносни материјали за застакљивање Опрема На опреми
22. 43 Уградња сигурносних материјала за застакљивање Возило На хом. таблици
23. 48 Уградња светлосних и светлосно-сигналних уређаја Возило На хом. таблици

24. 49 Аерозагађење: ДИЗЕЛ мотори и ОТО мотори и возила са таквим 
моторима Возило На хом. таблици

25. 51 Бука моторних возила Возило На хом. таблици
26. 54 Пнеуматици за привредна возила и њихове приколице Уређаји На уређају
27. 55 Прикључни уређаји Уређаји На уређају
28. 55 Уградња прикључних уређаја Возило На хом. таблици
29. 58 Уређаји против подлетања са задње стране Уређаји На уређају
30. 58 Уградња уређаја против подлетања са задње стране Возило На хом. таблици
31. 67 ТНГ возила Возило На хом. таблици
32. 69 Обележавање спорих возила Опрема На опреми
33. 70 Обележавање дугих и тешких возила Опрема На опреми
34. 80 Аутобуси великог капацитета: седишта и возила Возило На хом. таблици Осим класе I, А
35. 83 Аерозагађење возила – зависно од горива Возило На хом. таблици
36. 85 Мерење снаге мотора Мотори На хом. таблици
37. 91 Бочна габаритна светла Уређаји На уређају
38. 98 Фарови са гасним изворима светлости Уређаји На уређају или 112
39. 99 Гасни извори светлости Опрема На опреми
40. 110 КПГ возила Возило На хом. таблици
41. 112 Фарови са асиметричним светлима Уређаји На уређају или 98

НАПОМЕНА:
Опрема, делови, склопови и уређаји наведени у Табели 4.1. за које је у колони (5) напоменуто да се место за хомологациону ознаку 

налази на опреми или уређају, уколико су уграђени на возилу, морају бити хомологовани.

Појединачно комплетирана возила

У случају појединачно комплетираних возила, неопходно је 
извршити проверу саобразности документације и возила са захте-
вима УН Правилника наведеним у Табели 4.1. за које је у колони 
(4) напоменуто да се хомологација односи на цело возило. 

За наведене УН Правилнике неопходно је сачинити Извешта-
је о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са за-
хтевима УН Правилника, а исте је потребно навести у Табели Из-
вештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Уколико је за неки од претходно наведених УН Правилника 
достављено Саопштење о хомологацији или Извештај о испи-
тивању за други тип возила, а контролом саобразности се може 
утврдити да су уграђена опрема, делови, склопови и уређаји иден-
тични, као и да друге карактеристике возила не утичу на добијене 
резултате, достављени документ се може прихватити као одгова-
рајући, али се то мора осведочити кроз Извештај о испитивању у 
циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег 
УН Правилника.

За преостале УН Правилнике наведене у Табели 4.1. а који 
не представљају опрему, делове, склопове и уређаје, достављена 
Саопштења о хомологацији или Извештаје о испитивању у циљу 
појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН 
Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контроли 
саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења по-
требно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразно-
сти у циљу појединачног одобрења.

Појединачно модификована возила (фургон возила врсте N1 и N2)

У случају појединачно модификованих возила, процедура 
провере саобразности документације и возила спроводи се на исти 
начин као и за појединачно комплетирана возила. Смањење захте-
ва се огледа једино код оних УН Правилника где модификацијом 
базног возила нису нарушени захтеви који утичу на добијене ре-
зултате (нпр. УН Правилник 48 ...).

За такве УН Правилнике, достављена Саопштења о хомоло-
гацији или Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобре-
ња у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника је потреб-
но навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу 
појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења по-
требно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразно-
сти у циљу појединачног одобрења.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу поје-
диначног одобрења који је издала Техничка служба овлашћена за 
појединачно одобрење возила, Агенција за безбедност саобраћаја 
издаје Уверење о појединачном одобрењу возила.
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ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за потребе испитивања и контролисања у циљу појединачног 

одобрења моторних возила врсте М2 и М3

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ
0. ОПШТЕ
0.1. Фабричка или комерцијална ознака:
0.2. Тип:
0.2.1. Комерцијална ознака (ако постоји):
0.4. Врста возила:
0.5. Назив и адреса надграђивача/модификатора: 
0.8. Адреса(е) фабрике(а) где се склапа возило: 
0.9. Име и адреса представника надграђивача/модификатора 

(ако постоји):
1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА
1.1. Фотографије и/или цртежи возила:
1.3. Број осовина и точкова:
1.3.2. Број и положај управљачких осовина:
1.3.3. Погонске осовине (број, положај, међусобна веза):
1.4. Шасија (ако постоји) (свеобухватан цртеж):
1.6. Положај и оријентација мотора:
2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ (у kg и mm)
(позвати се на цртеже где је могуће)
2.1. Осовинско(а) растојање(а):
2.3.1. Траг сваке управљачке осовине:
2.3.2. Траг свих осталих осовина:
2.4. Димензије возила:
2.4.2.1. Дужина:
2.4.2.2. Ширина:
2.4.2.3. Висина (возила спремног за вожњу) (за системе осла-

њања који се подешавају, висина се означава у нормалном положа-
ју за вожњу): 

2.6. Маса возила са каросеријом и вучним уређајем, ако је 
монтиран од стране произвођача, спремног за вожњу (укључујући 
течност, алат, резервни точак, ако је монтиран, и возача и члана 
посаде ако постоји седиште за члана посаде у возилу):

2.6.1. Расподела ове масе између осовина:
2.8. Технички највећа дозвољена маса прописана од стране 

произвођача:
2.8.1. Расподела ове масе између осовина:
2.9. Технички највећа дозвољена маса на свакој осовини:
2.10. Технички највећа дозвољена маса на свакој групи осо-

вина:
2.11. Технички највећа дозвољена маса коју може да вуче мо-

торно возило у случају:
2.11.1. Приколице:
2.11.3. Приколице са централном осовином: 
2.11.4. Технички највећа дозвољена маса у комбинацији:
2.11.6. Максимална маса приколице која нема систем за ко-

чење:
2.12. Технички највеће дозвољено вертикално статичко опте-

рећење вучног уређаја 
3. ПОГОНСКИ АГРЕГАТ
(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на 

некомплетно/базно возило)
3.1. Произвођач: 
3.1.1. Произвођачки код мотора као што је означено на мо-

тору: 
3.2. Мотори са унутрашњим сагоревањем
3.2.1.1. Принцип рада: паљење варницом/ паљење компреси-

јом, четири такта/два такта
3.2.1.2. Број и распоред цилиндара:
3.2.1.3. Запремина мотора: ... cm³
3.2.1.8. Максимална снага: ……... кW при ……... min –1 (вред-

ност коју декларише произвођач)
3.2.1.9. Максимална дозвољена угаона брзина мотора коју 

прописује произвођач: …….... min –1

3.2.2. Гориво: дизел/бензин/ТНГ/КПГ/ТПГ/етанол:
4. СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ
(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на 

некомплетно/базно возило)
4.2. Тип (механичка, хидраулична, електрична, итд.):

4.5. Мењачки преносник
4.5.1. Тип (мануелни/аутоматски/са континуално променљи-

вим преносним односом))
4.6. Преносни односи

Степен преноса

Преносни односи 
у мењачу (односи 

броја обртаја мотора 
и броја обртаја 

излазног вратила 
мењача)

Преносни однос у 
погонском мосту 

(однос броја обртаја 
излазног вратила 
мењача и броја 

обртаја погонског 
точка)

Укупни 
преносни 

односи

Максимум за 
мењачки преносник 
са континуално 
променљивим 
преносним односом
1
2
3
...
Минимум за 
мењачки преносник 
са континуално 
променљивим 
преносним односом
Ход уназад

4.7. Максимална брзина возила (у km/h):
5. ОСОВИНЕ
(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на 

некомплетно/базно возило)
5.1. Опис сваке осовине:
5.2. Произвођач:
5.3. Тип:
6. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ
(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на 

некомплетно/базно возило)
6.2. Тип и конструкција система за ослањање сваке осовине 

или точка:
6.2.1. Подешавање нивоа: да/не/опционо
6.2.3. Пнеуматски систем за ослањање за погонску(е) осови-

ну(е): да/не
6.6.1. Комбинација(е) пнеуматик/наплатак
(за пнеуматике навести ознаку димензије, минимални индекс 

носивости, симбол за минималну брзинску категорију; за наплатке 
навести димензију(е) наплатка и несиметричност(и))

6.6.1.1. Осовине
6.6.1.1.1. Осовина 1: 
6.6.1.1.2. Осовина 2: 
6.6.1.1.3. Осовина 3:
7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ
(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на 

некомплетно/базно возило)
7.2. Преносни механизам и управљање
7.2.1. Тип преносног механизма система за управљање (наве-

сти за предњу и задњу осовину, ако је применљиво):
7.2.2. Систем веза до точка (укључујући и остале везе осим 

механичких; навести за предњу и задњу осовину, ако је примен-
љиво):

7.2.3. Начин серво дејства, ако постоји:
8. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ
(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на 

некомплетно/базно возило)
8.5. Против-блокирајући уређај у систему за кочење: да/не/

опционо
8.9. Кратак опис система за кочење: 
8.11. Детаљи о типу/типовима система за дуготрајно кочење: 
9. КАРОСЕРИЈА
9.1. Тип каросерије: 
9.3.1. Распоред и број врата:
9.9.1. Ретровизори (положај сваког ретровизора) :
9.9.1.1. Произвођач:
9.9.1.2. Хомологациона ознака:
9.9.1.3. Варијанта:
9.9.1.4. Цртежи за идентификацију ретровизора, који прика-

зују положај ретровизора у односу на структуру возила
9.9.1.5. Детаљи о методу учвршћења укључујући део струк-

туре возила за који је ретровизор учвршћен.
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9.9.1.6. Опциона опрема која може да утиче на видљивост 

према задњем делу возила.
9.9.1.7. Кратак опис електронских компонената (ако постоје) 

система за подешавање ретровизора:
9.9.2. Уређаји за индиректну видљивост а који нису ретро-

визори
9.9.2.1. Тип и карактеристике (такве као комплетан опис уре-

ђаја)
9.10.3. Седишта
9.10.3.1. Број:
9.10.3.2. Положај и распоред:
9.10.3.2.1. Број позиција за седење:
9.10.4.1. Типови наслона за главу: интегрални/расклопиви/

посебни
9.17.1. Фотографије и/или цртежи положаја произвођачке 

плочице и исписи, као и идентификациона ознака возила: 
9.17.4.1. Значење карактера у другој секцији VIN ознаке и, 

ако је применљиво, у трећој секцији VIN ознаке: 
10. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ 
10.1. Списак накнадно уграђених компоненти према табели:

Функција уређаја Број уређаја Произвођач Хомологациона 
ознака

 
 
 
 

11. ВЕЗА ИЗМЕЂУ ВУЧНИХ ВОЗИЛА И ПРИКОЛИЦА
11.1. Класа и тип вучног уређаја монтираног или оног који 

треба да буде монтиран:
11.2. Карактеристичне вредности вучног уређаја D, U, S и V 

(у daN):
11.3. Инструкције за уградњу вучног уређаја на возило и фо-

тографије или цртежи тачке фиксирања на возилу како то пропи-
сује произвођач; додатне информације, ако се користи вучни уре-
ђај који је ограничен на извесне варијанте и верзије типа возила: 

11.4. Информација о монтажи специјалног вучног држача 
или монтажне плочице: 

11.5. Број(еви) одобрења типа по ЕЦ: 
12.7.1. Возило опремљено са краткоопсежном радарском 

опремом од 24 GHz: да/не
12.7.2. Возило опремљено са краткоопсежном радарском 

опремом од 79 GHz: да/не
13. СПЕЦИЈАЛНИ ЗАХТЕВИ ЗА ВОЗИЛА КОЈА СЕ КОРИ-

СТЕ ЗА ТРАНСПОРТ ПУТНИКА СА ВИШЕ ОД ОСАМ СЕДИ-
ШТА И ДОДАТНИМ СЕДИШТЕ ЗА ВОЗАЧА

13.1. Класа возила (Класа I, Класа II, Класа III, Класа А, Кла-
са B): 

13.1.1. Типови шасије, тамо где може бити инсталирана ка-
росерија према ЕЦ одобрењу типа (произвођач(и), и тип(ови) во-
зила): 

13.3. Број путника (који седе и који стоје)
13.3.1. Укупно:
13.3.2. Горњи ниво: 
13.3.3. Доњи ниво: 
13.4. Број путника (који седе)
13.4.1. Укупно: 
13.4.2. Горњи ниво: 
13.4.3. Доњи ниво: 
б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 – Техничка документација комплетираног или модификова-

ног возила, укључујући цртеже возила са димензијама;
 – Техничка документација комплетираног, модификованог 

или појединачно произведеног возила са аспекта функционалне 
чврстоће аутобуса;

 – Цртежи носеће структуре аутобуса, са посебним освртом 
на распоред „карактеристичних прстенова” и њихове везе са под-
ном структуром аутобуса;

 – Дефинисане вредности укупне енергије коју носећа струк-
тура аутобуса мора апсорбовати приликом превртања и њена рас-
подела на претходно дефинисане „карактеристичне прстенове” и 
сегменте надградње;

 – Потребна хомологациона документација некомплетног или 
базног возила;

 – Форма и садржај плочице надграђивача или модификатора 
возила, као и положај њеног постављања.

Процедура 2 
за појединачно одобрење моторних возила врсте N1 

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су следећа возила:
 – појединачно комплетирана возила врсте N1;
 – појединачно модификована возила врсте N1.

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање појединачног одобрења на 
основу испитивања појединачно комплетираних или модификова-
них возила врсте N1.

У оквиру испитивања проверава се испуњеност безбедно-
сно-техничких карактеристика возила декларисаних документа-
цијом произвођача у односу на прописе и УН Правилнике који се 
примењују у Републици Србији, као и испуњеност других посебно 
прописаних услова за надградњу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за 
појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања.

Уз Захтев за одобрење појединачно комплетираних или мо-
дификованих возила доставља се документација у сагласности са 
Додатком 1 ове процедуре, одобрена од Техничке службе за поје-
диначно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском обли-
ку, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити 
израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима де-
таља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају 
приказивати потребне појединости.

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Испитивање и контрола саобразности појединачно комплети-
раних или модификованих моторних возила врсте N1 у циљу по-
јединачног одобрења, обухвата проверу следећих карактеристика:

1) Димензиони и масени параметри и осовинска оптерећења

Провера у погледу димензионих и масених параметара и 
осовинских оптерећења састоји се од провере саобразности до-
стављене документације поднете од стране подносиоца захтева са 
захтевима Правилника о подели моторних и прикључних возила и 
техничким условима за возила у саобраћају на путевима.

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација комплетираног или модификованог возила, 
укључујући цртеже возила са димензијама;

 – Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвоље-
на маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила 
спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера документације ради утврђивања испуњености за-
хтева у погледу димензионих и масених параметара и осовнских 
оптерећења;

2. Провера саобразности возила са достављеном документа-
цијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-
брења.

2) Опште конструкционе карактеристике

У случају комплетираног или модификованог возила, потреб-
но је испоштовати смернице и препоруке произвођача некомплет-
ног или базног возила. Такође, све додатно укључене компоненте 
и уређаји морају бити уграђени саобразно њиховим пратећим тех-
ничким документацијама и декларацијама.
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Зависно од карактеристика и намене возила, у оквиру про-
цеса одобрења документације, Техничка служба може захтевати 
и додатне аспекте верификације (положај тежишта, бочна стабил-
ност, управљање...).

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација комплетираног или модификованог возила, 
укључујући цртеже возила са димензијама и цртеже веза надград-
ње са некомплетним или базним возилом;

 – Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвоље-
на маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила 
спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера саобразности достављене документације са смер-
ницама и упутствима произвођача некомплетног, односно базног 
возила, као и са пратећом документацијом уграђених компоненти;

2. Провера саобразности возила са достављеном документа-
цијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-
брења.

3) Функционална чврстоћа носеће конструкције и надградње

Провера функционалне чврстоће носеће конструкције и над-
градње подразумева проверу нивоа напонских стања критичних 
тачака или сегмената носеће конструкције и надградње, а састоји 
се од провере саобразности достављене документације са аспекта 
функционалне чврстоће карактеристичних критичних сегмената 

носеће структуре возила (нпр. носачи контејнерских брава, товар-
ни сандук...).

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација комплетираног или модификованог возила 
са аспекта функционалне чврстоће карактеристичних критичних 
сегмената носеће структуре возила, у којој је документована ве-
рификација карактеристичних критичних сегмената. Избор ових 
сегмената, као и ниво и начин потврде функционалне чврстоће 
прецизира се у директној комуникацији подносиоца захтева и Тех-
ничке службе у оквиру процеса одобрења документације.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера документације и прорачуна чврстоће карактери-
стичних критичних сегмената носеће структуре возила и давање 
оцене изведеног стања;

2. Провера саобразности возила (изведеног стања) са доста-
вљеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-
брења.

Уколико се поједини поступци комплетирања/модификације 
над некомплетним/базним возилом изврше помоћу компоненти и 
уређаја сходно смерницама произвођача возила и/или произвођача 
компоненти и уређаја (све додатно укључене компоненте и уређа-
ји морају бити уграђени саобразно њиховим пратећим техничким 
документацијама и декларацијама), Техничка служба може без 
додатне провере нивоа напонских стања извршити верификацију 
функционалне чврстоће. У сваком случају, овакав начин верифи-
кације функционалне чврстоће се мора представити кроз одгова-
рајући Извештај о испитивању у циљу појединачног одобравања.

4) Провера саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника који се примењују у Републици Србији

Табела 4.1.

Р. бр. Прав. бр. Скраћени назив УН Правилника Возило/опрема/
уређаји

Место за хомологациону 
ознаку Напомене

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. 3 Катадиоптери Уређаји На уређају
2. 4 Светла регистарске таблице Уређаји На уређају
3. 6 Показивачи правца Уређаји На уређају
4. 7 Позициона, стоп и габаритна светла Уређаји На уређају
5. 10 Електромагнетна компатибилност возила Возило На хом. таблици
6. 11 Чврстоћа брава и шарки Возило На хом. таблици
7. 13 Кочење Возило На хом. таблици
7а 13Н Кочење Возило На хом. таблици
8. 14 Прикључци сигурносних појасева Возило На хом. таблици
9. 16 Сигурносни појасеви Уређаји На уређају
10. 16 Уградња сигурносних појасева Возило На хом. таблици
11. 17 Чврстоћа седишта и прикључака Возило На хом. таблици
12. 19 Предња светла за маглу Уређаји На уређају
13. 23 Светла за вожњу уназад и при маневрисању Уређаји На уређају
14. 24 Димност – возила са ДИЗЕЛ моторима Возило На хом. таблици
15. 25 Наслони за главу Опрема На опреми
16. 28 Звучни сигнални уређаји Уређаји На уређају
17. 28 Уградња звучних сигналних уређаја Возило На хом. таблици
18. 30 Пнеуматици за моторна возила и њихове приколице Уређаји На уређају
19. 37 Извори светлости (сијалице) са влакном Опрема На опреми
20. 38 Задња светла за маглу Уређаји На уређају
21. 39 Брзиномер и одометар Возило На хом. таблици
22. 43 Сигурносни материјали за застакљивање Опрема На опреми
23. 43 Уградња сигурносних материјала за застакљивање Возило На хом. таблици
24. 48 Уградња светлосних и светлосно-сигналних уређаја Возило На хом. таблици

25. 49 Аерозагађење: ДИЗЕЛ мотори и ОТО мотори и возила са таквим 
моторима Возило На хом. таблици

26. 51 Бука моторних возила Возило На хом. таблици
27. 54 Пнеуматици за привредна возила и њихове приколице Уређаји На уређају
28. 55 Прикључни уређаји Уређаји На уређају
29. 55 Уградња прикључних уређаја Возило На хом. таблици
30. 58 Уређаји против подлетања са задње стране Уређаји На уређају
31. 58 Уградња уређаја против подлетања са задње стране Возило На хом. таблици
32. 67 ТНГ возила Возило На хом. таблици
33. 68 Мерење максималне брзине возила Возило На хом. таблици
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Р. бр. Прав. бр. Скраћени назив УН Правилника Возило/опрема/
уређаји

Место за хомологациону 
ознаку Напомене

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
34. 69 Обележавање спорих возила Опрема На опреми
35. 83 Аерозагађење возила – зависно од горива Возило На хом. таблици
36. 84 Мерење потрошње горива Возило На хом. таблици или 101
37. 85 Мерење снаге мотора Мотори На хом. таблици
38. 91 Бочна габаритна светла Уређаји На уређају
39. 98 Фарови са гасним изворима светлости Уређаји На уређају или 112
40. 99 Гасни извори светлости Опрема На опреми
41. 101 Мерење потрошње горива и емисија CO2 Возило На хом. таблици или 84
42. 105 Превоз опасних материја АДР Возило На хом. таблици
43. 110 КПГ возила Возило На хом. таблици
44. 112 Фарови са асиметричним светлима Уређаји На уређају или 98
45. 116 Заштита од неовлашћене употребе Возило На хом. таблици

НАПОМЕНА:
Опрема, делови, склопови и уређаји наведени у Табели 4.1. за које је у колони (5) напоменуто да се место за хомологациону ознаку 

налази на опреми или уређају, уколико су уграђени на возилу, морају бити хомологовани.

Појединачно комплетирана возила

У случају појединачно комплетираних возила, неопходно је 
извршити проверу саобразности документације и возила са захте-
вима УН Правилника наведеним у Табели 4.1. за које је у колони 
(4) напоменуто да се хомологација односи на цело возило. 

За наведене УН Правилнике неопходно је сачинити Извешта-
је о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са за-
хтевима УН Правилника, а исте је потребно навести у Табели Из-
вештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Уколико је за неки од претходно наведених УН Правилника 
достављено Саопштење о хомологацији или Извештај о испи-
тивању за други тип возила, а контролом саобразности се може 
утврдити да су уграђена опрема, делови, склопови и уређаји иден-
тични, као и да друге карактеристике возила не утичу на добијене 
резултате, достављени документ се може прихватити као одгова-
рајући, али се то мора осведочити кроз Извештај о испитивању у 
циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег 
УН Правилника.

За преостале УН Правилнике наведене у Табели 4.1. а који 
не представљају опрему, делове, склопове и уређаје, достављена 
Саопштења о хомологацији или Извештаје о испитивању у циљу 
појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН 
Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контроли 
саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења по-
требно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразно-
сти у циљу појединачног одобрења.

Појединачно модификована возила

У случају појединачно модификованих возила, процедура 
провере саобразности документације и возила спроводи се на исти 
начин као и за појединачно комплетирана возила. Смањење захте-
ва се огледа једино код оних УН Правилника где модификацијом 
базног возила нису нарушени захтеви који утичу на добијене ре-
зултате (нпр. УН Правилник 48 ...).

За такве УН Правилнике, достављена Саопштења о хомоло-
гацији или Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобре-
ња у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника је потреб-
но навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу 
појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења по-
требно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразно-
сти у циљу појединачног одобрења.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу поје-
диначног одобрења који је издала Техничка служба овлашћена за 
појединачно одобрење возила, Агенција за безбедност саобраћаја 
издаје Уверење о појединачном одобрењу возила.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за потребе испитивања и контролисања у циљу појединачног 

одобрења моторних возила врсте N1 (специјално M1)

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ
0. ОПШТЕ
0.1. Фабричка или комерцијална ознака:
0.2. Тип:
Варијанта:
Верзија:
0.2.1. Комерцијална ознака (ако постоји):
0.4. Врста возила:
0.5. Назив и адреса надграђивача/модификатора: 
0.8. Адреса(е) фабрике(а) где се склапа возило: 
0.9. Име и адреса представника надграђивача/модификатора 

(ако постоји):
1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА
1.1. Фотографије и/или цртежи возила:
1.3. Број осовина и точкова:
1.3.1. Број и положај осовина са удвојеним точковима:
1.3.2. Број и положај управљачких осовина:
1.3.3. Погонске осовине (број, положај, међусобна веза):
1.4. Шасија (ако постоји) (свеобухватан цртеж):
1.5. Спецификација материјала основне шасије (навести само 

уколико се врши модификација на шасији):
1.6. Положај и оријентација мотора:
2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ (у kg и mm)
(позвати се на цртеже где је могуће)
2.1. Осовинско(а) растојање(а):
2.3.1. Траг сваке управљачке осовине:
2.3.2. Траг свих осталих осовина:
2.4. Димензијe возила 
2.4.2. За шасију са каросеријом
2.4.2.1. Дужина:
2.4.2.1.1. Дужина товарног простора:
2.4.2.2. Ширина:
2.4.2.2.1. Дебљина зидова (у случају возила предвиђених за 

превоз лакокварљивих намирница):
2.4.2.2.2. Унутрашње димензије надградње (ако је применљиво):
2.4.2.3. Висина (возила спремног за вожњу) (за системе осла-

њања који се подешавају, висина се означава у нормалном положа-
ју за вожњу): 

2.6. Маса возила са каросеријом и вучним уређајем, ако је 
монтиран од стране произвођача, спремног за вожњу (укључујући 
течност, алат, резервни точак, ако је монтиран, и возача и члана 
посаде ако постоји седиште за члана посаде у возилу):

2.6.1. Расподела ове масе између осовина:
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2.8. Технички највећа дозвољена маса прописана од стране 
произвођача:

2.8.1. Расподела ове масе између осовина:
2.9. Технички највећа дозвољена маса на свакој осовини:
2.10. Технички највећа дозвољена маса на свакој групи осо-

вина:
2.11. Технички највећа дозвољена маса коју може да вуче мо-

торно возило у случају
2.11.1. Приколице:
2.11.2. Полуприколице:
2.11.3. Приколице са централном осовином: 
2.11.4. Технички највећа дозвољена маса у комбинацији:
2.11.5. Највећа технички дозвољена маса вучног воза: 

2.11.6. Највећа маса приколице која нема систем за кочење:
2.12. Технички највеће дозвољено вертикално статичко опте-

рећење вучног уређаја 
2.13. Анализа у погледу управљивости (за случај препуста 

већег од 60%):
3. ПОГОНСКИ АГРЕГАТ
(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на 

некомплетно/базно возило)
3.1. Произвођач: 
3.1.1. Произвођачки код мотора као што је означено на мотору: 
3.2. Мотори са унутрашњим сагоревањем
3.2.1.1. Принцип рада: паљење варницом/паљење компреси-

јом, четири такта/два такта
3.2.1.2. Број и распоред цилиндара:
3.2.1.3. Запремина мотора: ... cm³
3.2.1.8. Максимална снага: ……... кW при ……... min –1 (вред-

ност коју декларише произвођач)
3.2.1.9. Максимална дозвољена брзина мотора коју прописује 

произвођач: …….... min –1

3.2.2. Гориво: дизел/бензин/ТНГ/КПГ/ТПГ/етанол:
3.2.3. Резервоар(и) горива:
Број и запремина сваког резервоара:
Положај сваког резервоара на возилу:
4. СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ
(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на 

некомплетно/базно возило)
4.2. Тип (механичка, хидраулична, електрична, итд.):
4.5. Мењачки преносник
4.5.1. Тип (мануелни/аутоматски/са континуално променљи-

вим преносним односом)
4.6. Преносни односи

Степен преноса

Преносни односи 
у мењачу (односи 

броја обртаја мотора 
и броја обртаја 

излазног вратила 
мењача)

Преносни однос у 
погонском мосту 

(однос броја обртаја 
излазног вратила 
мењача и броја 

обртаја погонског 
точка)

Укупни 
преносни 

односи

Максимум за 
мењачки преносник 
са континуално 
променљивим 
преносним односом
1
2
3
                        
Минимум за 
мењачки преносник 
са континуално 
променљивим 
преносним односом
Ход уназад

4.7. Максимална брзина возила (у km/h):
4.9. Тахограф: да/не 
4.9.1. Хомологациона ознака:
5. ОСОВИНЕ
(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на 

некомплетно/базно возило)
5.1. Опис сваке осовине:
5.2. Произвођач:
5.3. Тип:
5.4. Положај осовина са могућношћу подизања:

6. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ
(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на 

некомплетно/базно возило)
6.2. Тип и конструкција система за ослањање сваке осовине 

или точка:
6.2.1. Подешавање нивоа: да/не/опционо
6.2.3. Пнеуматски систем за ослањање за погонску(е) осови-

ну(е): да/не
6.2.4. Пнеуматски систем за ослањање за непогонску(е) осо-

вину(е): да/не
6.2.4.1. Ослањање непогонске(их) осовине(а) које је еквива-

лентно пнеуматском ослањању: да/не
6.6.1. Комбинација(е) пнеуматик/наплатак
(за пнеуматике навести ознаку димензије, минимални индекс 

носивости, симбол за минималну брзинску категорију; за наплатке 
навести димензију(е) наплатка и несиметричност(и))

6.6.1.1. Осовине
6.6.1.1.1. Осовина 1: 
6.6.1.1.2. Осовина 2: 
6.6.1.1.3. Осовина 3:
7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ
(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на 

некомплетно/базно возило, осим 7.3)
7.2. Преносни механизам и управљање
7.2.1. Тип преносног механизма система за управљање (наве-

сти за предњу и задњу осовину, ако је применљивo):
7.2.2. Систем веза до точка (укључујући и остале везе осим 

механичких; навести за предњу и задњу осовину, ако је примен-
љивo):

7.2.3. Начин серво дејства, ако постоји:
7.3. Максимални угао заокрета:
8. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ
(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на 

некомплетно/базно возило)
8.1. Тип и својства кочница (диск/добош, радни флуид):
8.2. Опис и шематски дијаграм и/или цртеж кочног система:
8.2.1. Радно кочење:
8.2.2. Помоћно кочење:
8.2.3. Паркирно кочење:
8.5. Против-блокирајући уређај у систему за кочење: да/не/

опционо
8.9. Кратак опис система за кочење: 
8.11. Детаљи о типу система за дуготрајно кочење: 
9. КАРОСЕРИЈА
9.1. Тип каросерије: 
9.2. Спецификација материјала и конструкције надградње:
9.2.1. Помоћна шасија:
9.2.1.1. Облик и димензије 
9.2.1.2. Материјал:
9.2.1.3. Отпорни моменти:
9.2.2. Везе помоћне и главне шасије:
9.2.2.1. Опис елемената везе (спецификација):
9.2.2.2. Цртеж елемената везе са положајем на возилу:
9.2.3. Надградња:
9.2.3.1. Облик и димензије:
9.2.3.2. Спецификација уграђених материјала:
9.2.4. Додатни уређаји:
9.2.4.1. Врста уређаја (рампа, расхладни уређај, дизалица...):
9.2.4.2. Подаци о уграђеном уређају (произвођач, тип, сериј-

ски број...):
9.3.1. Распоред и број врата за утовар терета, број шарки и 

брава:
9.9.1. Ретровизори (положај сваког ретровизора)
9.9.1.1. Произвођач:
9.9.1.2. Хомологациона ознака
9.9.1.3. Варијанта:
9.9.1.4. Цртежи за идентификацију ретровизора, који прика-

зују положај ретровизора у односу на структуру возила:
9.9.1.5. Детаљи о методу учвршћења укључујући део струк-

туре возила за који је ретровизор учвршћен.
9.9.1.6. Опциона опрема која може да утиче на видљивост 

према задњем делу возила.
9.9.1.7. Кратак опис електронских компонената (ако постоје) 

система за подешавање ретровизора.
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9.9.2. Уређаји за индиректну видљивост а који нису ретро-

визори
9.9.2.1. Тип и карактеристике (такве као комплетан опис уре-

ђаја)
9.10. Унутрашња опрема (надградње):
9.10.3. Седишта
9.10.3.1. Број:
9.10.3.2. Положај и распоред:
9.10.3.2.1. Број позиција за седење:
9.10.4.1. Типови наслона за главу: интегрални/расклопиви/

посебни
9.15. Задња заштита од подлетања
9.15.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има 

улогу задње заштите од подлетања
9.15.2. Хомологациона ознака (ако је хомологовано):
9.16. Блатобрани
9.16.2. Начин постављања
9.17.1. Фотографије и/или цртежи положаја произвођачке 

плочице и исписи, као и идентификациона ознака возила: 
9.17.4.1. Значење карактера у другој секцији VIN ознаке и, 

ако је применљиво, у трећој секцији VIN ознаке:
9.19. Бочна заштита од подлетања
9.19.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има 

улогу бочне заштите од подлетања
9.19.2. Хомологациона ознака (ако је хомологовано):
9.20. Уређај за заштиту од прскања иза точкова
9.20.2. Начин постављања на возилу
10. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ 
10.1. Списак накнадно уграђених компоненти према табели:

Функција уређаја Број уређаја Произвођач Хомологациона 
ознака

 
 
 
 

10.2. Цртеж уградње светлосних уређаја на возилу (позиција 
и угао видљивости):

11. ВЕЗА ИЗМЕЂУ ВУЧНИХ ВОЗИЛА И ПРИКОЛИЦА И 
ПОЛУПРИКОЛИЦА

11.1. Класа и тип вучног уређаја монтираног или оног који 
треба да буде монтиран:

11.2. Карактеристичне вредности вучног уређаја D, U, S и V 
(у daN):

11.5. Хомологациона ознака:
14. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ВОЗИЛА НАМЕЊЕНА ЗА 

ТРАНСПОРТ ОПАСНИХ ТЕРЕТА
14.1. Возило намењено за транспорт опасних терета: да/не
14.2. Ознака возила према категорији опасног терета: EX/II/

III/FL/AT
б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 – Техничка документација комплетираног или модификова-

ног возила, укључујући цртеже возила са димензијама;
 – Потребна хомологациона документација некомплетног или 

базног возила;
 – Форма и садржај плочице надграђивача или модификатора 

возила, као и положај њеног постављања.

Процедура 3 
за појединачно одобрење моторних возила врсте N2 и N3

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су следећа возила врсте N2 и N3:
 – појединачно комплетирана возила;
 – појединачно модификована возила.

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање појединачног одобрења на 
основу испитивања појединачно комплетираних или модификова-
них возила врсте N2 и N3.

У оквиру испитивања проверава се испуњеност безбедно-
сно-техничких карактеристика возила декларисаних документа-
цијом произвођача у односу на прописе и УН Правилнике који се 

примењују у Републици Србији, као и испуњеност других посебно 
прописаних услова за надградњу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за 
појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања.

Уз Захтев за одобрење појединачно комплетираних или мо-
дификованих возила доставља се документација у сагласности са 
Додатком 1 ове процедуре, одобрена од Техничке службе за поје-
диначно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском обли-
ку, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити 
израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима де-
таља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају 
приказивати потребне појединости.

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Испитивање и контрола саобразности појединачно комплети-
раних или модификованих моторних возила врсте N2 и N3 у циљу 
појединачног одобрења, обухвата проверу следећих карактеристика:

1) Димензиони и масени параметри и осовинска оптерећења

Провера у погледу димензионих и масених параметара и 
осовинских оптерећења састоји се од провере саобразности до-
стављене документације поднете од стране подносиоца захтева са 
захтевима Правилника о подели моторних и прикључних возила и 
техничким условима за возила у саобраћају на путевима.

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација комплетираног или модификованог возила, 
укључујући цртеже возила са димензијама;

 – Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвоље-
на маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила 
спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера документације ради утврђивања испуњености за-
хтева у погледу димензионих и масених параметара и осовнских 
оптерећења;

2. Провера саобразности возила са достављеном документа-
цијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-
брења.

2) Опште конструкционе карактеристике

У случају комплетираног или модификованог возила, потреб-
но је испоштовати смернице и препоруке произвођача некомплет-
ног или базног возила. Такође, све додатно укључене компоненте 
и уређаји морају бити уграђени саобразно њиховим пратећим тех-
ничким документацијама и.

Зависно од карактеристика и намене возила, у оквиру про-
цеса одобрења документације, Техничка служба може захтевати 
и додатне аспекте верификације (положај тежишта, бочна стабил-
ност, управљање...).

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација комплетираног или модификованог возила, 
укључујући цртеже возила са димензијама и цртеже веза надград-
ње са некомплетним или базним возилом;

 – Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвоље-
на маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила 
спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера саобразности достављене документације са смер-
ницама и упутствима произвођача некомплетног, односно базног 
возила, као и са пратећом документацијом уграђених компоненти;

2. Провера саобразности возила са достављеном документа-
цијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-
брења.
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3) Функционална чврстоћа носеће конструкције и надградње

Провера функционалне чврстоће носеће конструкције и над-
градње подразумева проверу нивоа напонских стања критичних та-
чака или сегмената носеће конструкције и надградње, а састоји се од 
провере саобразности достављене документације са аспекта функцио-
налне чврстоће карактеристичних критичних сегмената носеће струк-
туре возила (нпр. носачи контејнерских брава, товарни сандук ...).

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација комплетираног или модификованог возила 
са аспекта функционалне чврстоће карактеристичних критичних 
сегмената носеће структуре возила, у којој је документована ве-
рификација карактеристичних критичних сегмената. Избор ових 
сегмената, као и ниво и начин потврде функционалне чврстоће 
прецизира се у директној комуникацији подносиоца захтева и Тех-
ничке службе у оквиру процеса одобрења документације.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера документације и прорачуна чврстоће карактери-
стичних критичних сегмената носеће структуре возила и давање 
оцене изведеног стања;

2. Провера саобразности возила (изведеног стања) са доста-
вљеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-
брења.

Уколико се поједини поступци комплетирања/модификације 
над некомплетним/базним возилом изврше помоћу компоненти и 
уређаја сходно смерницама произвођача возила и/или произвођача 
компоненти и уређаја (све додатно укључене компоненте и уређа-
ји морају бити уграђени саобразно њиховим пратећим техничким 
документацијама и декларацијама.), Техничка служба може без 
додатне провере нивоа напонских стања извршити верификацију 
функционалне чврстоће. У сваком случају, овакав начин верифи-
кације функционалне чврстоће се мора представити кроз одгова-
рајући Извештај о испитивању у циљу појединачног одобравања.

4) Провера саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника који се примењују у Републици Србији

Табела 4.1.

Р. бр. Прав. бр. Скраћени назив УН Правилника Возило/опрема/
уређаји

Место за хомологациону 
ознаку Напомене

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. 3 Катадиоптери Уређаји На уређају
2. 4 Светла регистарске таблице Уређаји На уређају
3. 6 Показивачи правца Уређаји На уређају
4. 7 Позициона, стоп и габаритна светла Уређаји На уређају
5. 10 Електромагнетна компатибилност возила Возило На хом. таблици
6. 13 Кочење Возило На хом. таблици
7. 14 Прикључци сигурносних појасева Возило На хом. таблици
8. 16 Сигурносни појасеви Уређаји На уређају
9. 16 Уградња сигурносних појасева Возило На хом. таблици
10. 17 Чврстоћа седишта и прикључака Возило На хом. таблици
11. 18 Заштита од неовлашћене употребе Возило На хом. таблици
12. 19 Предња светла за маглу Уређаји На уређају
13. 23 Светла за вожњу уназад и при маневрисању Уређаји На уређају
14. 24 Димност – возила са ДИЗЕЛ моторима Возило На хом. таблици
15. 25 Наслони за главу Опрема На опреми
16. 28 Звучни сигнални уређаји Уређаји На уређају
17. 28 Уградња звучних сигналних уређаја Возило На хом. таблици
18. 37 Извори светлости (сијалице) са влакном Опрема На опреми
19. 38 Задња светла за маглу Уређаји На уређају
20. 39 Брзиномер и одометар Возило На хом. таблици
21. 43 Сигурносни материјали за застакљивање Опрема На опреми
22. 43 Уградња сигурносних материјала за застакљивање Возило На хом. таблици
23. 48 Уградња светлосних и светлосно-сигналних уређаја Возило На хом. таблици

24. 49 Аерозагађење: ДИЗЕЛ мотори и ОТО мотори и возила са таквим 
моторима Возило На хом. таблици

25. 51 Бука моторних возила Возило На хом. таблици
26. 54 Пнеуматици за привредна возила и њихове приколице Уређаји На уређају
27. 55 Прикључни уређаји Уређаји На уређају
28. 55 Уградња прикључних уређаја Возило На хом. таблици
29. 58 Уређаји против подлетања са задње стране Уређаји На уређају
30. 58 Уградња уређаја против подлетања са задње стране Возило На хом. таблици
31. 67 ТНГ возила Возило На хом. таблици
32. 69 Обележавање спорих возила Опрема На опреми
33. 70 Обележавање дугих и тешких возила Опрема На опреми
34. 73 Уређаји за бочну заштиту Уређаји На уређају
35. 73 Уградња уређаја за бочну заштиту Возило На хом. таблици
36. 83 Аерозагађење возила – зависно од горива Возило На хом. таблици
37. 85 Мерење снаге мотора Мотори На хом. таблици

38. 91 Бочна габаритна светла Уређаји На уређају

39. 98 Фарови са гасним изворима светлости Уређаји На уређају или 112
40. 99 Гасни извори светлости Опрема На опреми
41. 105 Превоз опасних материја АДР Возило На хом. таблици
42. 110 КПГ возила Возило На хом. таблици
43. 112 Фарови са асиметричним светлима Уређаји На уређају или 98

НАПОМЕНА:
Опрема, делови, склопови и уређаји наведени у Табели 4.1. за које је у колони (5) напоменуто да се место за хомологациону ознаку 

налази на опреми или уређају, уколико су уграђени на возилу, морају бити хомологовани.
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Појединачно комплетирана возила

У случају појединачно комплетираних возила, неопходно је 
извршити проверу саобразности документације и возила са захте-
вима УН Правилника наведеним у Табели 4.1. за које је у колони 
(4) напоменуто да се хомологација односи на цело возило. 

За наведене УН Правилнике неопходно је сачинити Извешта-
је о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са за-
хтевима УН Правилника, а исте је потребно навести у Табели Из-
вештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Уколико је за неки од претходно наведених УН Правилника 
достављено Саопштење о хомологацији или Извештај о испи-
тивању за други тип возила, а контролом саобразности се може 
утврдити да су уграђена опрема, делови, склопови и уређаји иден-
тични, као и да друге карактеристике возила не утичу на добијене 
резултате, достављени документ се може прихватити као одгова-
рајући, али се то мора осведочити кроз Извештај о испитивању у 
циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег 
УН Правилника.

За преостале УН Правилнике наведене у Табели 4.1. а који 
не представљају опрему, делове, склопове и уређаје, достављена 
Саопштења о хомологацији или Извештаје о испитивању у циљу 
појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН 
Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контроли 
саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења по-
требно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразно-
сти у циљу појединачног одобрења.

Појединачно модификована возила

У случају појединачно модификованих возила, процедура 
провере саобразности документације и возила спроводи се на исти 
начин као и за појединачно комплетирана возила. Смањење захте-
ва се огледа једино код оних УН Правилника где модификацијом 
базног возила нису нарушени захтеви који утичу на добијене ре-
зултате (нпр. УН Правилник 48 ...).

За такве УН Правилнике, достављена Саопштења о хомоло-
гацији или Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобре-
ња у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника је потреб-
но навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу 
појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења по-
требно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразно-
сти у циљу појединачног одобрења.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу поје-
диначног одобрења који је издала Техничка служба овлашћена за 
појединачно одобрење возила, Агенција за безбедност саобраћаја 
издаје Уверење о појединачном одобрењу возила.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за потребе испитивања и контролисања у циљу појединачног 

одобрења моторних возила врсте N2 и N3

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ
0. ОПШТЕ
0.1. Фабричка или комерцијална ознака:
0.2. Тип:
Варијанта:
Верзија:
0.2.1. Комерцијална ознака (ако постоји):
0.4. Врста возила:
0.5. Назив и адреса надграђивача/модификатора: 
0.8. Адреса(е) фабрике(а) где се склапа возило: 
0.9. Име и адреса представника надграђивача/модификатора 

(ако постоји):
1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА
1.1. Фотографије и/или цртежи возила:
1.3. Број осовина и точкова:
1.3.1. Број и положај осовина са удвојеним точковима:
1.3.2. Број и положај управљачких осовина:

1.3.3. Погонске осовине (број, положај, међусобна веза):
1.4. Шасија (ако постоји) (свеобухватан цртеж):
1.5. Спецификација материјала основне шасије (навести само 

уколико се врши модификација на шасији):
1.6. Положај и оријентација мотора:
2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ (у kg и mm)
(позвати се на цртеже где је могуће)
2.1. Осовинско(а) растојање(а):
2.3.1. Траг сваке управљачке осовине:
2.3.2. Траг свих осталих осовина:
2.4. Димензије возила 
2.4.2. За шасију са каросеријом
2.4.2.1. Дужина:
2.4.2.1.1. Дужина товарног простора:
2.4.2.2. Ширина:
2.4.2.2.1. Дебљина зидова (у случају возила предвиђених за 

превоз лакокварљивих намирница):
2.4.2.2.2. Унутрашње димензије надградње (ако је применљиво):
2.4.2.3. Висина (возила спремног за вожњу) (за системе осла-

њања који се подешавају, висина се означава у нормалном положа-
ју за вожњу): 

2.6. Маса возила са каросеријом и уређајем, ако је монтиран 
од стране произвођача, спремног за вожњу (укључујући течност, 
алат, резервни точак, ако је монтиран, и возача и члана посаде ако 
постоји седиште за члана посаде у возилу):

2.6.1. Расподела ове масе између осовина:
2.8. Технички највећа дозвољена маса прописана од стране 

произвођача:
2.8.1. Расподела ове масе између осовина:
2.9. Технички највећа дозвољена маса на свакој осовини:
2.10. Технички највећа дозвољена маса на свакој групи осо-

вина:
2.11. Технички највећа дозвољена маса коју може да вуче мо-

торно возило у случају
2.11.1. Приколице:
2.11.2. Полуприколице:
2.11.3. Приколице са централном осовином: 
2.11.4. Технички највећа дозвољена маса у комбинацији:
2.11.5. Највећа технички дозвољена маса вучног воза: 

2.11.6. Највећа маса приколице која нема систем за кочење:
2.12. Технички највеће дозвољено вертикално статичко опте-

рећење вучног уређаја 
2.12.1. За моторно возило:
2.13. Анализа у погледу управљивости (за случај препуста 

већег од 60%):
3. ПОГОНСКИ АГРЕГАТ
(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на 

некомплетно/базно возило)
3.1. Произвођач: 
3.1.1. Произвођачки код мотора као што је означено на мо-

тору: 
3.2. Мотори са унутрашњим сагоревањем
3.2.1.1. Принцип рада: паљење варницом/паљење компреси-

јом, четири такта/два такта
3.2.1.2. Број и распоред цилиндара:
3.2.1.3. Запремина мотора: ... cm³
3.2.1.8. Максимална снага: ……... кW при ……... min –1 (вред-

ност коју декларише произвођач)
3.2.1.9. Максимална дозвољена брзина мотора коју прописује 

произвођач: …….... min –1

3.2.2. Гориво: дизел/бензин/ТНГ/КПГ/ТПГ/етанол:
3.2.3. Резервоар(и) горива:
Број и запремина сваког резервоара:
Положај сваког резервоара на возилу:
4. СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ
(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на 

некомплетно/базно возило)
4.2. Тип (механичка, хидраулична, електрична, итд.):
4.5. Мењачки преносник
4.5.1. Тип (мануелни/аутоматски/са континуално променљи-

вим преносним односом)
4.6. Преносни односи
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Степен преноса

Преносни односи 
у мењачу (односи 

броја обртаја мотора 
и броја обртаја 

излазног вратила 
мењача)

Преносни однос у 
погонском мосту 

(однос броја обртаја 
излазног вратила 
мењача и броја 

обртаја погонског 
точка)

Укупни 
преносни 

односи

Максимум за 
мењачки преносник 
са континуално 
променљивим 
преносним односом
1
2
3
                    
Минимум за 
мењачки преносник 
са континуално 
променљивим 
преносним односом
Ход уназад

4.7. Максимална брзина возила (у km/h):
4.9. Тахограф: да/не
4.9.1. Хомологациона ознака:
5. ОСОВИНЕ
(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на 

некомплетно/базно возило)
5.1. Опис сваке осовине:
5.2. Произвођач:
5.3. Тип:
5.4. Положај осовина са могућношћу подизања:
6. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ
(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на 

некомплетно/базно возило)
6.2. Тип и конструкција система за ослањање сваке осовине 

или точка:
6.2.1. Подешавање нивоа: да/не/опционо
6.2.3. Пнеуматски систем за ослањање за погонску(е) осови-

ну(е): да/не
6.2.4. Пнеуматски систем за ослањање за непогонску(е) осо-

вину(е): да/не
6.2.4.1. Ослањање непогонске(их) осовине(а) које је еквива-

лентно пнеуматском ослањању: да/не
6.6.1. Комбинација(е) пнеуматик/наплатак
(за пнеуматике навести ознаку димензије, минимални индекс 

носивости, симбол за минималну брзинску категорију; за наплатке 
навести димензију(е) наплатка и несиметричност(и))

6.6.1.1. Осовине
6.6.1.1.1. Осовина 1: 
6.6.1.1.2. Осовина 2: 
6.6.1.1.3. Осовина 3:
7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ
(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на 

некомплетно/базно возило, осим 7.3)
7.2. Преносни механизам и управљање
7.2.1. Тип преносног механизма система за управљање (наве-

сти за предњу и задњу осовину, ако је применљивo):
7.2.2. Систем веза до точка (укључујући и остале везе осим 

механичких; навести за предњу и задњу осовину, ако је примен-
љивo):

7.2.3. Начин серво дејства, ако постоји:
7.3. Максимални угао заокрета:
8. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ
(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на 

некомплетно/базно возило)
8.1. Тип и својства кочница (диск/добош, радни флуид):
8.2. Опис и шематски дијаграм и/или цртеж кочног система:
8.2.1. Радно кочење:
8.2.2. Помоћно кочење:
8.2.3. Паркирно кочење:
8.5. Против-блокирајући уређај у систему за кочење: да/не/

опционо
8.9. Кратак опис система за кочење: 
8.11. Детаљи о типу система за дуготрајно кочење: 

9. КАРОСЕРИЈА
9.1. Тип каросерије: 
9.2. Спецификација материјала и конструкције надградње:
9.2.1. Помоћна шасија
9.2.1.1. Облик и димензије 
9.2.1.2. Материјал
9.2.1.3. Отпорни моменти:
9.2.2. Везе помоћне и главне шасије:
9.2.2.1. Опис елемената везе (спецификација):
9.2.2.2. Цртеж елемената везе са положајем на возилу:
9.2.3. Надградња:
9.2.3.1. Облик и димензије:
9.2.3.2. Спецификација уграђених материјала:
9.2.4. Додатни уређаји:
9.2.4.1. Врста уређаја (рампа, расхладни уређај, дизалица...):
9.2.4.2. Подаци о уграђеном уређају (произвођач, тип, сериј-

ски број...):
9.3.1. Распоред и број врата за утовар терета, број шарки и 

брава:
9.9.1. Ретровизори (положај сваког ретровизора)
9.9.1.1. Произвођач
9.9.1.2. Хомологациона ознака
9.9.1.3. Варијанта
9.9.1.4. Цртежи за идентификацију ретровизора, који прика-

зују положај ретровизора у односу на структуру возила
9.9.1.5. Детаљи о методу учвршћења укључујући део струк-

туре возила за који је ретровизор учвршћен.
9.9.1.6. Опциона опрема која може да утиче на видљивост 

према задњем делу возила.
9.9.1.7. Кратак опис електронских компонената (ако постоје) 

система за подешавање ретровизора.
9.9.2. Уређаји за индиректну видљивост а који нису ретро-

визори
9.9.2.1. Тип и карактеристике (такве као комплетан опис уре-

ђаја)
9.10. Унутрашња опрема (надградње):
9.10.3. Седишта
9.10.3.1. Број:
9.10.3.2. Положај и распоред:
9.10.3.2.1. Број позиција за седење:
9.10.4.1. Типови наслона за главу: интегрални/расклопиви/

посебни
9.15. Задња заштита од подлетања
9.15.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има 

улогу задње заштите од подлетања
9.15.2. Хомологациона ознака (ако је хомологовано):
9.16. Блатобрани
9.16.2. Начин постављања
9.17.1. Фотографије и/или цртежи положаја произвођачке 

плочице и исписи, као и идентификациона ознака возила: 
9.17.4.1. Значење карактера у другој секцији VIN ознаке и, 

ако је применљиво, у трећој секцији VIN ознаке:
9.19. Бочна заштита од подлетања
9.19.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има 

улогу бочне заштите од подлетања
9.19.2. Хомологациона ознака (ако је хомологовано):
9.20. Уређај за заштиту од прскања иза точкова
9.20.2. Начин постављања на возилу
10. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ 
10.1. Списак накнадно уграђених компоненти према табели:

Функција уређаја Број уређаја Произвођач Хомологациона 
ознака

 
 
 
 

10.2. Цртеж уградње светлосних уређаја на возилу (позиција 
и угао видљивости):

11. ВЕЗА ИЗМЕЂУ ВУЧНИХ ВОЗИЛА И ПРИКОЛИЦА И 
ПОЛУПРИКОЛИЦА

11.1. Класа и тип вучног уређаја монтираног или који треба 
да буде монтиран:
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11.2. Карактеристичне вредности вучног уређаја D, U, S и V 

(у daN): 
11.5. Хомологациона ознака
14. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ВОЗИЛА НАМЕЊЕНА ЗА 

ТРАНСПОРТ ОПАСНИХ ТЕРЕТА
14.1. Возило намењено за транспорт опасних терета: да/не
14.2. Ознака возила према категорији опасног терета: EX/II/

III/FL/AT
б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 – Техничка документација комплетираног или модификова-

ног возила укључујући цртеже возила са димензијама;
 – Потребна хомологациона документација некомплетног или 

базног возила;
 – Форма и садржај плочице надграђивача или модификатора 

возила, као и положај њеног постављања.

Процедура 4 
за појединачно одобрење прикључних возила врсте О1

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су следећа возила врсте О1:
 – појединачно комплетирана возила;
 – појединачно модификована возила;
 – појединачно произведена возила.

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање појединачног одобрења на 
основу испитивања појединачно комплетираних или модификова-
них возила или појединачно произведених возила врсте О1.

У оквиру испитивања проверава се испуњеност безбедно-
сно-техничких карактеристика возила декларисаних документа-
цијом произвођача у односу на прописе и УН Правилнике који се 
примењују у Републици Србији, као и испуњеност других посебно 
прописаних услова за надградњу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за 
појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања. 

Уз Захтев за одобрење појединачно комплетираних, модифи-
кованих или појединачно произведених возила доставља се доку-
ментација у сагласности са Додатком 1 ове процедуре, одобрена 
од Техничке службе за појединачно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском обли-
ку, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити 
израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима де-
таља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају 
приказивати потребне појединости.

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Испитивање и контрола саобразности појединачно комплети-
раних, модификованих или појединачно произведених прикључ-
них возила врсте О1 у циљу појединачног одобрења, обухвата про-
веру следећих карактеристика:

1) Димензиони и масени параметри и осовинска оптерећења

Провера у погледу димензионих и масених параметара и 
осовинских оптерећења састоји се од контроле саобразности до-
стављене документације поднете од стране подносиоца захтева са 
захтевима Правилника о подели моторних и прикључних возила и 
техничким условима за возила у саобраћају на путевима.

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација комплетираног, модификованог или појединач-
но произведеног возила, укључујући цртеже возила са димензијама;

 – Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвоље-
на маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила 
спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера документације ради утврђивања испуњености за-
хтева у погледу димензионих и масених параметара и осовинских 
оптерећења;

2. Провера саобразности возила са достављеном документа-
цијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-
брења.

2) Опште конструкционе карактеристике

У случају комплетираног или модификованог прикључног во-
зила, потребно је испоштовати смернице и препоруке произвођача 
некомплетног или базног возила. Такође, све додатно укључене ком-
поненте и уређаји морају бити уграђени саобразно њиховим пра-
тећим техничким документацијама и декларацијама (нпр. предњи 
ослонац  – по висини подесиви точак на централној руди и сл.), што 
важи и у случају појединачно произведеног прикључног возила.

Зависно од карактеристика и намене прикључног возила, у 
оквиру процеса одобрења документације, Техничка служба може 
захтевати и додатне аспекте верификације (положај тежишта, боч-
на стабилност, управљање ...).

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација комплетираног или модификованог возила, 
укључујући цртеже возила са димензијама и цртеже веза надград-
ње са некомплетним или базним возилом;

 – Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвоље-
на маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила 
спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера саобразности достављене документације са смер-
ницама и упутствима произвођача некомплетног, односно базног 
возила, као и са пратећом документацијом уграђених компонената;

2. Провера саобразности возила са достављеном документа-
цијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-
брења.

3) Функционална чврстоћа носеће конструкције и надградње

Провера функционалне чврстоће носеће конструкције и над-
градње подразумева проверу нивоа напонских стања критичних 
тачака или сегмената носеће конструкције и надградње, а састоји 
се од провере саобразности достављене документације са аспекта 
функционалне чврстоће карактеристичних критичних сегмената 
носеће структуре прикључних возила (нпр. носачи контејнерских 
брава, товарни сандук, зона споја вучних руда ...).

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација комплетираног, модификованог или поје-
диначно произведеног возила са аспекта функционалне чврстоће 
карактеристичних критичних сегмената носеће структуре при-
кључних возила, у којој је документована верификација карак-
теристичних критичних сегмената. Избор ових сегмената, као 
и ниво и начин потврде функционалне чврстоће прецизира се у 
директној комуникацији подносиоца захтева и Техничке службе у 
оквиру процеса одобрења документације.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера документације и прорачуна чврстоће карактери-
стичних критичних сегмената носеће структуре возила и давање 
оцене изведеног стања;

2. Провера саобразности возила (изведеног стања) са доста-
вљеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-
брења.

Уколико се поједини поступци комплетирања/модификације 
над некомплетним/базним возилом изврше помоћу компоненти и 
уређаја сходно смерницама произвођача возила и/или произвођача 
компоненти и уређаја (све додатно укључене компоненте и уређа-
ји морају бити уграђени саобразно њиховим пратећим техничким 
документацијама и декларацијама), Техничка служба може без 
додатне провере нивоа напонских стања извршити верификацију 
функционалне чврстоће. У сваком случају, овакав начин верифи-
кације функционалне чврстоће се мора представити кроз одгова-
рајући Извештај о испитивању у циљу појединачног одобравања.
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4) Провера саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника који се примењују у Републици Србији 

Табела 4.1.

Р. бр. Прав. бр. Скраћени назив УН Правилника Возило/опрема/
уређаји

Место за хомологациону 
ознаку Напомене

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. 3 Катадиоптери Уређаји На уређају
2. 4 Светла регистарске таблице Уређаји На уређају
3. 6 Показивачи правца Уређаји На уређају
4. 7 Позициона, стоп и габаритна светла Уређаји На уређају
5. 10 Електромагнетна компатибилност возила Возило На хом. таблици
6. 16 Сигурносни појасеви Уређаји На уређају
7. 16 Уградња сигурносних појасева Возило На хом. таблици
8. 23 Светла за вожњу уназад Уређаји На уређају
9. 30 Пнеуматици за путничка возила и њихове приколице Уређаји На уређају
10. 37 Извори светлости (сијалице) са влакном Опрема На опреми
11. 38 Задња светла за маглу Уређаји На уређају
12. 43 Сигурносни материјали за застакљивање Опрема На опреми
13. 43 Уградња сигурносних материјала за застакљивање Возило На хом. таблици
14. 48 Уградња светлосних и светлосно-сигналних уређаја Возило На хом. таблици
15. 55 Прикључни уређаји Уређаји На уређају
16. 55 Уградња прикључних уређаја Возило На хом. таблици
17. 58 Уређаји против подлетања са задње стране Уређаји На уређају
18. 58 Уградња уређаја против подлетања са задње стране Возило На хом. таблици
19. 69 Обележавање спорих возила Опрема На опреми
20. 70 Обележавање дугих и тешких возила Опрема На опреми
21. 91 Бочна габаритна светла Уређаји На уређају

НАПОМЕНА:
Опрема, делови, склопови и уређаји наведени у Табели 4.1. за које је у колони (5) напоменуто да се место за хомологациону ознаку 

налази на опреми или уређају, уколико су уграђени на возилу, морају бити хомологовани.

Појединачно комплетирана возила

У случају појединачно комплетираних возила, неопходно је 
извршити проверу саобразности документације и возила са захте-
вима УН Правилника наведеним у Табели 4.1. за које је у колони 
(4) напоменуто да се хомологација односи на цело возило. 

За наведене УН Правилнике неопходно је сачинити Извешта-
је о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са за-
хтевима УН Правилника, а исте је потребно навести у Табели Из-
вештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Уколико је за неки од претходно наведених УН Правилника 
достављено Саопштење о хомологацији или Извештај о испи-
тивању за други тип возила, а контролом саобразности се може 
утврдити да су уграђена опрема, делови, склопови и уређаји иден-
тични, као и да друге карактеристике возила не утичу на добијене 
резултате, достављени документ се може прихватити као одгова-
рајући, али се то мора осведочити кроз Извештај о испитивању у 
циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег 
УН Правилника.

За преостале УН Правилнике наведене у Табели 4.1. а који 
не представљају опрему, делове, склопове и уређаје, достављена 
Саопштења о хомологацији или Извештаје о испитивању у циљу 
појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН 
Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контроли 
саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења по-
требно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразно-
сти у циљу појединачног одобрења.

Појединачно модификована возила

У случају појединачно модификованих возила, процедура 
провере саобразности документације и возила спроводи се на исти 
начин као и за појединачно комплетирана возила. Смањење захте-
ва се огледа једино код оних УН Правилника где модификацијом 
базног возила нису нарушени захтеви који утичу на добијене ре-
зултате (нпр. УН Правилник 48 ...).

За такве УН Правилнике, достављена Саопштења о хомоло-
гацији или Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобре-
ња у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника је потреб-
но навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу 
појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења по-
требно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразно-
сти у циљу појединачног одобрења.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу поје-
диначног одобрења који је издала Техничка служба овлашћена за 
појединачно одобрење возила, Агенција за безбедност саобраћаја 
издаје Уверење о појединачном одобрењу возила.

Појединачно произведена возила

У случају појединачно произведених возила, неопходно је 
извршити проверу саобразности документације и возила са захте-
вима УН Правилника наведеним у Табели 4.1. за које је у колони 
(4) напоменуто да се хомологација односи на цело возило. 

За наведене УН Правилнике неопходно је сачинити Извешта-
је о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са за-
хтевима УН Правилника, а исте је потребно навести у Табели Из-
вештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Такође, уколико за неки од наведених УН Правилника већ 
постоји издат Извештај о испитивању у циљу појединачног одо-
брења у складу са захтевима конкретног УН Правилника, исте је 
потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у 
циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења по-
требно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразно-
сти у циљу појединачног одобрења.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за потребе испитивања и контролисања у циљу појединачног 

одобрења прикључних возила врсте О1

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ
0. ОПШТЕ
0.1. Фабричка или комерцијална ознака:
0.2. Тип:
0.2.1. Комерцијална ознака (ако постоји):
0.4. Врста возила:
0.5. Назив и адреса произвођача: 
0.8. Адреса(е) фабрике(а) где се склапа возило: 
0.9. Име и адреса представника произвођача (ако постоји):
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1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА
1.1. Фотографије и/или цртежи возила:
1.3. Број осовина и точкова:
1.3.1. Број и положај осовина са удвојеним точковима:
1.3.2. Број и положај управљачких осовина:
1.4. Шасија (ако постоји) (свеобухватан цртеж):
1.10. Навести да ли је возило посебно намењено за превоз 

лакокварљивих намирница:
2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ (у kg и mm)
(позвати се на цртеже где је могуће)
2.1. Осовинско(а) растојање(а):
2.3.1. Траг сваке управљачке осовине:
2.3.2. Траг свих осталих осовина:
2.4. Димензије возила
2.4.2. За шасију са каросеријом
2.4.2.1. Дужина:
2.4.2.1.1. Дужина товарног простора:
2.4.2.2. Ширина:
2.4.2.2.1. Дебљина зидова (у случају возила предвиђених за 

превоз лакокварљивих намирница):
2.4.2.2.2. Унутрашње димензије надградње (ако је применљиво):
2.4.2.3. Висина (возила спремног за вожњу) (за системе осла-

њања који се подешавају, висина се означава у нормалном положа-
ју за вожњу): 

2.6. Маса возила са каросеријом испремног за вожњу (укљу-
чујући течност, алат, резервни точак, ако је монтиран):

2.6.1. Расподела ове масе између осовина:
2.8. Технички највећа дозвољена маса прописана од стране 

произвођача:
2.8.1. Расподела ове масе између осовина:
2.9. Технички највећа дозвољена маса на свакој осовини:
2.10. Технички највећа дозвољена маса на свакој групи осо-

вина:
5. ОСОВИНЕ
5.1. Опис сваке осовине:
5.2. Произвођач:
5.3. Тип:
5.4. Положај осовина са могућношћу подизања:
6. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ
6.2. Тип и конструкција система за ослањање сваке осовине 

или точка:
6.2.1. Подешавање нивоа: да/не/опционо
6.2.4. Пнеуматски систем за ослањање за непогонску(е) осо-

вину(е): да/не
6.2.4.1. Ослањање непогонске(их) осовине(а) које је еквива-

лентно пнеуматском ослањању: да/не
6.6.1. Комбинација(е) пнеуматик/наплатак
(за пнеуматике навести ознаку димензије, минимални индекс 

носивости, симбол за минималну брзинску категорију; за наплатке 
навести димензију(е) наплатка и несиметричност(и))

6.6.1.1. Осовине
6.6.1.1.1. Осовина 1: 
6.6.1.1.2. Осовина 2: 
6.6.1.1.3. Осовина 3:
7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ
7.2. Преносни механизам и управљање
7.2.1. Тип преносног механизма система за управљање (наве-

сти за предњу и задњу осовину, ако је применљиво):
7.2.2. Систем веза до точка (укључујући и остале везе осим 

механичких; навести за предњу и задњу осовину, ако је примен-
љиво):

7.2.3. Начин серво дејства, ако постоји:
9. КАРОСЕРИЈА
9.1. Тип каросерије: 
9.15. Задња заштита од подлетања
9.15.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има 

улогу задње заштите од подлетања
9.15.2. Хомологациона ознака (ако је хомологовано):
9.16. Блатобрани
9.16.2. Начин постављања
9.17.1. Фотографије и/или цртежи положаја произвођачке 

плочице и исписи, као и идентификациона ознака возила: 
9.17.4.1. Значење карактера у другој секцији VIN ознаке и, 

ако је применљиво, у трећој секцији VIN ознаке: 

9.20. Уређај за заштиту од прскања иза точкова
9.20.2. Начин постављања на возилу
10. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ 
10.1. Списак накнадно уграђених компоненти према табели:

Функција уређаја Број уређаја Произвођач Хомологациона 
ознака

 
 
 
 

10.2. Цртеж уградње светлосних уређаја на возилу (позиција 
и угао видљивости):

11. ВЕЗА ИЗМЕЂУ ВУЧНИХ ВОЗИЛА И ПРИКОЛИЦА И 
ПОЛУПРИКОЛИЦА

11.1. Класа и тип вучног уређаја монтираног или оног који 
треба да буде монтиран:

11.2. Карактеристичне вредности вучног уређаја D, U, S и V 
(у daN):

11.5. Хомологациона ознака: 
б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 – Техничка документација комплетираног, модификованог 

односно појединачно произведеног возила, укључујући цртеже во-
зила садимензијама;

 – Потребна хомологациона документација некомплетног, ба-
зног односно појединачно произведеног возила;

 – Форма и садржај плочице надграђивача или модификатора 
односно произвођача возила, као и положај њеног постављања.

Процедура 5 
за појединачно одобрење прикључних возила врсте О2

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су следећа возила врсте О2:
 – појединачно комплетирана возила;
 – појединачно модификована возила;
 – појединачно произведена возила.

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање појединачног одобрења на 
основу испитивања појединачно комплетираних или модификова-
них возила или појединачно произведених возила врсте О2.

У оквиру испитивања проверава се испуњеност безбедно-
сно-техничких карактеристика возила декларисаних документа-
цијом произвођача у односу на прописе и УН Правилнике који се 
примењују у Републици Србији, као и испуњеност других посебно 
прописаних услова за надградњу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за 
појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања. 

Уз Захтев за одобрење појединачно комплетираних, модифи-
кованих или појединачно произведених возила доставља се доку-
ментација у сагласности са Додатком 1 ове процедуре, одобрена 
од Техничке службе за појединачно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском обли-
ку, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити 
израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима де-
таља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају 
приказивати потребне појединости.

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Испитивање и контрола саобразности појединачно комплети-
раних, модификованих или појединачно произведених прикључ-
них возила врсте О2 у циљу појединачног одобрења, обухвата про-
веру следећих карактеристика:

1) Димензиони и масени параметри и осовинска оптерећења

Провера у погледу димензионих и масених параметара и 
осовинских оптерећења састоји се од контроле саобразности 
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достављене документације поднете од стране подносиоца захтева 
са захтевима Правилника о подели моторних и прикључних вози-
ла и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација комплетираног, модификованог или појединач-
но произведеног возила, укључујући цртеже возила са димензијама;

 – Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвоље-
на маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила 
спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера документације ради утврђивања испуњености за-
хтева у погледу димензионих и масених параметара и осовинских 
оптерећења;

2. Провера саобразности возила са достављеном документа-
цијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-
брења.

2) Опште конструкционе карактеристике

У случају комплетираног или модификованог прикључног во-
зила, потребно је испоштовати смернице и препоруке произвођача 
некомплетног или базног возила. Такође, све додатно укључене ком-
поненте и уређаји морају бити уграђени саобразно њиховим пра-
тећим техничким документацијама и декларацијама (нпр. предњи 
ослонац  – по висини подесиви точак на централној руди и сл.), што 
важи и у случају појединачно произведеног прикључног возила.

Зависно од карактеристика и намене прикључног возила, у 
оквиру процеса одобрења документације, Техничка служба може 
захтевати и додатне аспекте верификације (положај тежишта, боч-
на стабилност, управљање...).

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација комплетираног или модификованог возила, 
укључујући цртеже возила са димензијама и цртеже веза надград-
ње са некомплетним или базним возилом;

 – Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвоље-
на маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила 
спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера саобразности достављене документације са смер-
ницама и упутствима произвођача некомплетног, односно базног 
возила, као и са пратећом документацијом уграђених компонената;

2. Провера саобразности возила са достављеном документа-
цијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-
брења.

3) Функционална чврстоћа носеће конструкције и надградње

Провера функционалне чврстоће носеће конструкције и над-
градње подразумева проверу нивоа напонских стања критичних 
тачака или сегмената носеће конструкције и надградње, а састоји 
се од провере саобразности достављене документације са аспекта 
функционалне чврстоће карактеристичних критичних сегмената 
носеће структуре прикључних возила (нпр. носачи контејнерских 
брава, товарни сандук, зона споја вучних руда ...).

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација комплетираног, модификованог или поје-
диначно произведеног возила са аспекта функционалне чврстоће 
карактеристичних критичних сегмената носеће структуре при-
кључних возила, у којој је документована верификација карак-
теристичних критичних сегмената. Избор ових сегмената, као 
и ниво и начин потврде функционалне чврстоће прецизира се у 
директној комуникацији подносиоца захтева и Техничке службе у 
оквиру процеса одобрења документације.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера документације и прорачуна чврстоће карактери-
стичних критичних сегмената носеће структуре возила и давање 
оцене изведеног стања;

2. Провера саобразности возила (изведеног стања) са доста-
вљеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-
брења.

Уколико се поједини поступци комплетирања/модификације 
над некомплетним/базним возилом изврше помоћу компоненти и 
уређаја сходно смерницама произвођача возила и/или произвођача 
компоненти и уређаја (све додатно укључене компоненте и уређа-
ји морају бити уграђени саобразно њиховим пратећим техничким 
документацијама и декларацијама.), Техничка служба може без 
додатне провере нивоа напонских стања извршити верификацију 
функционалне чврстоће. У сваком случају, овакав начин верифи-
кације функционалне чврстоће се мора представити кроз одгова-
рајући Извештај о испитивању у циљу појединачног одобравања.

4) провера саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника који се примењују у Републици Србији 

Табела 4.1.

Р. бр. Прав. бр. Скраћени назив УН Правилника Возило/опрема/
уређаји

Место за хомологациону 
ознаку Напомене

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. 3 Катадиоптери Уређаји На уређају
2. 4 Светла регистарске таблице Уређаји На уређају
3. 6 Показивачи правца Уређаји На уређају
4. 7 Позициона, стоп и габаритна светла Уређаји На уређају
5. 10 Електромагнетна компатибилност возила Возило На хом. таблици
6. 13 Кочење Возило На хом. таблици
7. 16 Сигурносни појасеви Уређаји На уређају
8. 16 Уградња сигурносних појасева Возило На хом. таблици
9. 23 Светла за вожњу уназад Уређаји На уређају
10. 30 Пнеуматици за путничка возила и њихове приколице Уређаји На уређају
11. 37 Извори светлости (сијалице) са влакном Опрема На опреми
12. 38 Задња светла за маглу Уређаји На уређају
13. 43 Сигурносни материјали за застакљивање Опрема На опреми
14. 43 Уградња сигурносних материјала за застакљивање Возило На хом. таблици
15. 48 Уградња светлосних и светлосно-сигналних уређаја Возило На хом. таблици
16. 55 Прикључни уређаји Уређаји На уређају
17. 55 Уградња прикључних уређаја Возило На хом. таблици
18. 58 Уређаји против подлетања са задње стране Уређаји На уређају
19. 58 Уградња уређаја против подлетања са задње стране Возило На хом. таблици
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Р. бр. Прав. бр. Скраћени назив УН Правилника Возило/опрема/
уређаји

Место за хомологациону 
ознаку Напомене

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
20. 69 Обележавање спорих возила Опрема На опреми
21. 70 Обележавање дугих и тешких возила Опрема На опреми
22. 91 Бочна габаритна светла Уређаји На уређају
23. 105 Превоз опасних материја АДР Возило На хом. таблици

НАПОМЕНА:
Опрема, делови, склопови и уређаји наведени у Табели 4.1. за које је у колони (5) напоменуто да се место за хомологациону ознаку 

налази на опреми или уређају, уколико су уграђени на возилу, морају бити хомологовани.

Појединачно комплетирана возила

У случају појединачно комплетираних возила, неопходно је 
извршити проверу саобразности документације и возила са захте-
вима УН Правилника наведеним у Табели 4.1. за које је у колони 
(4) напоменуто да се хомологација односи на цело возило. 

За наведене УН Правилнике неопходно је сачинити Извешта-
је о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са за-
хтевима УН Правилника, а исте је потребно навести у Табели Из-
вештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Уколико је за неки од претходно наведених УН Правилника 
достављено Саопштење о хомологацији или Извештај о испи-
тивању за други тип возила, а контролом саобразности се може 
утврдити да су уграђена опрема, делови, склопови и уређаји иден-
тични, као и да друге карактеристике возила не утичу на добијене 
резултате, достављени документ се може прихватити као одгова-
рајући, али се то мора осведочити кроз Извештај о испитивању у 
циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег 
УН Правилника.

За преостале УН Правилнике наведене у Табели 4.1. а који 
не представљају опрему, делове, склопове и уређаје, достављена 
Саопштења о хомологацији или Извештаје о испитивању у циљу 
појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН 
Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контроли 
саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења по-
требно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразно-
сти у циљу појединачног одобрења.

Појединачно модификована возила

У случају појединачно модификованих возила, процедура 
провере саобразности документације и возила спроводи се на исти 
начин као и за појединачно комплетирана возила. Смањење захте-
ва се огледа једино код оних УН Правилника где модификацијом 
базног возила нису нарушени захтеви који утичу на добијене ре-
зултате (нпр. УН Правилник 48 ...).

За такве УН Правилнике, достављена Саопштења о хомоло-
гацији или Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобре-
ња у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника је потреб-
но навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу 
појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења по-
требно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразно-
сти у циљу појединачног одобрења.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу поје-
диначног одобрења који је издала Техничка служба овлашћена за 
појединачно одобрење возила, Агенција за безбедност саобраћаја 
издаје Уверење о појединачном одобрењу возила.

Појединачно произведена возила

У случају појединачно произведених возила, неопходно је 
извршити проверу саобразности документације и возила захтеви-
ма УН Правилника наведеним у Табели 4.1. под редним бројевима 
5, 6, 8, 14, 15, 17, 19 и 23.

За наведене УН Правилнике неопходно је сачинити Извешта-
је о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са за-
хтевима УН Правилника, а исте је потребно навести у Табели Из-
вештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Такође, уколико за неки од наведених УН Правилника већ 
постоји издат Извештај о испитивању у циљу појединачног одо-
брења у складу са захтевима конкретног УН Правилника, исте је 
потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у 
циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења по-
требно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразно-
сти у циљу појединачног одобрења.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за потребе испитивања и контролисања у циљу појединачног 

одобрења прикључних возила врсте О2

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ
0. ОПШТЕ
0.1. Фабричка или комерцијална ознака:
0.2. Тип:
0.2.1. Комерцијална ознака (ако постоји):
0.4. Врста возила:
0.5. Назив и адреса произвођача: 
0.8. Адреса(е) фабрике(а) где се склапа возило: 
0.9. Име и адреса представника произвођача (ако постоји):
1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА
1.1. Фотографије и/или цртежи возила:
1.3. Број осовина и точкова:
1.3.1. Број и положај осовина са удвојеним точковима:
1.3.2. Број и положај управљачких осовина:
1.4. Шасија (ако постоји) (свеобухватан цртеж):
1.10. Навести да ли је возило посебно намењено за превоз 

лакокварљивих намирница:
2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ (у kg и mm)
(позвати се на цртеже где је могуће)
2.1. Осовинско(а) растојање(а):
2.3.1. Траг сваке управљачке осовине:
2.3.2. Траг свих осталих осовина:
2.4. Димензије возила
2.4.2. За шасију са каросеријом
2.4.2.1. Дужина:
2.4.2.1.1. Дужина товарног простора:
2.4.2.2. Ширина:
2.4.2.2.1. Дебљина зидова (у случају возила предвиђених за 

превоз лакокварљивих намирница):
2.4.2.2.2. Унутрашње димензије надградње (ако је применљиво)
2.4.2.3. Висина (возила спремног за вожњу) (за системе осла-

њања који се подешавају, висина се означава у нормалном положа-
ју за вожњу): 

2.6. Маса возила са каросеријом и спремног за вожњу (укљу-
чујући течност, алат, резервни точак, ако је монтиран):

2.6.1. Расподела ове масе између осовина:
2.8. Технички највећа дозвољена маса прописана од стране 

произвођача:
2.8.1. Расподела ове масе између осовина:
2.9. Технички највећа дозвољена маса на свакој осовини:
2.10. Технички највећа дозвољена маса на свакој групи осовина:
5. ОСОВИНЕ
5.1. Опис сваке осовине:
5.2. Произвођач:
5.3. Тип:
5.4. Положај осовина са могућношћу подизања:
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6. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ
6.2. Тип и конструкција система за ослањање сваке осовине 

или точка:
6.2.1. Подешавање нивоа: да/не/опционо
6.2.4. Пнеуматски систем за ослањање за непогонску(е) осо-

вину(е): да/не
6.2.4.1. Ослањање непогонске(их) осовине(а) које је еквива-

лентно пнеуматском ослањању: да/не
6.6.1. Комбинација(е) пнеуматик/наплатак
(за пнеуматике навести ознаку димензије, минимални индекс 

носивости, симбол за минималну брзинску категорију; за наплатке 
навести димензију(е) наплатка и несиметричност(и))

6.6.1.1. Осовине
6.6.1.1.1. Осовина 1: 
6.6.1.1.2. Осовина 2: 
6.6.1.1.3. Осовина 3:
7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ
7.2. Преносни механизам и управљање
7.2.1. Тип преносног механизма система за управљање (наве-

сти за предњу и задњу осовину, ако је применљиво):
7.2.2. Систем веза до точка (укључујући и остале везе осим 

механичких; навести за предњу и задњу осовину, ако је примен-
љиво):

7.2.3. Начин серво дејства, ако постоји:
8. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ
8.5. Против-блокирајући уређај у систему за кочење: да/не/

опционо
8.9. Кратак опис система за кочење: 
9. КАРОСЕРИЈА
9.1. Тип каросерије: 
9.15. Задња заштита од подлетања
9.15.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има 

улогу задње заштите од подлетања
9.15.2. Хомологациона ознака (ако је хомологовано):
9.16. Блатобрани
9.16.2. Начин постављања
9.17.1. Фотографије и/или цртежи положаја произвођачке 

плочице и исписи, као и идентификациона ознака возила: 
9.17.4.1. Значење карактера у другој секцији VIN ознаке и, 

ако је применљиво, у трећој секцији VIN ознаке: 
9.20. Уређај за заштиту од прскања иза точкова
9.20.2. Начин постављања на возилу
10. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ 
10.1. Списак накнадно уграђених компоненти према табели:

Функција уређаја Број уређаја Произвођач Хомологациона 
ознака

 
 
 
 

10.2. Цртеж уградње светлосних уређаја на возилу (позиција 
и угао видљивости):

11. ВЕЗА ИЗМЕЂУ ВУЧНИХ ВОЗИЛА И ПРИКОЛИЦА И 
ПОЛУПРИКОЛИЦА

11.1. Класа и тип вучног уређаја монтираног или оног који 
треба да буде монтиран:

11.2. Карактеристичне вредности вучног уређаја D, U, S и V 
(у daN):

11.5. Хомологациона ознака: 
14. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ВОЗИЛА НАМЕЊЕНА ЗА 

ТРАНСПОРТ ОПАСНИХ ТЕРЕТА
14.1. Возило намењено за транспорт опасних терета: да/не
14.2. Ознака возила према категорији опасног терета: EX/II/

III/FL/AT

б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 – Техничка документација комплетираног, модификованог 

односно појединачно произведеног возила, укључујући цртеже во-
зила садимензијама;

 – Потребна хомологациона документација некомплетног, ба-
зног односно појединачно произведеног возила;

 – Форма и садржај плочице надграђивача или модификатора 
односно произвођача возила, као и положај њеног постављања.

Процедура 6 
за појединачно одобрење прикључних возила врсте О3 и О4

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су следећа возила врсте О3 и О4:
 – појединачно комплетирана возила;
 – појединачно модификована возила;
 – појединачно произведена возила.

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање појединачног одобрења на 
основу испитивања појединачно комплетираних или модификова-
них возила или појединачно произведених возила врсте О3 и О4.

У оквиру испитивања проверава се испуњеност безбедно-
сно-техничких карактеристика возила декларисаних документа-
цијом произвођача у односу на прописе и УН Правилнике који се 
примењују у Републици Србији, као и испуњеност других посебно 
прописаних услова за надградњу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за 
појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања.

Уз Захтев за одобрење појединачно комплетираних, модифи-
кованих или појединачно произведених возила доставља се доку-
ментација у сагласности са Прилогом 1 ове процедуре, одобрена 
од Техничке службе за појединачно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском обли-
ку, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити 
израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима де-
таља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају 
приказивати потребне појединости.

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Испитивање и контрола саобразности појединачно комплети-
раних, модификованих или појединачно произведених прикључ-
них возила врсте О3 и О4 у циљу појединачног одобрења, обухвата 
проверу следећих карактеристика:

1) Димензиони и масени параметри и осовинска оптерећења

Провера у погледу димензионих и масених параметара и 
осовинских оптерећења састоји се од контроле саобразности до-
стављене документације поднете од стране подносиоца захтева са 
захтевима Правилника о подели моторних и прикључних возила и 
техничким условима за возила у саобраћају на путевима.

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација комплетираног, модификованог или поједи-
начно произведеног возила, укључујући цртеже возила са димен-
зијама;

 – Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвоље-
на маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила 
спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера документације ради утврђивања испуњености за-
хтева у погледу димензионих и масених параметара и осовинских 
оптерећења;

2. Провера саобразности возила са достављеном документа-
цијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-
брења.

2) Опште конструкционе карактеристике

У случају комплетираног или модификованог прикључног 
возила, потребно је испоштовати смернице и препоруке произво-
ђача некомплетног или базног возила. Такође, све додатно укљу-
чене компоненте и уређаји морају бити уграђени саобразно њихо-
вим пратећим техничким документацијама и декларацијама (нпр. 
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предњи ослонац  – по висини подесиви точак на централној руди и 
сл.), што важи и у случају појединачно произведеног прикључног 
возила.

Зависно од карактеристика и намене прикључног возила, у 
оквиру процеса одобрења документације, Техничка служба може 
захтевати и додатне аспекте верификације (положај тежишта, боч-
на стабилност, управљање...).

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација комплетираног или модификованог возила, 
укључујући цртеже возила са димензијама и цртеже веза надград-
ње са некомплетним или базним возилом;

 – Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвоље-
на маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила 
спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера саобразности достављене документације са смер-
ницама и упутствима произвођача некомплетног, односно базног 
возила, као и са пратећом документацијом уграђених компонената;

2. Провера саобразности возила са достављеном документа-
цијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-
брења.

3) Функционална чврстоћа носеће конструкције и надградње

Провера функционалне чврстоће носеће конструкције и над-
градње подразумева проверу нивоа напонских стања критичних 
тачака или сегмената носеће конструкције и надградње, а састоји 
се од провере саобразности достављене документације са аспекта 
функционалне чврстоће карактеристичних критичних сегмената 

носеће структуре прикључних возила (нпр. носачи контејнерских 
брава, товарни сандук, зона споја вучних руда ...).

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација комплетираног, модификованог или поје-
диначно произведеног возила са аспекта функционалне чврстоће 
карактеристичних критичних сегмената носеће структуре при-
кључних возила, у којој је документована верификација карак-
теристичних критичних сегмената. Избор ових сегмената, као 
и ниво и начин потврде функционалне чврстоће прецизира се у 
директној комуникацији подносиоца захтева и Техничке службе у 
оквиру процеса одобрења документације.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера документације и прорачуна чврстоће карактери-
стичних критичних сегмената носеће структуре возила и давање 
оцене изведеног стања;

2. Провера саобразности возила (изведеног стања) са доста-
вљеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-
брења.

Уколико се поједини поступци комплетирања/модификације 
над некомплетним/базним возилом изврше помоћу компоненти и 
уређаја сходно смерницама произвођача возила и/или произвођача 
компоненти и уређаја (све додатно укључене компоненте и уређа-
ји морају бити уграђени саобразно њиховим пратећим техничким 
документацијама и декларацијама), Техничка служба може без 
додатне провере нивоа напонских стања извршити верификацију 
функционалне чврстоће. У сваком случају, овакав начин верифи-
кације функционалне чврстоће се мора представити кроз одгова-
рајући Извештај о испитивању у циљу појединачног одобравања.

4) Провера саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника који се примењују у Републици Србији 

Табела 4.1.

Р. бр. Прав. бр. Скраћени назив УН Правилника Возило/опрема/
уређаји

Место за хомологациону 
ознаку Напомене

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. 3 Катадиоптери Уређаји На уређају
2. 4 Светла регистарске таблице Уређаји На уређају
3. 6 Показивачи правца Уређаји На уређају
4. 7 Позициона, стоп и габаритна светла Уређаји На уређају
5. 10 Електромагнетна компатибилност возила Возило На хом. таблици
6. 13 Кочење Возило На хом. таблици
7. 16 Сигурносни појасеви Уређаји На уређају
8. 16 Уградња сигурносних појасева Возило На хом. таблици
9. 23 Светла за вожњу уназад Уређаји На уређају
10. 37 Извори светлости (сијалице) са влакном Опрема На опреми
11. 38 Задња светла за маглу Уређаји На уређају
12. 43 Сигурносни материјали за застакљивање Опрема На опреми
13. 43 Уградња сигурносних материјала за застакљивање Возило На хом. таблици
14. 48 Уградња светлосних и светлосно-сигналних уређаја Возило На хом. таблици
15. 54 Пнеуматици за привредна возила и њихове приколице Уређаји На уређају
16. 55 Прикључни уређаји Уређаји На уређају
17. 55 Уградња прикључних уређаја Возило На хом. таблици
18. 58 Уређаји против подлетања са задње стране Уређаји На уређају
19. 58 Уградња уређаја против подлетања са задње стране Возило На хом. таблици
20. 69 Обележавање спорих возила Опрема На опреми
21. 70 Обележавање дугих и тешких возила Опрема На опреми
22. 73 Уређаји за бочну заштиту Уређаји На уређају
23. 73 Уградња уређаја за бочну заштиту Возило На хом. таблици
24. 91 Бочна габаритна светла Уређаји На уређају
25. 105 Превоз опасних материја АДР Возило На хом. таблици

НАПОМЕНА:
Опрема, делови, склопови и уређаји наведени у Табели 4.1. за које је у колони (5) напоменуто да се место за хомологациону ознаку 

налази на опреми или уређају, уколико су уграђени на возилу, морају бити хомологовани.

Појединачно комплетирана возила

У случају појединачно комплетираних возила, неопходно 
је извршити проверу саобразности документације и возила са 

захтевима УН Правилника наведеним у Табели 4.1. за које је у ко-
лони (4) напоменуто да се хомологација односи на цело возило. 

За наведене УН Правилнике неопходно је сачинити Изве-
штаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са 
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захтевима УН Правилника, а исте је потребно навести у Табели Из-
вештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Уколико је за неки од претходно наведених УН Правилника 
достављено Саопштење о хомологацији или Извештај о испи-
тивању за други тип возила, а контролом саобразности се може 
утврдити да су уграђена опрема, делови, склопови и уређаји иден-
тични, као и да друге карактеристике возила не утичу на добијене 
резултате, достављени документ се може прихватити као одгова-
рајући, али се то мора осведочити кроз Извештај о испитивању у 
циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег 
УН Правилника.

За преостале УН Правилнике наведене у Табели 4.1. а који 
не представљају опрему, делове, склопове и уређаје, достављена 
Саопштења о хомологацији или Извештаје о испитивању у циљу 
појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН 
Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контроли 
саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења по-
требно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразно-
сти у циљу појединачног одобрења.

Појединачно модификована возила

У случају појединачно модификованих возила, процедура 
провере саобразности документације и возила спроводи се на исти 
начин као и за појединачно комплетирана возила. Смањење захте-
ва се огледа једино код оних УН Правилника где модификацијом 
базног возила нису нарушени захтеви који утичу на добијене ре-
зултате (нпр. УН Правилник 48 ...).

Појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег 
УН Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контро-
ли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења по-
требно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразно-
сти у циљу појединачног одобрења.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу поје-
диначног одобрења који је издала Техничка служба овлашћена за 
појединачно одобрење возила, Агенција за безбедност саобраћаја 
издаје Уверење о појединачном одобрењу возила.

Појединачно произведена возила

У случају појединачно произведених возила, неопходно је 
извршити проверу саобразности документације и возила са захте-
вима УН Правилника наведеним у Табели 4.1. под редним броје-
вима 5, 6, 8, 13, 14, 17, 19, 22, 23 и 25.

За наведене УН Правилнике неопходно је сачинити Извешта-
је о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са за-
хтевима УН Правилника, а исте је потребно навести у Табели Из-
вештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Такође, уколико за неки од наведених УН Правилника већ 
постоји издат Извештај о испитивању у циљу појединачног одо-
брења у складу са захтевима конкретног УН Правилника, исте је 
потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у 
циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења по-
требно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразно-
сти у циљу појединачног одобрења.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за потребе испитивања и контролисања у циљу појединачног 

одобрења прикључних возила врсте О3 и О4

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ
0. ОПШТЕ
0.1. Фабричка или комерцијална ознака:
0.2. Тип:
0.2.1. Комерцијална ознака (ако постоји):
0.4. Врста возила:
0.5. Назив и адреса произвођача: 
0.8. Адреса(е) фабрике(а) где се склапа возило: 
0.9. Име и адреса представника произвођача (ако постоји):

1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА
1.1. Фотографије и/или цртежи возила:
1.3. Број осовина и точкова:
1.3.1. Број и положај осовина са удвојеним точковима:
1.3.2. Број и положај управљачких осовина:
1.4. Шасија (ако постоји) (свеобухватан цртеж):
1.10. Навести да ли је возило посебно намењено за превоз 

лакокварљивих намирница:
2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ (у kg и mm)
(позвати се на цртеже где је могуће)
2.1. Осовинско(а) растојање(а):
2.3.1. Траг сваке управљачке осовине:
2.3.2. Траг свих осталих осовина:
2.4. Димензије возила
2.4.2. За шасију са каросеријом
2.4.2.1. Дужина:
2.4.2.1.1. Дужина товарног простора:
2.4.2.2. Ширина:
2.4.2.2.1. Дебљина зидова (у случају возила предвиђених за 

превоз лакокварљивих намирница):
2.4.2.2.2. Унутрашње димензије надградње (ако је применљиво)
2.4.2.3. Висина (возила спремног за вожњу) (за системе осла-

њања који се подешавају, висина се означава у нормалном положа-
ју за вожњу): 

2.6. Маса возила са каросеријом и спремног за вожњу (укљу-
чујући течност, алат, резервни точак, ако је монтиран):

2.6.1. Расподела ове масе између осовина:
2.8. Технички највећа дозвољена маса прописана од стране 

произвођача:
2.8.1. Расподела ове масе између осовина:
2.9. Технички највећа дозвољена маса на свакој осовини:
2.10. Технички највећа дозвољена маса на свакој групи осо-

вина:
5. ОСОВИНЕ
5.1. Опис сваке осовине:
5.2. Произвођач:
5.3. Тип:
5.4. Положај осовина са могућношћу подизања:
6. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ
6.2. Тип и конструкција система за ослањање сваке осовине 

или точка:
6.2.1. Подешавање нивоа: да/не/опционо
6.2.4. Пнеуматски систем за ослањање за непогонску(е) осо-

вину(е): да/не
6.2.4.1. Ослањање непогонске(их) осовине(а) које је еквива-

лентно пнеуматском ослањању: да/не
6.6.1. Комбинација(е) пнеуматик/наплатак
(за пнеуматике навести ознаку димензије, минимални индекс 

носивости, симбол за минималну брзинску категорију; за наплатке 
навести димензију(е) наплатка и несиметричност(и))

6.6.1.1. Осовине
6.6.1.1.1. Осовина 1: 
6.6.1.1.2. Осовина 2: 
6.6.1.1.3. Осовина 3:
7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ
7.2. Преносни механизам и управљање
7.2.1. Тип преносног механизма система за управљање (наве-

сти за предњу и задњу осовину, ако је применљиво):
7.2.2. Систем веза до точка (укључујући и остале везе осим 

механичких; навести за предњу и задњу осовину, ако је примен-
љиво):

7.2.3. Начин серво дејства, ако постоји:
8. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ
8.5. Против-блокирајући уређај у систему за кочење: да/не/

опционо
8.9. Кратак опис система за кочење: 
9. КАРОСЕРИЈА
9.1. Тип каросерије: 
9.15. Задња заштита од подлетања
9.15.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има 

улогу задње заштите од подлетања
9.15.2. Хомологациона ознака (ако је хомологовано):
9.16. Блатобрани
9.16.2. Начин постављања
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9.17.1. Фотографије и/или цртежи положаја произвођачке 

плочице и исписи, као и идентификациона ознака возила: 
9.17.4.1. Значење карактера у другој секцији VIN ознаке и, 

ако је применљиво, у трећој секцији VIN ознаке: 
9.19. Бочна заштита од подлетања
9.19.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има 

улогу бочне заштите од подлетања
9.19.2. Хомологациона ознака (ако је хомологовано):
9.20. Уређај за заштиту од прскања иза точкова
9.20.2. Начин постављања на возилу
10. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ 
10.1. Списак накнадно уграђених компоненти према табели:

Функција уређаја Број уређаја Произвођач Хомологациона 
ознака

 
 
 
 

10.2. Цртеж уградње светлосних уређаја на возилу (позиција 
и угао видљивости):

11. ВЕЗА ИЗМЕЂУ ВУЧНИХ ВОЗИЛА И ПРИКОЛИЦА И 
ПОЛУПРИКОЛИЦА

11.1. Класа и тип вучног уређаја монтираног или оног који 
треба да буде монтиран:

11.2. Карактеристичне вредности вучног уређаја D, U, S и V 
(у daN):

11.5. Хомологациона ознака: 
14. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ВОЗИЛА НАМЕЊЕНА ЗА 

ТРАНСПОРТ ОПАСНИХ ТЕРЕТА
14.1. Возило намењено за транспорт опасних терета: да/не
14.2. Ознака возила према категорији опасног терета: EX/II/

III/FL/AT
б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 – Техничка документација комплетираног, модификованог 

односно појединачно произведеног возила, укључујући цртеже во-
зила садимензијама;

 – Потребна хомологациона документација некомплетног, ба-
зног односно појединачно произведеног возила;

 – Форма и садржај плочице надграђивача или модификатора 
односно произвођача возила, као и положај њеног постављања.

Процедура 7 
за одобрење возила врсте T 

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су серијски произведена вози-
ла врсте Т. 

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање одобрења типа возила врсте Т.
У оквиру испитивања проверава се испуњеност безбедно-

сно-техничких карактеристика возила декларисаних документа-
цијом произвођача у односу на прописе и УН Правилнике који се 
примењују у Републици Србији.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за 
појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања.

Уз Захтев за одобрење типа возила доставља се документа-
ција у сагласности са Додатком 1 ове процедуре, одобрена од Тех-
ничке службе за појединачно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском обли-
ку, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити 
израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима де-
таља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају 
приказивати потребне појединости.

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Испитивање и контролисање серијски произведених мотор-
них возила врсте Т у циљу одобрења типа обухвата проверу следе-
ћих карактеристика:

1) димензиони и масени параметри и осовинска оптерећења

Провера у погледу наведених параметара возила састоји се 
од провере саобразности достављене документације поднете од 
стране подносиоца захтева са захтевима Правилника о подели мо-
торних и прикључних возила и техничким условима за возила у 
саобраћају на путевима.

Провера саобразности врши се на основу следеће докумен-
тације:

 – Документација новопроизведеног возила, укључујући цр-
теже возила са димензијама;

 – Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвоље-
на маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила 
спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера саобразности достављене техничке документаци-
је са захтевима прописа;

2. Провера саобразности возила са достављеном техничком 
документацијом;

3. Израда извештаја.

2) стабилност и управљивост

Провера у погледу наведених параметара возила састоји се 
од провере саобразности достављене документације поднете од 
стране подносиоца захтева са захтевима везаним за попречну и 
подужну стабилност, као и управљивост возила. Провера саобра-
зности врши се на основу следеће документације:

 – Документација новопроизведеног возила, укључујући де-
таљне цртеже возила са димензијама меродавним за утврђивање 
стабилности возила;

 – Подаци о возилу неопходни са аспекта дефинисања попреч-
не и подужне стабилности (положај тежишта возила у подужном, 
попречном и вертикалном правцу), као и управљивости возила, уз 
претходно достављену анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење возила су:

1. Провера саобразности достављене техничке документаци-
је са захтевима прописа;

2. Контрола прорачуна попречне и подужне стабилности;
3. Провера саобразности возила са достављеном техничком 

документацијом;
4. Израда извештаја.

3) вучно-динамички прорачун возила

Провера у погледу вучно-динамичких карактеристика возила 
састоји се од провере могућности остваривања максималних пер-
форманси возила (максималних брзина и максималних сила на по-
тезници) у појединим степенима преноса. Провера саобразности 
врши се на основу следеће документације:

 – Документација типа возила, укључујући податке о елемен-
тима система за пренос снаге, садржаним у Прилогу 1;

 – Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвоље-
на маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила 
спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења;

 – Основни подаци о намени возила, ради утврђивања меро-
давних сила на потезници.

Активности које спроводи овлашћена лабораторија су:
1. Провера саобразности достављене документације са захте-

вима прописа, као и провера саобразности возила са достављеном 
документацијом у смислу следећих карактеристика:

 – одређивање дијаграма брзина кретања у појединим степе-
нима преноса;

 – одређивање вучног дијаграма ради дефинисања максимал-
них вучних карактеристика возила.

2. Израда вучно-динамичког прорачуна.

4) провера кочних карактеристика

Провера кочних карактеристика врши се најмање према за-
хтевима дефинисаним у Правилнику о подели моторних и при-
кључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на 
путевима.
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5) Провера саобразности документације и типа возила са захтевима УН Правилника који се примењују у Републици Србији

Табела 5.1.

Р. бр. Прав. бр. Скраћени назив УН Правилника Возило/опрема/
уређаји

Место за хомологациону 
ознаку Напомене

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. 3 Катадиоптери Уређаји На уређају
2. 4 Светла регистарске таблице Уређаји На уређају
3. 5 Заптивени фарови (SB) Уређаји На уређају
4. 6 Показивачи правца Уређаји На уређају
5. 7 Позициона, стоп и габаритна светла Уређаји На уређају
6. 19 Предња светла за маглу Уређаји На уређају
7. 23 Светла за вожњу уназад и при маневрисању Уређаји На уређају
8. 37 Извори светлости (сијалице) са влакном Опрема На опреми
9. 38 Задња светла за маглу Уређаји На уређају
10. 43 Сигурносни материјали за застакљивање Опрема На опреми
11. 43 Уградња сигурносних материјала за застакљивање Возило На хом. таблици
12. 69 Обележавање спорих возила Опрема На опреми
13. 71 Видно поље возача Возило На хом. таблици
14. 86 Уградња светлосних и светлосно-сигналних уређаја Возило На хом. таблици

15.  – Заштитни уређаји за случај превртања Уређаји На уређају

директивa ЕУ 2009/75 или 
2009/57, односно уредбa 
ЕУ 1322/2014;
ОЕЦД Код 3, 4, 6, 7 или 8

16.  – Кочење Возило На хом. таблици Уредбa ЕУ 2015/68 
Анекси 1 –13

17. 112 Фарови са асиметричним светлима Уређаји На уређају

НАПОМЕНА:
Опрема, делови, склопови и уређаји наведени у Табели 5.1. за које је у колони (5) напоменуто да се место за хомологациону ознаку 

налази на опреми или уређају, уколико су уграђени на возилу, морају бити хомологовани.

За тип возила, неопходно је извршити проверу саобразности 
документације и возила у складу са захтевима УН Правилника, 
ЕУ Прописа или ОЕЦД Кодова наведеним у Табели 5.1. за које је у 
колони (4) напоменуто да се хомологација односи на цело возило, 
као и извршити провере задовољења основних захтева ЕУ пропи-
са о хомологацији типа целог возила 167/2013.

За наведене УН Правилнике, ЕУ Прописе или ОЕЦД кодове 
неопходно је сачинити Извештаје о испитивању, а исте је потреб-
но приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразности у 
циљу одобрења типа.

Такође, уколико за неки од наведених УН Правилника и ЕУ 
Прописа већ постоји издато Саопштење о хомологацији или Изве-
штај о испитивању, исте је потребно приложити у прилогу Изве-
штаја о контроли саобразности у циљу одобрења типа.

Уколико је за неки од претходно наведених УН Правилника 
и ЕУ Прописа достављено Саопштење о хомологацији или Изве-
штај о испитивању за други тип возила, а контролом саобразности 
се може утврдити да су уграђена опрема, делови, склопови и уре-
ђаји идентични, као и да друге карактеристике возила не утичу на 
добијене резултате, достављени документ се може прихватити као 
одговарајући, али се то мора осведочити кроз Извештај о контроли 
саобразности у циљу типског одобрења у складу са захтевима од-
говарајућег УН Правилника и ЕУ Прописа.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу одо-
брења типа који је издала Техничка служба овлашћена за поједи-
начно одобрење возила, Агенција за безбедност саобраћаја издаје 
Уверење о одобрењу типа возила.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за потребе испитивања и контролисања у циљу одобрења 

типа возила врсте Т

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ
0. ОПШТЕ
0.1. Фабричка или комерцијална ознака:
0.2. Тип:
0.2.1. Комерцијална ознака (ако постоји):
0.4. Категорија возила:
0.5. Назив и адреса произвођача: 

0.8. Адреса(е) фабрике(а) где се склапа возило: 
0.9. Име и адреса представника произвођача (ако постоји):
1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА
1.1. Фотографије и/или цртежи репрезентативног возила:
1.3. Број осовина и точкова:
1.3.2. Број и положај управљачких осовина:
1.3.3. Погонске осовине (број, положај, међусобна веза):
1.4. Шасија (свеобухватан цртеж):
1.6. Положај и оријентација мотора:
2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ (у kg и mm)
(позвати се на цртеже где је могуће)
2.1. Осовинско(а) растојање(а):
2.3.1. Траг сваке управљачке осовине:
2.3.2. Траг свих осталих осовина:
2.4. Димензије возила:
2.4.2.1. Дужина:
2.4.2.2. Ширина:
2.4.2.3. Висина (возила спремног за вожњу) (за системе осла-

њања који се подешавају, висина се означава у нормалном положа-
ју за вожњу): 

2.6.1. Расподела ове масе између осовина (максимум и мини-
мум за сваку варијанту):

2.8. Технички највећа дозвољена маса прописана од стране 
произвођача:

2.8.1. Расподела ове масе између осовина:
2.9. Технички највећа дозвољена маса на свакој осовини:
2.11. Технички највећа дозвољена маса коју може да вуче во-

зило:
2.12. Технички највеће дозвољено вертикално статичко опте-

рећење/маса у тачки качења вучног уређаја на возило
3. ПОГОНСКИ АГРЕГАТ
3.1. Произвођач: 
3.1.1. Произвођачки код мотора ако је означен на мотору: 
3.2. Мотори са унутрашњим сагоревањем
3.2.1.1. Принцип рада: директно паљење/паљење компреси-

јом, четири такта/два такта
3.2.1.2. Број и распоред цилиндара:
3.2.1.3. Запремина мотора: ... cm³
3.2.1.8. Максимална нето снага: ……... кW при ……... min –1 

(вредност коју декларише произвођач)
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3.2.1.9. Максимална дозвољена брзина мотора коју прописује 

произвођач: …….... min –1

3.2.2. Гориво: дизел/бензин/ТНГ/КПГ/етанол:
4. СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ
4.2. Тип (механичка, хидраулична, електрична, итд.):
4.5. Мењачки преносник
4.5.1. Тип (механички/аутоматски/CVT (континуална проме-

на преносног односа))
4.6. Преносни односи

Степен преноса

Преносни односи 
у мењачу (односи 

броја обртаја мотора 
и броја обртаја 

излазног вратила 
мењача)

Преносни однос у 
погонском мосту 

(однос броја обртаја 
излазног вратила 
мењача и броја 

обртаја погонског 
точка)

Укупни 
преносни 

односи

Максимум за 
мењачки преносник 
са континуално 
променљивим 
преносним односом
1
2
3
...
Минимум за 
мењачки преносник 
са континуално 
променљивим 
преносним односом
Ход уназад

4.7. Максимална брзина возила (у km/h):
5. ОСОВИНЕ
5.1. Опис сваке осовине:
5.2. Произвођач:
5.3. Тип:
6. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ
6.2. Тип и конструкција система за ослањање сваке осовине 

или точка:
6.6.1. Комбинација(е) пнеуматик/наплатак
(за пнеуматике навести ознаку димензије, минимални индекс 

носивости, симбол за минималну брзинску категорију; за наплатке 
навести димензију(е) наплатка и несиметричност(и))

6.6.1.1. Осовине
6.6.1.1.1. Осовина 1: 
6.6.1.1.2. Осовина 2: 
7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ
7.2. Преносни механизам и управљање
7.2.1. Тип преносног механизма система за управљање (наве-

сти за предњу и задњу осовину, ако је применљив):
7.2.2. Систем веза до точка (укључујући и остале везе осим ме-

ханичких; навести за предњу и задњу осовину, ако је применљив):
7.2.3. Начин серво дејства, ако постоји:
8. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ
8.5. Против-блокирајући уређај у систему за кочење: да/не/

опционо
8.9. Кратак опис система за кочење: 
9. КАРОСЕРИЈА
9.1. Врста заштитне структуре: 
9.3.1. Распоред и број врата:
9.9.1. Ретровизори (положај сваког ретровизора)
9.9.1.1. Произвођач
9.9.1.2. Ознака хомологације
9.10.3. Седишта
9.10.3.1. Број:
9.10.3.2. Положај и распоред:
9.10.3.2.1. Број позиција за седење:
9.17.1. Фотографије и/или цртежи положаја произвођачке 

плочице и исписи, као и идентификациона ознака возила: 
10. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ 
10.1. Списак накнадно уграђених компоненти према табели:

Функција уређаја Број уређаја Произвођач Хомологациона 
ознака

 
 
 
 

10.2. Цртеж уградње светлосних уређаја на возилу (позиција 
и угао видљивости):

б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 – Техничка документација укључујући цртеже возила са ди-

мензијама, као и детаљне цртеже возила са димензијама меродав-
ним за утврђивање стабилности возила;

 – Потребна хомологациона документација уређаја и опреме;
 – Форма и садржај произвођачке плочице, као и положај ње-

ног постављања;
 – Прорачун кочења;
 – Саопштење о хомологацији или извештај релевантне ис-

питне лабораторије за вучни уређај;
 – Начин дефинисања типа и варијанти за серијски произведе-

на возила врсте Т.

Процедура 8 
за одобрење возила врсте Tm

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су следећа возила врсте Tm
 (*):

 – појединачно произведена возила врсте Tm (**); 
 – серијски произведена возила врсте Tm.

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање појединачног одобрења, одно-
сно одобрења типа возила врсте Tm. У оквиру испитивања про-
верава се испуњеност безбедносно-техничких карактеристика 
декларисаних документацијом произвођача у односу на прописе 
и применљиве сегменте УН Правилникa који се примењују у Ре-
публици Србији. 

Напомена: 
Одобрење типа за возила врсте Тm издаје се за тачно одре-

ђене комбинације типа погонско-управљачког дела и типа товар-
ног дела (за више типова погонско-управљачког дела са једним 
типом товарног дела). Произвођач возила врсте Тm јесте произво-
ђач товарног дела мотокултиватора који аплицира за типско или 
појединачно одобрење (произвођач товарног дела мотокултивато-
ра не мора нужно бити и произвођач погонско-управљачког дела 
мотокултиватора). Извештај лаборатoрије може да обухвати више 
одређених комбинација са истим начином повезивања, и да се на 
основу испитивања аргументовано најнеповољнијег случаја ре-
зултат прихвати и за повољније случајеве (комбинације са најве-
ћом дозвољеном масом возила и најмањом снагом мотора ће бити 
разматране и такве се морају испитати). Свака комбинација истог 
типа товарног дела са одређеним типом погонско-управљачког 
дела мотокултиватора чини варијанту типа возила врсте Тm (тип 
мора садржати барем једну варијанту).

Делови, уређаји и опрема који се наменски производе за во-
зила и за које постоји пропис о хомологацији, морају бити усагла-
шени са једнообразним техничким условима. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за 
појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања.

Уз Захтев за одобрење појединачно произведеног или сериј-
ски произведених возила врсте Тm доставља се документација у 
сагласности са Додатком 1 Процедуре, одобрена од Техничке слу-
жбе за појединачно одобрење возила. 

Документација мора бити приложена у електронском обли-
ку, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити 
израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима де-
таља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају 
приказивати потребне појединости.
 – – – – – – – – – – – – –
(*) Мотокултиватор је моторно возило које се састоји из погонско-управљачког и то-

варног дела, који су конструктивно раздвојиви, а у саобраћају на путу учествују 
искључиво као једна целина, чији погонски део према конструкцији, уређајима, 
склоповима и опреми је намењен и оспособљен за гурање, вучење, ношење или 
погон изменљивих прикључака за извођење пољопривредних радова, чија најве-
ћа конструкцијска брзина није већа од 30 km/h и чија снага мотора није већа од 
12 kW.

(**) искључују се модификације и важи само за специфичне случајеве код произво-
ђача
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Пратећу документацију појединачно произведеног, односно 
серијски произведених возила врсте Тm са становишта аспеката 
назначених у садржају испитивања ове процедуре, у смислу обима 
и нивоа прорачуна/документованости појединих аспеката прове-
ре, потребно је прецизирати у директној комуникацији подноси-
оца захтева и Техничке службе у оквиру процеса одобрења доку-
ментације.

При продукцији појединачно произведеног или серијски про-
изведених возила врсте Тm потребно је користити хомологоване 
(за компоненте за које је хомологација обавезна) и испитане/вери-
фиковане компоненте, при чему се подразумева поштовање смер-
ница и препорука произвођача компонената и уређаја у складу са 
њиховим пратећим техничким документацијама и декларацијама. 

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Испитивање појединачно произведеног или репрезента се-
ријски произведених возила врсте Тm у циљу њиховог одобрења, 
обухвата проверу следећих карактеристика:

1) димензија,
2) маса и осовинских оптерећења,
3) стабилности (положај тежишта, управљивост),
4) нивоа напонског стања критичних тачака носеће конструк-

ције товарног дела возила,
5) система за дистрибуцију снаге на погонску осовину прико-

лице (перформансе зглобног преносника)
6) вучно-динамичких карактеристика возила (карактеристике 

са становишта брзине, убрзања, као и проходности на успонима у 
условима доброг и смањеног приањања),

7) система за кочење (кочне карактеристике),
8) уградње уређаја за осветљавање пута, означавање возила и 

за давање светлосних знакова (светлосних и светлосно-сигналних 
уређаја),

9) уградња уређаја за спајање погонско-управљачког дела и 
товарног дела возила,

10) геометрије уградње табли за означавање спорих возила и 
њихових приколица,

11) да ли су уграђени делови и опрема хомологовани.
Зависно од карактеристика и намене возила, у оквиру про-

цеса одобрења документације, као и у оквиру испитивања прото-
типа, односно репрезента, Техничка служба може захтевати и до-
датне аспекте верификације (положај тежишта, бочна стабилност, 
управљање ...).

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење су:

1. Провера саобразности достављене документације са захте-
вима прописа;

2. Провера прорачуна који су саставни део пратеће докумен-
тације (нпр. са аспекта функционалне чврстоће носеће структуре 
у зони прикључног уређаја  – шарнирна веза на руди прикључног 
возила у споју са вучном компонентом, прорачуна зглобног прено-
сника, система за кочење ...); 

3. Провера саобразности возила са достављеном документа-
цијом;

4. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног од-
носно одобрења типа.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу поје-
диначног или одобрења типа појединачно или серијски произведе-
них возила врсте Тm који је издала Техничка служба овлашћена за 
појединачно одобрење, Агенција за безбедност саобраћаја издаје 
Уверење о појединачном или одобрењу типа возила.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за потребе испитивања и контролисања у циљу одобрења 

возила врсте Тm *

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ
0. ОПШТЕ
0.1. Фабричка или комерцијална ознака:
0.2. Тип:
0.2.1. Варијанте типа:
0.2.2. Комерцијална(е) ознака(е) (ако постоји):

0.4. Врста возила:
0.5. Назив и адреса произвођача: 
0.8. Адреса(е) фабрике(а) где се склапа возило: 
0.9. Име и адреса представника произвођача (ако постоји):
1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА
1.1. Фотографије и/или цртежи репрезентативног возила:
1.3. Број осовина и точкова:
1.3.1. Број и положај осовина са удвојеним точковима:
1.3.2. Број и положај управљачких осовина:
1.3.3. Погонске осовине (број, положај, међусобна веза):
1.4. Шасија (ако постоји) (свеобухватан цртеж):
2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ (у kg и mm)
(позвати се на цртеже где је могуће)
2.1. Осовинско(а) растојање(а):
2.3.1. Траг сваке управљачке осовине:
2.3.2. Траг свих осталих осовина:
2.4. Димензије возила
2.4.2.1. Дужина:
2.4.2.1.1. Дужина товарног простора:
2.4.2.2. Ширина:
2.4.2.2.2. Унутрашње димензије надградње (ако је применљиво)
2.4.2.3. Висина (возила спремног за вожњу) (за системе осла-

њања који се подешавају, висина се означава у нормалном положа-
ју за вожњу): 

2.6. Маса возила спремног за вожњу (укључујући течност, 
алат, резервни точак, ако је монтиран, и возача):

2.6.1. Расподела ове масе између осовина:
2.8. Технички највећа дозвољена маса прописана од стране 

произвођача:
2.8.1. Расподела ове масе између осовина:
2.9. Технички највећа дозвољена маса на свакој осовини:
4.7. Максимална брзина возила (у km/h):
5. ОСОВИНЕ
5.1. Опис сваке осовине:
5.2. Произвођач:
5.3. Тип:
5.4. Положај осовина са могућношћу подизања:
6. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ
6.2. Тип и конструкција система за ослањање сваке осовине 

или точка:
6.2.1. Подешавање нивоа: да/не/опционо (1)
6.6.1. Комбинација(е) пнеуматик/наплатак
(за пнеуматике навести ознаку димензије, минимални индекс 

носивости, симбол за минималну брзинску категорију; за наплатке 
навести димензију(е) наплатка и несиметричност(и))

6.6.1.1. Осовине
6.6.1.1.1. Осовина 1: 
6.6.1.1.2. Осовина 2: 
6.6.1.1.3. Осовина 3:
7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ
7.2. Преносни механизам и управљање
7.2.1. Тип преносног механизма система за управљање (наве-

сти за предњу и задњу осовину, ако је применљив):
7.2.2. Систем веза до точка (укључујући и остале везе осим ме-

ханичких; навести за предњу и задњу осовину, ако је применљив):
7.2.3. Начин серво дејства, ако постоји:
8. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ
8.9. Кратак опис система за кочење: 
9. КАРОСЕРИЈА
9.1. Тип каросерије: 
9.10.3. Седишта
9.10.3.1. Број:
9.10.3.2. Положај и распоред:
9.10.3.2.1. Број позиција за седење:
9.15. Задња заштита од подлетања
9.15.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има 

улогу задње заштите од подлетања
9.15.2. Број хомологације (ако је хомологовано):
9.16. Блатобрани
9.16.2. Начин постављања
9.17.1. Фотографије и/или цртежи положаја произвођачке 

плочице и записи, као и серијски број возила: 
9.17.4.1. Значење карактера у другој секцији VIN ознаке и, 

ако је применљиво, у трећој секцији VIN ознаке: 
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9.19.2. Број хомологације (ако је хомологовано):
9.20. Уређај за заштиту од прскања иза точкова
9.20.2. Начин постављања на возилу
10. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ 
10.1. Списак уграђених компоненти према табели:

Функција уређаја Број уређаја Произвођач Хомологациона 
ознака

 
 
 
 

10.2. Цртеж уградње светлосних уређаја на возилу (позиција 
и угао видљивости):

* Услучају испитивња у циљу одобрења типа за серију 
возила врсте Тm, за сваку варијанту типа доставити матрицу 
захтеваних података које се односе на масе и димензије.

б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Техничка документација за појединачно или типско одобре-

ње возила врсте Тm треба да садржи и следеће сегменте: 
 – Технички опис за сваку комбинацију (варијанту типа) за 

коју подносилац захтева аплицира у оквиру типа где су назначене 
димензије возила, маса возила, носивост, највећа дозвољена осо-
винска оптерећења, снага возила, подаци о мотору (произвођач 
мотора, тип мотора  – како је назначено на мотору, радни процес, 
радна запремина мотора, гориво, највећа нето снага), подаци о 
преносницима снага, највећа конструктивна брзина возила као и 
цртежи са основним димензионим и масеним карактеристикама. 
За сваку варијанту типа доставити матрицу захтеваних података.

 – Форму и садржај плочице произвођача возила, укључују-
ћи и положај постављања ове плочице на товарном делу возила. 
Минимални садржај плочице произвођача возила: име или марка 
произвођача возила, тип возила, варијанта типа возила у случају 
серијске производње, највећа дозвољену маса возила (распоред по 
осовинама), алфанумерички серијски број. 

 – Декларација са техничким карактеристикама произвођача 
осовине товарног дела возила; за товарне делове са погонским 
осовинама доставити радионичке цртеже и прорачуне осовина, 
прорачун зупчаничких преносника, документацију или деклара-
ције произвођача зглобних преносника са карактеристикама, и 
технички цртеж са детаљима везе карданског преносника са по-
гонским и гоњеним склопом. 

 – Вучно-динамички прорачун возила (карактеристике са ста-
новишта брзине, убрзања, као и проходности на успонима у усло-
вима доброг и смањеног приањања).

 – Прорачун носеће структуре товарног дела возила (нивоа 
напонског стања критичних тачака носеће конструкције товарног 
дела возила).

 – Технички опис зоне структуре возила са прикључним уре-
ђајем и цртеже карактеристичних елемената (нпр. вучна руда, 
попречни носач) са примењеним материјалима и технологијом 
израде, односно документа у вези са евентуалним претходним 
испитивањима карактеристичних елемената и цртеж уградње при-
кључног уређаја на возило и начином везе са носећом структуром 
возила, као и доказе о претходним испитивањима уређаја за спаја-
ње (извештаје о испитивању уређаја или сертификате).

 – Систем за дистрибуцију снаге на погонску осовину прико-
лице (перформансе  – прорачун зглобног преносника).

 – Прорачун система за радно кочење возила, прорачун систе-
ма за паркирно кочење возила, прорачун помоћног система за ко-
чење возила уколико је изведено, саставницу делова који су угра-
ђени у систем за кочење предметног возила, са њиховом јасном 
идентификацијом, технички цртеж система за кочење предметног 
возила са позиционираним свим његовим саставним деловима, 
технички цртеж (или каталошки лист) сваког саставног дела си-
стема за кочење.

 – Уградњу уређаја за осветљавање пута, означавање возила 
и за давање светлосних знакова (светлосних и светлосно-сигнал-
них уређаја) (минимум: једно бело кратко светло на предњој стра-
ни возила, два катадиоптера црвене боје симетрично постављена 
на задњој страни возила, два катадиоптера беле боје симетрично 
постављена на предњој страни возила; уколико је брзина кретања 
коју возило може развити већа од 25 km/h морају бити изведена 
стоп светла).

(Подразумева се технички опис који укључује спецификаци-
ју уређаја у табеларној форми са назначеним подацима у погледу 
произвођача уређаја, хомологационе ознаке уређаја (обавезна), 
типа, боје и броја уређаја; шемa електро-инсталације са назнаком 
функционалне могућности укључења уређаја; хомологациона са-
општења уређаја.

НАПОМЕНЕ: 
 – Возила врсте Tm морају имати најмање један систем радног 

кочења на предњој или задњој осовини, с тим да у случају отказа 
кочења на једном точку мора бити исправно кочење на другом.

 – Светла за осветљавање пута на моторним возилима која на 
равном путу не могу развити брзину кретања већу од 30 km/h, на 
запрежном возилу и на туристичком возу могу бити уграђена и из-
ведена само као кратка светла.

 – Светла на запрежном возилу и мотокултиватору мора-
ју бити изведена као најмање једно бело светло постављено на 
предњој страни возила тако да је светлост коју даје видљива само 
за учеснике у саобраћају који се налазе испред запрежног возила 
и као најмање једно црвено светло постављено на задњој страни 
возила тако да је светлост коју даје видљива само за учеснике у 
саобраћају који се налазе иза запрежног возила.

 – Светла на запрежном возилу и мотокултиватору морају 
бити изведена тако да се светлост коју она дају, ноћу при доброј 
видљивости, може видети на удаљености од најмање 150 m.

 – Катадиоптери на запрежним возилима и мотокултивато-
ру морају бити уграђени и изведени као два катадиоптера црвене 
боје,симетрично постављена на задњој страни возила, тако да су 
ноћу, при доброј видљивости, видљива са удаљености од најмање 
100m кад су осветљена дугим светлом моторног возила.

 – Рефлектујућа површина катадиоптера на запрежним вози-
лима и мотокултиватору не сме бити мање од 0,3 m ни више од 1 m 
удаљена од површине пута. Међусобно растојање рефлектујућих 
површина катадиоптера не сме бити мање од 0,5 m. Рефлектујућа 
површина појединих катадиоптера мора износити најмање 20 cm².

 – Моторна возила и прикључна возила, која на равном путу 
не могу развити брзину кретања већу од 25 km/h не морају имати 
стоп светло.

 – Произвођач товарног дела мотокултиватора који аплицира 
за типско одобрење, дужан је да поред техничке документације 
произвођача за товарни део приложи и техничку документацију 
за сваки погонско-управљачки део мотокултиватора који треба да 
чини мотокултиватор. Товарни део мотокултиватора мора имати 
адекватну произвођачку плочицу са подацима потребним за иден-
тификацију. Погонско-управљачки део мора бити могуће иденти-
фиковати на основу ознака на делу.

 – Извештај лаборатoрије може да обухвати више одређених 
комбинација са истим начином повезивања, и да се на основу ис-
питивања аргументовано најнеповољнијег случаја резултат при-
хвати и за повољније случајеве (комбинације са највећом дозвоље-
ном масом возила и најмањом снагом мотора ће бити разматране и 
такве се морају испитати).

Процедура 9 
за одобрење прикључних возила врсте R

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су следећа возила врсте R:
 – појединачно произведена возила врсте R; 
 – серијски произведена возила врсте R. 

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање појединачног одобрења, одно-
сно одобрења типа за серију возила врсте R. У оквиру испитивања 
проверавају се испуњеност безбедносно-техничких карактеристи-
ка декларисаних документацијом произвођача у односу на пропи-
се и применљиве сегменте УН Правилника који се примењују у 
Републици Србији.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за 
појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања. 
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Уз Захтев за одобрење појединачно произведеног или сериј-
ски произведених возила врсте R доставља се документација у са-
гласности са Додатком 1 Процедуре, одобрена од Техничке службе 
за појединачно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском обли-
ку, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити 
израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима де-
таља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају 
приказивати потребне појединости.

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Захтеви за потребе испитивања возила у циљу појединачног 
одобрења

Поред потпуне информационе документације према Додатку 
1, потребно је доставити и следеће:

 – Саопштење о хомологацији или извештај релевантне ис-
питне лабораторије за вучни уређај;

 – Саопштење о хомологацији или извештај релевантне ис-
питне лабораторије за кочне карактеристике приколице или угра-
ђене осовине.

Поред наведеног неопходно је извршити и следећа испити-
вања:

 – проверу геометријских и масених карактеристика;
 – проверу уградње светлосних и светлосно-сигналних уређаја;
 – проверу уградње вучног уређаја;
 – проверу кочних карактеристика према Правилнику о поде-

ли моторних и прикључних возила и техничким условима за вози-
ла у саобраћају на путевима.

Захтеви за потребе испитивања серијски произведених возила

Поред потпуне информационе документације према Додатку 
1, потребно је доставити и следеће:

 – прорачун кочења;
 – Саопштење о хомологацији или извештај релевантне ис-

питне лабораторије за кочне карактеристике приколице или угра-
ђене осовине;

 – прорачун носеће структуре;
 – Саопштења о хомологацији уграђених светлосних и све-

тлосно-сигналних уређаја;
 – Саопштење о хомологацији или извештај релевантне ис-

питне лабораторије за вучни уређај.
Поред наведеног неопходно је извршити и следећа испити-

вања:
 – проверу геометријских и масених карактеристика;
 – проверу уградње светлосних и светлосно-сигналних уређаја;
 – проверу уградње вучног уређаја;
 – проверу кочних карактеристика према Правилнику о поде-

ли моторних и прикључних возила и техничким условима за вози-
ла у саобраћају на путевима;

 – проверу нивоа напонског стања карактеристичних сегмена-
та носеће конструкције.

Зависно од карактеристика и намене возила, у оквиру про-
цеса одобрења документације, као и у оквиру испитивања прото-
типа, односно репрезента, Техничка служба може захтевати и до-
датне аспекте верификације (положај тежишта, бочна стабилност, 
управљање ...).

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење су:

1. Провера саобразности достављене документације са захте-
вима прописа;

2. Провера прорачуна који су саставни део пратеће докумен-
тације (нпр. са аспекта функционалне чврстоће носеће структуре 
у зони прикључног уређаја ...); 

3. Провера саобразности возила са достављеном документа-
цијом;

4. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног од-
носно одобрења типа.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу поје-
диначног или одобрења типа појединачно или серијски произведе-
них возила врсте R који је издала Техничка служба овлашћена за 
појединачно одобрење, Агенција за безбедност саобраћаја издаје 
Уверење о појединачном или одобрењу типа возила.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за потребе испитивања и контролисања у циљу одобрења 

возила врсте R*

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ
0. ОПШТИ ПОДАЦИ
0.1. Марка (регистрована трговачка ознака произвођача): 
0.2. Тип (навести све варијанте): 
0.2.0. Стање довршености возила: за потпуно/довршено/

непотпуно возило. За довршено возило, навести назив и адресу 
претходног произвођача и хомологациони број (извештај о испи-
тивању) за непотпуно или потпуно возило. 

0.2.1. Трговачки назив (и) (ако постоји): 
0.3. Идентификациона ознака типа, ако је постављена на во-

зилу: 
0.3.1. Произвођачка плочица (место и начин постављања): 
0.3.2. Идентификациона ознака шасије (место): 
0.4. Врста возила : 
0.5. Назив и адреса произвођача: 
0.7. Место и начин постављања ознаке хомологације типа на 

системима, саставним деловима и засебним техничким јединицама:
0.8. Назив (и) и адреса (адреса) погона за склапање: 
1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА 
(Приложити фотографије ¾ предње и ¾ задње стране или 

цртеже репрезентативне изведбе и цртеж са димензијама целог 
возила) 

1.1. Број осовина и точкова: 
1.1.1. Број и положај осовина с удвојеним точковима (ако се 

примењује): 
1.1.2. Број и положај управљаних осовина: 
1.1.3. Погонске осовине (број, положај, међусобна повеза-

ност): 
1.1.4. Кочене осовине (број, положај): 
2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ
2.1.1. Маса (масе) неоптерећеног возила у возном стању (16) 
 – Највећа: 
 – Најмања:
2.1.1.1. Расподела те (тих) масе (маса) по осовинама и, у слу-

чају полуприколице или приколице са средишњом осовином, оп-
терећење на вучном уређају:

2.2. Највећа маса (масе) према подацима произвођача: 
2.2.1. Технички допуштена највећа укупна маса (масе) возила 

према уграђеним пнеуматицима:.. 
2.2.2. Расподела те (тих) масе (маса) по осовинама и, у случа-

ју полуприколице или приколице са средишњом осовином, опте-
рећење на вучном уређају: 

2.2.3. Граничне вредности расподела те (тих) масе (маса) по 
осовинама (навести најмање граничне вредности у процентима на 
предњој и задњој осовини) и, у случају полуприколице или при-
колице са средишњом осовином, оптерећење на вучном уређају: 

2.2.3.1. Маса (масе) и пнеуматик (пнеуматици): 

Број осовине пнеуматик 
(димензије)

носивост 
пнеуматика

Технички 
дозвољена 

највећа маса 
по осовини

Највеће 
дозвољено 

оптерећење на 
спојној тачки

1
2
3
4

2.2.4. Корисни терет (и) (16): 
2.3. Додатне масе (укупна тежина, материјал, број саставних 

делова): 
2.3.1. Расподела те (тих) масе (маса) по осовинама:
2.4.6. Положај спојне тачке: 
2.4.6.1. Висина изнад тла: 
2.4.6.1.1. Највећа висина: 
2.4.6.1.2. Најмања висина: 
2.4.6.2. Размак од вертикалне равни која пролази кроз осу 

задње осовине:
2.4.6.3. Највеће статичко вертикално оптерећење/технички 

дозвољена маса у спојној тачки:
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2.5. Размак осовина 
2.5.1. За полуприколице: 
2.5.1.1. Размак између вучног ока и прве задње осовине:
2.5.1.2. Размак између вучног ока и задњег краја полуприко-

лице: 
2.6. Највећа и најмања ширина размака точкова на осовинама 

(мерено између равни симетрије гума уобичајено уграђених као 
појединачне или удвојене (наводи произвођач):

2.7. Димензије возила (спољне и за вожњу на путу): 
2.7.1. Подвоз без надградње: 
2.7.1.1. Дужина (10): 
2.7.1.1.1. Највећа допуштена дужина за довршено возило: 
2.7.1.1.2. Најмања допуштена дужина за довршено возило: 
2.7.1.2. Ширина (11): 
2.7.1.2.1. Највећа допуштена ширина за довршено возило: 
2.7.1.2.2. Најмања допуштена ширина за довршено возило: 
2.7.1.3. Висина (у возном стању) (12) (код возила са прилагођа-

вањем нивоа навести уобичајени положај за вожњу): 
2.7.1.4. Предњи препуст (13): 
2.7.1.4.1. Угао предњег препуста: степени 
2.7.1.5. Иза задњих точкова (14): 
2.7.1.5.1. Угао задњег препуста: степени 
2.7.1.5.2. Најмањи и највећи допуштени препуст спојне тачке (14): 
2.7.1.6. Одстојање од подлоге (15) 
2.7.1.6.1. Између осовина: 
2.7.1.6.2. Испод предње осовине (предњих осовина): 
2.7.1.6.3. Испод задње осовине (задњих осовина): 
2.7.1.7. Допуштени гранични положаји тежишта надградње 

и/или унутрашњег прибора и/или опреме и/ или корисног терета: 
2.7.2. Шасије са надградњом:
2.7.2.1. Дужина приколице: 
2.7.2.1.1. Дужина простора за терет:... 
2.7.2.2. Ширина приколице:
2.7.2.3. Висина (у возном стању) 
2.7.2.4. Предњи препуст (13) 
2.7.2.4.1. Угао предњег препуста: степени 
2.7.2.5. Задњи препуст (13) 

2.7.2.5.1. Угао задњег препуста: степени 
2.7.2.5.2. Најмањи и највећи допуштени препуст спојне тачке (14)

2.7.2.6. Одстојање од подлоге (15) 
2.7.2.6.1. Између осовина: 
2.7.2.6.2. Испод предње осовине (предњих осовина): 
2.7.2.6.3. Испод задње осовине (задњих осовина): 
2.7.2.7. Угао препреке (22) степени 
2.7.2.8. Допуштени гранични положаји тежишта корисног те-

рета (у случају неуједначено распоређеног терета):
5. ОСОВИНЕ 
5.1. Опис сваке осовине: 
5.2. Марка (кад се примењује): 
5.3. Тип (кад се примењује): 
6. ОСЛАЊАЊЕ 
6.1. Граничне комбинације пнеуматика/точак (највећа –најма-

ња) (ако постоје) (димензије, функције, притисак за употребу на 
путу, највеће дозвољено оптерећење, димензије точкова и комби-
нације предњи/задњи точак):

6.2. Тип ослањања (ако је уграђен) сваке осовине или точкова: 
6.2.1. Подешавање нивоа: да/не/по избору (1) 
6.2.2. Кратак опис електричних/електронских саставних де-

лова (ако постоје): 
6.3. Остали уређаји (ако постоје):
8. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ (кратак опис система кочења ) 
8.1. Систем радне кочнице: 
8.2. Систем помоћне кочнице (ако је уграђена): 
8.3. Паркирна кочница: 
8.4. Додатни (додатни) уређај (уређаји) по потреби (а посеб-

но успорач): 
8.5. За возила опремљена системом против блокирања точко-

ва, опис рада система (укључујући електронске делове), електрич-
на блок шема, цртеж хидрауличног и ваздушног развода: 

8.6. Попис јасно означених саставних делова система кочења: 
8.7. Димензије највећих дозвољених димензија пнеуматика 

на коченим осовинама: 
8.8. Преносни однос система кочења (одређивање односа 

између укупних сила кочења на ободу точка и силе на уређају за 
управљање кочењем): 

8.10. Спољни извор (и) енергије (ако постоје) (функције, ка-
пацитет резервоара енергије, највећи и најмањи притисак, мано-
метар и алармни уређај за најмањи притисак на инструмент та-
бли, вакуумски резервоари и напојни вентил, напојни компресори, 
усклађеност са захтевима за опрему под притиском ): 

8.11. Возила опремљена уређајима за кочење приколице 
8.11.1. Уређај за активирање кочнице на приколици (опис, 

функције): 
8.11.2. Механичка/хидраулична/пнеуматска веза (1) 
8.11.3. Прикључци, спојнице, сигурносни уређаји (опис, цр-

теж, шема): 
8.11.4. Једновода или двовода веза (1):
8.11.4.1. Предпритисак напајања (једновода веза): кРа 
8.11.4.2. Предпритисак напајања (двовода веза): кРа 
11. УРЕЂАЈИ ЗА ОСВЕТЉАВАЊЕ И СВЕТЛОСНУ СИГ-

НАЛИЗАЦИЈУ: (цртежи са димензијама спољног дела возила 
са приказаним положајем светлеће површине свих уређаја; број, 
електрична шема, ознака хомологације типа и боја светлости)

11.1. Обавезни уређаји: 
11.1.2. Предња позициона светла: 
11.1.3. Задња позициона светла: 
11.1.4. Показивачи смера: 
 – Предњи: 
 – Задњи: 
 – Бочни: 
11.1.5. Катадиоптери: 
11.1.6. Светла задње регистарске таблице: 
11.1.7. Кочна светла: 
11.2. Необавезни уређаји: 
11.2.2. Предња светла за маглу: 
11.2.3. Задња светла за маглу: 
11.2.4. Светла за вожњу уназад: 
11.2.5. Радна светла: 
11.2.6. Паркирна светла: 
11.2.7. Габаритна светла: 
11.3. Кратак опис електричних/електронских саставних дело-

ва (ако су уграђени), осим светала
12. РАЗНО
12.2. Механичка веза између трактора и вученог возила 
12.2.1. Тип (ови) везе: 
12.2.2. Трговачка ознака (ознаке): 
12.2.3. Ознака (ознаке) хомологације типа саставног дела:
12.2.4. Уређај је конструисан за највеће хоризонтално оптере-

ћење од кg и за највеће вертикално оптерећење (ако постоји) од кg
12.4. Прикључак за везу за уређаје за осветљавање и светло-

сну сигнализацију на приколици (опис): 
12.5. Уградња, положај, деловање и означавање контролних 

уређаја (опис, фотографије или шеме): 
12.6. Положај задње регистарске таблице (облик и димензије):
* У случају испитивња у циљу одобрења типа за серију 

возила врсте R, за сваку варијанту типа доставити матрицу 
захтеваних података које се односе на масе и димензије.

НАПОМЕНА 
(1) Прецртати непотребно. 
(4) Категоризација према дефиницијама у Правилнику о по-

дели моторних и прикључних возила и техничким условима за во-
зила у саобраћају на путевима („Службени гласник РС”, бр. 40/12, 
100/12, 102/12, 19/13, 41/13 и 102/14)

(5) Норма ISO 612:1978 и ISO 1176:1990 
(7) Оптерећење које се у статичким условима преноси на ре-

ферентно средиште вучног уређаја. 
(8) Норма ISO 612 1978, тачка 6.4. 
(10) Норма ISO 612 1978, тачка 6.1. 
(11) Норма ISO 612 1978, тачка 6.2. 
(12) Норма ISO 612 1978, тачка 6.3. 
(13) Норма ISO 612 1978, тачка 6.6. 
(14) Норма ISO 612 1978, тачка 6.7. 
(15) Норма ISO 612 1978, тачка 8. 
(16) Тражене податке треба навести за сваку од предвиђених 

варијанти. 
(19) За сваку кочницу треба навести следеће податке:  – тип 

и функције кочница (цртеж са димензијама) (добоши или диско-
ви итд., Кочени точкови, повезивање са тим точковима, кочне 
површине, њихова својства и ефективне површине, полупречник 
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добоша, папуча или дискова, тежина добоша и уређаја за поде-
шавање),  – пренос и управљачки уређај (приложити шему) (кон-
струкција, подешавање, преносни односи полуга, приступачност 
управљачким уређајима и њихов положај, полуга са запињањем 
у случају механичког преноса, функције главних спојних делова 
преноса, хидраулични цилиндри и клипови управљачких уређаја, 
кочни цилиндри). 

(20) Вредности с обзиром на механичку чврстоћу вучног уре-
ђаја. 

(22) Норма ISO 612 1978, тачка 9.
б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 – Прорачун кочења 
 – Саопштење о хомологацији или извештај релевантне ис-

питне лабораторије за кочне карактеристике приколице или угра-
ђене осовине за испитивања типа „0” и „I”, у складу са захтевима 
Директиве 71/320/ЕЕС и њеним одговарајућим изменама и допу-
нама (Правилник UNECE 13), односно према Уредби ЕУ 167/2013 
и Уредби ЕУ 2015/68.

НАПОМЕНА: 
 – Саопштење о хомологацији или извештај релевантне ис-

питне лабораторије за вучни уређај (статичко испитивање према 
директиви 2009/144/ЕС)

 – Начин дефинисања типа и варијанти за серијски произведе-
на возила врсте R:

„Тип” приколице исте врсте које се битно не разликују с об-
зиром на:

 – Произвођача,
 – Произвођачку ознаку типа,
 – Битне техничке и конструкционе карактеристике,
 – Шасија у блок изведби/шасија са уздужним носачима/ша-

сија са зглобом (очигледне и битне разлике),
 – Осовине (број).
„Варијанта” приколице истог типа које се битно не разликују 

с обзиром на:
 – Управљане осовине (број, распоред, међусобна повеза-

ност),
 – Највећу укупну масу која се не разликује више од 10%,
 – Кочене осовине (број).
Допуштене су различите варијанте једног типа возила (тип 

мора садржати барем једну варијанту).

Процедура 10 
за појединачно одобрење возила врсте K5a и K5b 

(*)

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су следећа возила врсте K5a и 
K5b:

 – појединачно произведена возила врсте K5a и K5b; 
 – појединачно комплетирана возила врсте K5a и K5b;
 – појединачно модификована возила врсте K5a и K5b.

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање појединачног одобрења возила 
у саставу туристичког воза (посебно за свако возило туристичког 
воза). У оквиру испитивања проверава се испуњеност безбедно-
сно-техничких карактеристика декларисаних документацијом 
произвођача у односу на прописе и применљиве сегменте УН 
Правилника који се примењују у Републици Србији. 

Напомена:
Делови, уређаји и опрема која се наменски производе за во-

зила и за које постоје прописи о хомологацији, морају бити усагла-
шени са једнообразним техничким условима. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за 
појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања. 
 – – – – – – – – – – – – –
(*) Туристички воз је скуп возила који чине вучно возило и прикључна возила, 

намењен за превоз пуптника у парковима, хотелско-туристичким и сличним 
насељима, на површини на којој се не обавља саобраћај и путу на коме се сао-
браћај обавља у туристичке сврхе и чија највећа конструктивна брзина кретања 
не прелази 25 km/h. Туристички воз сме да има највише три прикључна возила. 
Највећа дозвољена дужина возила, износи за туристички воз  – 40,00 m. Однос 
бруто снаге мотора изражене у киловатима и највеће дозвољене масе возила од-
носно скупа возизла изражене у тонама, мора бити већа од 2,2 kW/t.

Уз Захтев за одобрење појединачно комплетираних или мо-
дификованих возила или појединачно произведених возила до-
ставља се документација у сагласности са Додатком 1 Процедуре, 
одобрена од Техничке службе за појединачно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском обли-
ку, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити 
израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима де-
таља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају 
приказивати потребне појединости.

Пратећу документацију појединачно комплетираних или мо-
дификованих возила или појединачно произведених возила врсте 
K5a и K5b са становишта аспеката назначених у садржају испити-
вања ове процедуре, у смислу обима и нивоа прорачуна/докумен-
тованости појединих аспеката провере, потребно је прецизирати у 
директној комуникацији подносиоца захтева и Техничке службе у 
оквиру процеса одобрења документације.

При производњи појединачно комплетираних или модифи-
кованих возила или појединачно произведених возила врсте K5a 
и K5b потребно је користити хомологоване (за компоненте за које 
је хомологација обавезна) и испитане/верификоване компоненте, 
при чему се подразумева поштовање смерница и препорука прои-
звођача компонената и уређаја у складу са њиховим пратећим тех-
ничким документацијама и декларацијама. 

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Испитивање појединачно комплетираних или модификова-
них возила или појединачно произведених возила врсте K5a и K5b у 
циљу одобрења, обухвата проверу следећих карактеристика:

1) димензија,
2) маса и осовинских оптерећења,
3) стабилности (положај тежишта, управљивост),
4) нивоа напонског стања критичних тачака носеће конструк-

ције вучног и прикључних возила туристичког воза,
5) динамичких карактеристика возила (максимална брзина, 

убрзање, успони),
6) система за кочење (кочне карактеристике),
7) уређаја за управљање (управљачког механизма),
8) уградње уређаја за заштиту од подлетања са бочне стра-

не или структуре конструкције прикључног возила која има ову 
функцију,

9) уградње уређаја за осветљавање пута, означавање возила и 
за давање светлосних знакова (светлосних и светлосно-сигналних 
уређаја), контурних ознака и ознака за дуга и спора возила

10) уградње хомологованих уређаја за спајање вучног и при-
кључног возила туристичког воза и уређаја за међусобно спајање 
прикључних возила туристичког воза при чему се провера спрово-
ди и над свим комбинацијама прикључних возила и вучног возила,

11) за прикључна возила која немају врата, провера заштите 
од испадања путника у току вожње

12) уградње хомологованих звучних сигналних уређаја,
13) уградње хомологованих сигурносних материјала за заста-

кљивање,
14) уградње хомологованих ретровизора,
15) да ли су уграђени делови и опреме хомологовани.
Зависно од карактеристика и намене возила, у оквиру проце-

са одобрења документације Техничка служба може захтевати и до-
датне аспекте верификације (положај тежишта, бочна стабилност, 
управљање...).

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно 
одобрење су:

1. Провера саобразности достављене документације са захте-
вима прописа;

2. Провера прорачуна који су саставни део пратеће докумен-
тације (нпр. са аспекта функционалне чврстоће носеће структуре 
у карактеристичним зонама, чврстоће вучне руде, у погледу систе-
ма за кочење...); 

3. Провера саобразности возила са достављеном документа-
цијом;

4. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одо-
брења.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу поје-
диначног одобрења појединачно комплетираних или модификова-
них возила или појединачно произведених возила врсте K5a и K5b 
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који је издала Техничка служба за појединачно одобрење возила, 
Агенција за безбедност саобраћаја издаје Уверење о појединачном 
одобрењу возила.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за потребе испитивања и контролисања у циљу појединачног 

одобрења возила врсте K5a и K5b

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ 
0. ОПШТЕ
0.1. Фабричка или комерцијална ознака:
0.2. Тип:
0.2.1. Комерцијална ознака (ако постоји):
0.4. Категорија возила:
0.5. Назив и адреса произвођача: 
0.8. Адреса(е) фабрике(а) где се склапа возило: 
0.9. Име и адреса представника произвођача (ако постоји):
1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА
1.1. Фотографије и/или цртежи репрезентативног возила:
1.3. Број осовина и точкова:
1.3.1. Број и положај осовина са удвојеним точковима:
1.3.2. Број и положај управљачких осовина:
1.3.3. Погонске осовине (број, положај, међусобна веза):
1.4. Шасија (ако постоји) (свеобухватан цртеж):
1.10. Навести да ли је возило посебно намењено за превоз 

лакокварљиве робе:
2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ (у kg и mm)
(позвати се на цртеже где је могуће)
2.1. Осовинско(а) растојање(а) (потпуно оптерећено возило):
2.3.1. Траг сваке управљачке осовине:
2.3.2. Траг свих осталих осовина:
2.4. Опсег димензија возила (целокупан)
2.4.2. За шасију са каросеријом
2.4.2.1. Дужина:
2.4.2.1.1. Дужина товарног простора:
2.4.2.2. Ширина:
2.4.2.2.1. Дебљина зидова (у случају возила предвиђених за 

превоз лакокварљиве робе):
2.4.2.2.2. Унутрашње димензије надградње (ако је применљиво)
2.4.2.3. Висина (возила спремног за вожњу) (за системе осла-

њања који се подешавају, висина се означава у нормалном положа-
ју за вожњу): 

2.6. Маса возила са каросеријом и, у случају вучног возила 
различите категорије од М1, са вучним уређајем, ако је монтиран 
од стране произвођача, спремно за вожњу (укључујући течност, 
алат, резервни точак, ако је монтиран, и возача и члана посаде ако 
постоји седиште за члана посаде у возилу) (максимум и минимум 
за сваку варијанту):

2.6.1. Расподела ове масе између осовина (максимум и мини-
мум за сваку варијанту):

2.8. Технички највећа дозвољена маса прописана од стране 
произвођача:

2.8.1. Расподела ове масе између осовина:
2.9. Технички највећа дозвољена маса на свакој осовини:
2.10. Технички највећа дозвољена маса на свакој групи осо-

вина:
2.12. Технички највеће дозвољено вертикално статичко опте-

рећење/маса у тачки качења вучног уређаја на возило
2.12.2. Полуприколице, приколице са централном осовином 

или приколице са крутом рудом:
4.7. Максимална брзина возила (у km/h):
5. ОСОВИНЕ
5.1. Опис сваке осовине:
5.2. Произвођач:
5.3. Тип:
5.4. Положај осовина са могућношћу подизања:
6. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ
6.2. Тип и конструкција система за ослањање сваке осовине 

или точка:
6.2.1. Подешавање нивоа: да/не/опционо
6.2.4. Пнеуматски систем за ослањање за непогонску(е) осо-

вину(е): да/не

6.2.4.1. Ослањање непогонске(их) осовине(а) које је еквива-
лентно пнеуматском ослањању: да/не

6.6.1. Комбинација(е) пнеуматик/наплатак
(за пнеуматике навести ознаку димензије, минимални индекс 

носивости, симбол за минималну брзинску категорију; за наплатке 
навести димензију(е) наплатка и несиметричност(и))

6.6.1.1. Осовине
6.6.1.1.1. Осовина 1: 
6.6.1.1.2. Осовина 2: 
6.6.1.1.3. Осовина 3:
7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ
7.2. Преносни механизам и управљање
7.2.1. Тип преносног механизма система за управљање (наве-

сти за предњу и задњу осовину, ако је применљив):
7.2.2. Систем веза до точка (укључујући и остале везе осим ме-

ханичких; навести за предњу и задњу осовину, ако је применљив):
7.2.3. Начин серво дејства, ако постоји:
8. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ
8.5. Против-блокирајући уређај у систему за кочење: да/не/

опционо
8.9. Кратак опис система за кочење: 
9. КАРОСЕРИЈА
9.1. Тип каросерије: 
9.10.3. Седишта
9.10.3.1. Број:
9.10.3.2. Положај и распоред:
9.10.3.2.1. Број позиција за седење:
9.10.4.1. Типови наслона за главу: интегрални/расклопиви/

посебни
9.15. Задња заштита од подлетања
9.15.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има 

улогу задње заштите од подлетања
9.15.2. Број хомологације (ако је хомологовано):
9.16. Блатобрани
9.16.2. Начин постављања
9.17.1. Фотографије и/или цртежи положаја произвођачке 

плочице и записи, као и идентификациона ознака возила: 
9.17.4.1. Значење карактера у другој секцији VIN ознаке и, 

ако је применљиво, у трећој секцији VIN ознаке: 
9.19. Бочна заштита од подлетања
9.19.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има 

улогу бочне заштите од подлетања
9.19.2. Хомологациона ознака (ако је хомологовано):
9.20. Уређај за заштиту од прскања иза точкова
9.20.2. Начин постављања на возилу
10. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ 
10.1. Списак (накнадно  – у случају комплетирања или моди-

фикације) уграђених компоненти према табели:

Функција уређаја Број уређаја Произвођач Хомологациона 
ознака

                          
                         
                         
                         

10.2. Цртеж уградње светлосних уређаја на возилу (позиција 
и угао видљивости):

11. ВЕЗА ИЗМЕЂУ ВУЧНИХ ВОЗИЛА И ПРИКОЛИЦА И 
ПОЛУПРИКОЛИЦА

11.1. Врста и тип вучног уређаја монтираног или који треба 
да буде монтиран:

11.5. Број(еви) одобрења типа по ЕЦ: 
б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Техничка документација за појединачно одобрење возила вр-

сте K5a и K5b треба да садржи и следеће сегменте: 
 – Технички опис са техничком документацијом вучног и сва-

ког прикључног возила и свих комбинација вучног и прикључних 
возила које могу да чине туристички воз, уколико је применљиво. 
За вучно возило и прикључна возила мора бити могућа идентифи-
кација на основу идентификационих ознака на свим појединачним 
возилима скупа. Произвођач прикључних возила мора да преци-
зира у техничкој документацији и документује начине формирања 
комбинација вучног возила са прикључним возилима, ако је при-
менљиво. На вучном возилу и сваком прикључном возилу мора 
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се обезбедити да се на одговарајући начин уградити регистарска 
таблица. 

 – Технички опис (и за сваку комбинацију уколико је примен-
љиво) за коју подносилац захтева аплицира у оквиру туристичког 
воза где су назначене димензије возила, маса возила, број места 
за седење (укључујући и возачево место), највећа дозвољена осо-
винска оптерећења, снага вучног возила и специфична снага скупа 
возила, подаци о мотору, као и цртеж са димензијама и положајем 
тежишта вучног возила и прикључних возила.

 – Форму и садржај плочице произвођача возила, укључујући 
и положај постављања ове плочице на возилу.

 – Декларације са техничким карактеристикама произвођача 
уграђених компонената (вучне руде, система за управљање...). 

 – Декларацију са техничким карактеристикама произвођача 
осовина прикључних возила.

 – Вучно-динамички прорачун возила (карактеристике са ста-
новишта брзина, убрзања, као и проходности на успонима у усло-
вима доброг и смањеног приањања).

 – Технички опис зоне структуре возила са прикључним уре-
ђајем и цртеже карактеристичних елемената (нпр. вучна руда, 
попречни носач) са примењеним материјалима и технологијом 
израде, односно документа у вези са евентуалним претходним 
испитивањима карактеристичних елемената и цртеж уградње при-
кључног уређаја на возило и начином везе са носећом структуром 
возила, као и доказе о претходним испитивањима уређаја за спаја-
ње (извештаје о испитивању уређаја или сертификате); 

 – Прорачун носеће и заштитне структуре вучног и/или при-
кључних возила (нивоа напонског стања критичних тачака носеће 
конструкције возила).

 – Прорачун система за радно и паркирно кочење вучног во-
зила и прикључних возила, саставницу делова који су уграђени у 
системе за кочење вучног возила и прикључних возила, са њихо-
вом јасном идентификацијом, техничке цртеже система за радно 
и паркирно кочење вучног и прикључних возила са позициони-
раним свим његовим саставним деловима, технички цртеж (или 
каталошки лист) сваког саставног дела система за кочење вучног и 
прикључних возила. 

 – Технички опис зоне структуре возила са прикључним уре-
ђајем и цртеже карактеристичних елемената (нпр. вучна руда, 
попречни носач) са примењеним материјалима и технологијом 
израде, односно документа у вези са евентуалним претходним 
испитивањима карактеристичних елемената и цртеж уградње при-
кључног уређаја на возило и начином везе са носећом структуром 
возила, као и доказе о претходним испитивањима уређаја за спаја-
ње (извештаје о испитивању уређаја или сертификате). 

 – Технички опис уградње уређаја за осветљавање пута, озна-
чавање возила и за давање светлосних знакова (светлосних и све-
тлосно-сигналних уређаја) укључујући шеме електро-инсталаци-
је, са назнаком функционалне могућности укључења уређаја.
(*) Туристички воз је скуп возила који чине вучно возило и прикључна возила, 

намењен за превоз пуптника у парковима, хотелско-туристичким и сличним 
насељима, на површини на којој се не обавља саобраћај и путу на коме се сао-
браћај обавља у туристичке сврхе и чија највећа конструктивна брзина кретања 
не прелази 25 km/h. Туристички воз сме да има највише три прикључна возила. 
Највећа дозвољена дужина возила, износи за туристички воз  – 40,00 m. Однос 
бруто снаге мотора изражене у киловатима и највеће дозвољене масе возила од-
носно скупа возизла изражене у тонама, мора бити већа од 2,2 kW/t.

НАПОМЕНЕ: 
– Прикључна возила у саставу туристичког воза не морају 

имати врата на отворима за улаз односно излаз путника али мо-
рају бити тако конструисана да путници у току вожње буду за-
штићени од испадања

– На вучном возилу туристичком возу мора бити уграђена и 
изведена најмање два возачка огледала.

– Светла за осветљавање пута на моторним возилима која 
на равном путу не могу развити брзину кретања већу од 30 km/h, 
на запрежном возилу и на туристичком возу могу бити уграђена и 
изведена само као кратка светла.

– Моторна возила и прикључна возила, која на равном путу 
не могу развити брзину кретања већу од 25 km/h не морају имати 
стоп светло.

– Светлосни сноп кратког светла трактора и туристичког 
воза мора бити у стању да осветли најмање 10 m, а највише 30 
m пута.

– Сва возила дужа од 6 m (приколице – мере се заједно са 
рудом) осим туристичког воза, први пут регистрована у Републи-
ци Србији након 1. јула 2011. године, морају имати жута бочна 
светла за означавање у складу са једнообразним техничким усло-
вима.

– Произвођач ових возила подноси захтев Агенцији за бе-
збедност саобраћаја за уверење , при чему је дужан да достави 
техничку документацију вучног и сваког прикључног возила и свих 
комбинација вучног и прикључних возила које могу да чине тури-
стички воз уколико је применљиво. За вучно возило и прикључна 
возила мора бити могућа идентификација на основу идентифика-
ционих ознака на свим појединачним возилима скупа. Произвођач 
прикључних возила мора да конструише прикључна возила на та-
кав начин да се свако прикључно возило може повезати као прво 
друго или треће прикључно возило у туристичком возу и тако да 
се на вучном возилу и сваком прикључном возилу може на одгова-
рајући начин уградити регистарска таблица.

– Вучно возило туристичког воза може бити одговарајуће 
немодификовано хомологовано возило, или хомологовано возило 
накнадно модификовано.

5908
На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигура-

њу („Службени гласник РС”, број 25/19), 
Министар здравља доноси

П РА В И Л Н И К

о изменама и допунама Правилника о уговарању 
здравствене заштите из обавезног здравственог 

осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2021. 
годину

Члан 1.
У Правилнику о уговарању здравствене заштите из обаве-

зног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 
2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 161/20, 41/21, 87/21 и 
109/21), у члану 94. став 5. мења се и гласи:

„Варијабилни део накнаде, по коначном обрачуну за 2021. 
годину, признаје се у висини номиналних износа средстава распо-
ређених за први и други квартал 2021. године и висини средстава 
распоређених на основу ДСГ учинка и показатеља квалитета за 
трећи и четврти квартал 2021. године.”

После става 5. додаје се став 6. који гласи:
„Ако су обрачунски расход, фактурисана вредност или ствар-

ни утрошак исказани у материјалном књиговодству здравствене 
установе, за намене из става 2. тач. 4) –7) овог члана и ст. 4. и 5. 
овог члана, изнад уговорене накнаде, признаје се сразмерни износ 
до нивоа обрачунских расхода, фактурисане вредности или ствар-
ног утрошка исказаног у материјалном књиговодству здравствене 
установе, а највише до укупних предрачунских средстава за ове 
намене која су уговорена на примарном, секундарном и терцијар-
ном нивоу здравствене заштите.” 

Члан 2.
У члану 99. став 4. мења се и гласи:
„Накнада за трошкове управљања медицинским отпадом 

признаје се у висини исказаних стварних трошкова за ту намену 
од стране здравствене установе, највише до висине уговорене нак-
наде за трошкове управљања медицинским отпадом.”

Члан 3.
У члану 103. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 
„Заводу за хитну медицинску помоћ признаје се обрачунски 

расход за плате и накнаде плата, по основу додатног доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање за стаж осигурања који се запо-
сленима рачуна са увећаним трајањем за период од маја 2008. годи-
не до септембра 2013. године, којима је престао радни однос током 
2018, 2019. и 2020. године и за који су умањени обрачунски расхо-
ди за плате по коначном обрачуну за 2018, 2019. и 2020. годину.”
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Члан 4.

У члану 105. став 3. после речи: „фактура” запета се замењу-
је тачком, а речи: „највише до нивоа уговорених средстава за 2021. 
годину.”, бришу се. 

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00358/2021-05
У Београду, 27. децембра 2021. године

Министар, 
 др Златибор Лончар, с.р.

5909
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – aутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Достанић (Слободан) Наташа, специјалиста пси-

хијатрије, адреса: Београд, Војводе Бране 37, за судског вештака 
за област: медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01228/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5910
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – aутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Јапалак (Јован) Снежана, специјалиста психи-

јатрије, адреса: Београд, Шуматовачка 16, за судског вештака за 
област: медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01239/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5911
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – aутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Димитријевић (Никола) Драга, доктор меди-

цинских наука, специјалиста психијатрије, адреса: Београд, 

Дурмиторска 8, за судског вештака за област: медицина и ужу спе-
цијалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01242/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5912
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – aутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Ђорђевић (Радослав) Јелена, доктор медицинских 

наука, специјалиста психијатрије, субспецијалиста судске психија-
трије, адреса: Београд, Цанкарева 10, за судског вештака за област: 
медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01246/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5913
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – aутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Радосављевић (Раде) Игор, специјалиста психија-

трије, адреса: Београд, Сазонова 63, за судског вештака за област: 
медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01248/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5914
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – aутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

 Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Шошић Барац (Томислав) Ивана, специјалиста 

психијатрије, адреса: Београд, Булевар деспота Стефана 122, за 
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судског вештака за област: медицина и ужу специјалност  – пси-
хијатрија.

II
Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01251/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5915
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – aутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Сташевић (Звонимир) Милена, специјалиста пси-

хијатрије, субспецијалиста клиничке фармакологије-фармакоте-
рапије, адреса: Београд, Новоградска 67А, за судског вештака за 
област: медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01253/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5916
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Милићевић Калашић (Данило) Лидија, доктор 

медицинских наука, специјалиста неуропсихијатрије, адреса: Бео-
град, Трнска 7, за судског вештака за област: медицина и ужу спе-
цијалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01257/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5917
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Павловић (Петар) Љиљана, специјалиста психи-

јатрије, адреса: Београд, Хаџи-Мустафина 14, за судског вештака 
за област: медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 740-05-01287/2021-22
У Београду, 6. децембра 2021. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

5918
На основу члана 4. став 1. и члана 19. став 1. тачка 1) Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10), члана 
23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 − др. закон и 47/18) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), 

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Разрешава се Богдановић (Борислав) Душан, дипломирани 

механичар, адреса: Београд, Војводе Богдана 34, дужности судског 
вештака за област информационе технологије и ужу специјалност: 
информатика.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”. 

Број 740-05-01765/2010-03
У Београду, 25. новембра 2021. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

5919
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Acai 200g”, произвођача 
Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa OSB. 
Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, разврстава се 
у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских произво-
да у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, 
под редним бројем 337.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-2/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5920
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Acai 1000g”, произво-
ђача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
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производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 338.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-3/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5921
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Adalya Power 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 339.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-4/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5922
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Banana Milk 200g”, про-
извођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemal-
paşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 340.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-5/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5923
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Banana Milk 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 341.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-6/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5924
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Berlin Nights 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Tur-
key, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама 
дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 342.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-7/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5925
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Berlin Nights 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 343.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-8/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5926
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Berrymix 200g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 344.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-9/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.
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5927
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Berrymix 1000g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 345. 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 672-10/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5928
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Black Cherry 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Tur-
key, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама 
дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 346.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-11/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5929
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Black Cherry 1000g”,  
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 347.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-12/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5930
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Black Grape 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, 

Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Tur-
key, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама 
дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 348.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-13/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5931
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Black Grape 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 349.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-14/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5932
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Blue Ice 200g”, произво-
ђача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 350.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-15/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5933
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Blue Ice 1000g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 351.  
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2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.  
02-33 број 672-16/21

У Београду, 13. децембра 2021. године
Директор,

Слободан Ердељан, с.р.

5934
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Blue Moon 200g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 352.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-17/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5935
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Blueberry Mint 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 353.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-18/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5936
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Blueberry Mint 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 354.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-19/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5937
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Capri 200g”, произво-
ђача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 355.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-20/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5938
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Castro Island 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 356.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-21/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5939
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Cherry 1000g”, произво-
ђача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 357.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-22/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5940
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Cherry Banana 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
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разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 358.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-23/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5941
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Cherry Banana 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 359.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-24/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5942
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Cherry Banana Ice 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 360.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-25/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5943
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Cherry Banana Ice 
1000g”, произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. 
Sti, Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, 
Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о марка-
ма дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододе-
љак 1  – резани дуван, под редним бројем 361.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-26/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5944
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Cherry Ice 1000g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 362.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-27/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5945
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Cherry Mint 200g”, про-
извођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemal-
paşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 363.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-28/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5946
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Cherry Mint 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 364.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-29/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.
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5947

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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Chewinggum Mint 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 365.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-30/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5948
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Chewinggum Mint 
1000g”, произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. 
Sti, Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, 
Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о марка-
ма дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододе-
љак 1  – резани дуван, под редним бројем 366.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-31/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5949
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Chocolate 200g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 367.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-32/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5950
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Coconut Chocolate 
1000g”, произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. 

Sti, Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, 
Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о марка-
ма дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододе-
љак 1  – резани дуван, под редним бројем 368.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-33/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5951
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Cola Dragon 200g”, про-
извођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemal-
paşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 369.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-34/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5952
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Cola Dragon 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 370.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-35/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5953
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Cola Orange 200g”, про-
извођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemal-
paşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 371.   
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2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-36/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5954
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Cola Orange 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 372.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-37/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5955
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Crazy Lemon 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 373.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-38/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5956
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Crazy Lemon 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 374.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-39/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5957
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Double Melon 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 375.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-40/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5958
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 
95/18 и 91/19),

Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Double Melon 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 376.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-41/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5959
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Double Melon Ice 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 377.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-42/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5960
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Double Melon Ice 
1000g”, произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. 
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Sti, Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, 
Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о марка-
ма дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододе-
љак 1  – резани дуван, под редним бројем 378.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-43/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5961
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Dubai 200g”, произво-
ђача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 379.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-44/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5962
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Exotic Rush 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Tur-
key, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама 
дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 380.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-45/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5963
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Freshberry 200g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 381.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-46/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5964
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Freshberry 1000g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 382.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-47/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5965
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Grape 200g”, произво-
ђача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 383.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-48/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5966
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Grape 1000g”, произво-
ђача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 384.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-49/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.
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5967
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Guarana 200g”, произво-
ђача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 385.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-50/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5968
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 
95/18 и 91/19),

Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Guarana 1000g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 386.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-51/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5969
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Hawaii 200g”, произво-
ђача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 387.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-52/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5970
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Hawaii 1000g”, произво-
ђача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 

OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 388.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-53/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5971
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Ice Apple 200g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 389.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-54/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5972
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Ice Apple 1000g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 390.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-55/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5973
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Ice Bonbon 200g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 391.   
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2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.  
02-33 број 672-56/21

У Београду, 13. децембра 2021. године
Директор,

Слободан Ердељан, с.р.

5974
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Ice Bonbon 1000g”, про-
извођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemal-
paşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 392.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-57/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5975
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Ice Lime on the Rocks 
200g”, произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. 
Sti, Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, 
Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о марка-
ма дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододе-
љак 1  – резани дуван, под редним бројем 393.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-58/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5976
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Ice Lime on the Rocks 
1000g”, произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. 
Sti, Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, 
Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о марка-
ма дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододе-
љак 1  – резани дуван, под редним бројем 394.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике  
Србије”.  

02-33 број 672-59/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5977
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Ice Raspberry 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 395.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-60/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5978
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Ice Raspberry 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 396.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-61/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5979
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Izmir Romantic 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 397.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-62/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5980
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya JK777 200g”, произво-
ђача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
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OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 398.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-63/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5981
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya JK777 1000g”, произво-
ђача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 399.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-64/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5982
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Jungle Jungle 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 400.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-65/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5983
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Jungle Jungle 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 401.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 672-66/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5984
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Lady Killer 200g”, про-
извођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemal-
paşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 402.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-67/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5985
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Lady Killer 1000g”, про-
извођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemal-
paşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 403.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-68/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5986
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Lemonchello Blue 
1000g”, произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. 
Sti, Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, 
Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о марка-
ма дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододе-
љак 1  – резани дуван, под редним бројем 404.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-69/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.
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5987

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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Love 66 200g”, произво-
ђача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 405.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-70/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5988
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Love 66 1000g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 406.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-71/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5989
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Mango Tango 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 407.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-72/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5990
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Mint 200g”, произвођача 
Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa OSB. 

Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, разврстава се 
у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских произво-
да у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, 
под редним бројем 408.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-73/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5991
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Mint 1000g”, произво-
ђача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 409.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

02-33 број 672-74/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5992
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Mixfruits 200g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 410.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-75/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5993
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Peach Mint 200g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 411.   
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2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 672-76/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5994
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Peach Mint 1000g”, про-
извођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemal-
paşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 412.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-77/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5995
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Picole Groselha 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 413.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-78/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5996
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Punk Man 200g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 414.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-79/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5997
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Raspberry 200g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 415.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-80/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5998
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Raspberry 1000g” прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 416.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

02-33 број 672-81/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5999
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, број 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Rhapsody 200g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 417.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-82/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6000
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Seven Seas 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, 
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Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Tur-
key, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама 
дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 418.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-83/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6001
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Sky Fall 1000g”, прои-
звођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemalpaşa 
OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, развр-
става се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани 
дуван, под редним бројем 419.  

2. Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 672-84/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6002
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Strawberry Banana 
200g”, произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. 
Sti, Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, 
Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о марка-
ма дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододе-
љак 1  – резани дуван, под редним бројем 420.  

2. Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 672-85/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6003
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Strawberry Banana 
1000g”, произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. 
Sti, Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, 
Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о марка-
ма дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододе-
љак 1  – резани дуван, под редним бројем 421.  

2. Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 672-86/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6004
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Strawberry Banana Ice 
1000g”, произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. 
Sti, Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, 
Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о марка-
ма дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододе-
љак 1  – резани дуван, под редним бројем 422.  

2. Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 672-87/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6005
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Strawberry Vanilla 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 423.  

2. Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Рeпублике 
Србије”. 

02-33 број 672-88/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6006
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Strawberry Vanilla 
1000g”, произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. 
Sti, Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, 
Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о марка-
ма дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододе-
љак 1  – резани дуван, под редним бројем 424.  

2. Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 672-89/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.
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6007
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Summer Nights 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 425.  

2. Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 672-90/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6008
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Sunshine Day 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 426.  

2. Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 672-91/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6009
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Swiss Bonbon 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 427.  

2. Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 672-92/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6010
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Swiss Bonbon 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, 

Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, 
Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о марка-
ма дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододе-
љак 1  – резани дуван, под редним бројем 428.  

2. Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 672-93/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6011
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Three Angels 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Tur-
key, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама 
дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 429.  

2. Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 672-94/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6012
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Three Angels 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 430.  

2. Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 672-95/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6013
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Tynky Wynky 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 431.  
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2. Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 

Србије”. 

02-33 број 672-96/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6014
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Tynky Wynky 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 432.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 672-97/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6015
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Watermelon Mint 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 433.  

2. Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 672-98/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6016
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Adalya Watermelon Mint 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 434.  

2. Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 672-99/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6017
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Blue Horse Baku Nights 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 435.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 673-2/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6018
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Blue Horse Baku Nights 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 436.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 673-3/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6019
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Blue Horse Euphoria 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 437.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 673-4/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6020
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Blue Horse Istanblue 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, 
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Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Tur-
key, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама 
дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 438.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

02-33 број 673-5/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6021
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Blue Horse Istanblue 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 439.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 673-6/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6022
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Blue Horse London Fog 200g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 440.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 673-7/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6023
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Blue Horse London Fog 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 441.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 673-8/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6024
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Blue Horse Mi Amor 200g”, про-
извођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Kemal-
paşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 442.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 673-9/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6025
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Blue Horse Mi Amor 1000g”, 
произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. Sti, Ke-
malpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, Turkey, 
разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододељак 
1  – резани дуван, под редним бројем 443.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 673-10/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6026
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Blue Horse Moscow Evenings 
200g”, произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. 
Sti, Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, 
Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о марка-
ма дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододе-
љак 1  – резани дуван, под редним бројем 444.  

2. Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 673-11/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.
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6027

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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Blue Horse Moscow Evenings 
1000g”, произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. 
Sti, Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, 
Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о марка-
ма дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододе-
љак 1  – резани дуван, под редним бројем 445.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 673-12/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6028
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Blue Horse No Woman No Cry 
200g”, произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. 
Sti, Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, 
Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о марка-
ма дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододе-
љак 1  – резани дуван, под редним бројем 446.  

2. Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 673-13/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6029
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Blue Horse Strong Menthol 
200g”, произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. 
Sti, Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Iz-
mir, Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о 

маркама дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, 
Пододељак 1  – резани дуван, под редним бројем 447.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 673-14/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6030
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Blue Horse Strong Menthol 
1000g”, произвођача Adalya Tobacco Tutun Mamulleri San. Tic Ltd. 
Sti, Kemalpaşa OSB. Quarter 16. Street Number: 2 Kemalpaşa, Izmir, 
Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о марка-
ма дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Пододе-
љак 1  – резани дуван, под редним бројем 448.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 673-15/21
У Београду, 13. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6031
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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „HEETS” (Laguna Swift), прои-
звођача AO „Philip Morris Izhora” 7 Volkhonskoye shosse, Industrial 
Zone Gorelovo, block No.2, Lomonosov District, Leningrad Region, 
198323 Russian Federation, разврстава се у несагоревајући дуван и 
уписује у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак  IV  – 
остали дувански производи, Пододељак 3  – несагоревајући дуван, 
под редним бројем 55.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 725-1/21
У Београду, 15. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.
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ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ  
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

6032
На основу члана 5а став 2. и члана 8. став 3. тачка 3. Закона 

о Агенцији за привредне регистре (,,Службени гласник РС”, бр. 
55/04, 111/09 и 99/11),

Управни одбор Агенције за привредне регистре, на седници 
одржаној 28. октобра 2021. године, доноси

ОД Л У К У

о измени Одлуке о накнадама за послове регистрације и 
друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре

Члан 1.
У Одлуци о накнадама за послове регистрације и друге услу-

ге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник 
РС”, бр. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16, 60/16, 75/18, 73/19, 
15/20, 91/20, 11/21 и 66/21), члан 32. мења се и гласи:

„Члан 32.
Накнадa за обраду и јавно објављивање финансијских изве-

штаја износи, и то за:
1. редовни годишњи финансијски извештај и Статистички 

извештај великих и средњих правних лица, осим великих и сред-
њих других правних лица који примењују правилник који уређује 
признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција 
у финансијским извештајима (у даљем тексту: Правилник), пре-
дузетника који су разврстани као велика или средња правна лица, 
свих јавних друштава и правних лица која имају обавезу саста-
вљања консолидованих годишњих финансијских извештаја, без 
обзира на величину, као и за консолидовани годишњи финансиј-
ски извештај, 3.500,00 динара;

2. редовни годишњи финансијски извештај и Статистички 
извештај великих и средњих других правних лица која примењују 
Правилник, свих малих правних лица и предузетника разврстаних 
у ту величину, као и микро правних лица, осим лица из тачке 3. 
овог става, 1.400,00 динара;

3. редовни годишњи финансијски извештај и Статистички 
извештај микро других правних лица која примењују Правилник и 
предузетника разврстаних у ту величину, 550,00 динара;

4. ванредни финансијски извештај, 500,00 динара.
Накнада за обраду и јавно објављивање изјаве о неактивно-

сти, износи 300,00 динара.
Накнада за обраду и јавно објављивање документације из 

члана 45. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 
73/19 и 44/21  – др. закон), коју достављају обвезници ревизије, из-
носи и то за:

1. документацију уз редовни годишњи финансијски извештај 
великих и средњих правних лица, јавних друштава без обзира на 
величину, односно малих и микро правних лица која у складу са 
прописима састављају годишњи извештај о пословању, као и за 
документацију уз консолидовани годишњи финансијски извештај, 
3.500,00 динара; 

2. документацију уз редовни годишњи финансијски извештај 
малих и микро правних лица, осим лица из тачке 1. овог става, као 
и предузетника без обзира на величину,  2.500,00 динара.

Ако обвезник ревизије уз документацију достави кориговани 
редовни, односно кориговани консолидовани годишњи финансиј-
ски извештај, поред накнаде из става 3. овог члана, дужан је да 
плати и накнаду из става 1. тач. 1. до 3. тог члана. 

За обраду и јавно објављивање добровољне ревизије, накна-
да износи 2.500,00 динара. 

За обраду и јавно објављивање консолидованог годишњег 
финансијског извештаја и документације веће групе правних 
лица, које доставља изузето поседовано матично правно лице у 
складу са чланом 32. став 4. тачка 5. Закона о рачуноводству, нак-
нада износи 3.500,00 динара.

За неблаговремено достављени финансијски извештај, изја-
ву о неактивности, односно документацију накнада из ст. 1. до 6. 
овог члана увећава се за 3.000,00 динара.

За обраду и јавно објављивање замене финансијског изве-
штаја у складу са прописима, плаћа се накнада из става 1. овог 
члана. 

Изузетно, за обраду и јавно објављивање замене редовног го-
дишњег финансијског извештаја и прописане документације обве-
зника ревизије и правних лица и предузетника који су доставили 
добровољну ревизију, као и за замену консолидованог годишњег 
финансијског извештаја и прописане документације, поред накна-
де из става 1. овог члана, плаћа се и накнада из става 3. тог члана.

Накнада за обраду и јавно објављивање замене Статистичког 
извештаја и замене  документације, у складу са прописима, изно-
си 1.000,00 динара.”.

Члан 2. 
Ова одлука се, по добијању сагласности Владе, објављује у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, ступа на снагу осмог 
дана, од дана објављивања, а почеће да се примењује од финан-
сијских извештаја који се састављају на дан 31. децембар 2021. 
године.

Број 10-5-32/21
У Београду, 28. октобра 2021. године

Управни одбор Агенцијa за привредне регистре
Председник,

Велибор Самарџић, с.р.

6033
На основу одредаба чл. 6. и 9. Закона о спречавању корупције 

(„Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19 и 11/21  – аутентично ту-
мачење), у поступку за одлучивање о постојању повреде Закона о 
спречавању корупције против Мирјане Димитријевић, 30. августа 
2021. године, 

Директор Агенције за спречавање корупције доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се да је Мирјана Димитријевић, в.д. директора 
Дома здравља Грачаница, поступила супротно одредбама члана 
40. и члана 42. став 1. Закона о спречавању корупције, на тај начин 
што је закључила Анекс уговора о раду под измењеним услови-
ма бр. 1964 од 16. октобра 2019. године са Милошем Димитри-
јевићем, братом од стрица њеног супруга, на основу којег анекса 
уговора је именовани са послова оператера рачунарске мреже  – 
референта за електронско фактурисање премештен на послове ди-
пломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове 
почев од 17. октобра 2019. године на неодређено време и повећан 
му је коефицијент за исплату зараде, а да о сукобу интереса који је 
имала у наведеној ситуацији није писмено обавестила Агенцију за 
спречавање корупције, па јој се, на основу одредбе члана 82. став 
1. Закона о спречавању корупције, изриче

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕ-
ШЕЊЕ СА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ В.Д. ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРА-
ВЉА ГРАЧАНИЦА.

II. Изрека и сажето образложење овог решења биће објавље-
ни на интернет презентацији Агенције за спречавање корупције и 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Образложење

Против Мирјане Димитријевић, в.д. директора Дома здравља 
Грачаница (у даљем тексту: Дом здравља), покренут је, на основу 
пријаве, поступак за одлучивање о постојању повреде одредаба 
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члана 40. и члана 42. став 1. Закона о спречавању корупције (у да-
љем тексту: Закон), због тога што је закључила Анекс уговора о 
раду под измењеним условима бр. 1964 од 16. октобра 2019. годи-
не (у даљем тексту: Анекс уговора) са Милошем Димитријевићем, 
братом од стрица њеног супруга, на основу којег анекса уговора 
је именовани са послова оператера рачунарске мреже  – референта 
за електронско фактурисање премештен на послове дипломираног 
економисте за финансијско-рачуноводствене послове почев од 17. 
октобра 2019. године на неодређено време и повећан му је коефи-
цијент за исплату зараде, а да о сукобу интереса који је имала у 
наведеној ситуацији није писмено обавестила Агенцију за спреча-
вање корупције (у даљем тексту: Агенција).

У смислу члана 2. Закона повезано лице је, поред осталих, 
физичко или правно лице које се према другим основама и окол-
ностима може оправдано сматрати интересно повезаним са јавним 
функционером, док је према одредбама члана 41. Закона сукоб ин-
тереса ситуација у којој јавни функционер има приватни интерес 
који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на обављање 
јавне функције, а приватни интерес је било каква корист или по-
годност за јавног функционера или повезано лице.

Одредбама члана 40. ст. 1. и 2. Закона прописано је да је јав-
ни функционер дужан да јавни интерес не подреди приватном, да 
се придржава прописа који уређују његова права и обавезе и ства-
ра и одржава поверење грађана у савесно и одговорно обављање 
јавне функције, и не сме бити зависан од лица која би могла да 
утичу на његову непристрасност, нити да користи јавну функцију 
зарад стицања било какве користи или погодности за себе или по-
везано лице.

Према одредби члана 114. став 1. Закона о здравственој за-
штити („Службени гласник РС”, број 25/19), директор организује 
рад и руководи процесом рада, представља и заступа здравствену 
установу и одговоран је за законитост рада здравствене устано-
ве, и, у складу са одредбом члана 192. став 1. тачка 1. Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17  – одлука УС, 113/17 и 95/18  – аутентично тумачење) у вези 
са чланом 159. Закона о здравственој заштити, одлучује о правима, 
дужностима и одговорностима запослених.

Одредбом члана 117. став 2. истог закона прописано је да се 
услови за избор, права, обавезе и одговорности директора здрав-
ствене установе односе и на вршиоца дужности директора здрав-
ствене установе.

Из наведених одредаба несумњиво произлази да између в.д. 
директора Дома здравља и запосленог у Дому здравља који је, 
притом, у конкретном случају повезано лице са јавним функци-
онером, јер је према другим околностима интересно повезано са 
јавним функционером, с обзиром на то да је брат од стрица ње-
ног супруга, постоји однос зависности, због чега је Мирјана Ди-
митријевић закључењем наведеног анекса уговора на основу којег 
је Милошу Димитријевићу побољшан радно правни статус довела 
себе у сукоб интереса. 

Именована је на тај начин јавни интерес подредила приват-
ном, јавну функцију искористила за стицање користи, односно 
погодности за повезано лице и створила однос зависности према 
лицу које може да утиче на њену непристрасност у вршењу јавне 
функције в.д. директора Дома здравља, чиме је угрозила поверење 
грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, што је су-
протно одредбама члана 40. Закона.

Према одредби члана 42. став 1. Закона јавни функционер 
је дужан, да приликом ступања на дужност и током вршења јавне 
функције, без одлагања, а најкасније у року од пет дана, писмено 
обавести непосредно претпостављеног и Агенцију о сумњи у по-
стојање сукоба интереса или о сукобу интереса који он или са њим 
повезано лице има.

Именована је, као јавни функционер, пре свега, била дужна 
да избегне сукоб интереса, а када је већ закључила наведени анекс 
уговора о раду на основу којег је брату од стрица њеног супруга 
побољшан радно правни статус, била је дужна да о сукобу инте-
реса који је у конкретној ситуацији имала писмено обавести Аген-
цију, што није учинила, а што је утврђено провером службене еви-
денције Агенције. На тај начин повредила је и одредбу члана 42. 
став 1. Закона.

Приликом одлучивања о врсти мере коју треба изрећи у кон-
кретном случају, оцењено је да се изрицањем мере опомене не би 
постигла сврха примене Закона, с обзиром на то да је именована 

на описани начин себе довела у ситуацију сукоба интереса чије 
последице се не могу отклонити, због чега је оцењено да је име-
нована теже повредила Закон. Стога је закључено да је изрицање 
мере јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функ-
ције једина одговарајућа мера у конкретном случају, па је сагласно 
одредбама члана 83. став 3. Закона и члана 136. став 1. Закона о 
општем управном поступку у вези са чланом 7. Закона, одлучено 
као у ставу I. диспозитивa овог решења.

Одлука као у ст. II. диспозитива овог решења донета је при-
меном одредбе члана 85. Закона.

Број 014-07-00-0412/20-11
Директор,

Драган Сикимић, с.р.

6034
На основу одредаба чл. 6. и 9. Закона о спречавању корупци-

је „Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19 и 11/21  – аутентично 
тумачење) у поступку за одлучивање о постојању повреде Закона 
о спречавању корупције против Оље Нађ из Бачке Паланке, 30. ав-
густа 2021. године,

Директор Агенције за спречавање корупције доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се да је Оља Нађ поступила супротно одредбама 
члана  40. и члана 42. став 1. Закона о спречавању корупције, на 
тај начин што је за време вршења јавне функције директора „Кул-
турног центра Бачка Паланка”, Бачка Паланка, са Драганом При-
цом, чланом Управног одбора „Културног центра Бачка Паланка”, 
Бачка Паланка, закључила Анекс Уговора о раду бр. 2-2020 од 1. 
јануара 2020. године којим се мења тач. 1. и 7. Уговора о раду бр. 
27/2012 од 10. марта 2012. године за обављање посла уредник про-
грама и утврђује коефицијент 17.30 за обрачун зараде, и што је са 
Ненадом Еречковићем, чланом Управног одбора „Културног цен-
тра Бачка Паланка”, Бачка Паланка, закључила Анекс уговора о 
раду бр. 105/2021 од 1. марта 2021. године којим се мења тач. 1. и 
7. Уговора о раду бр. 175-2/2010 од 1. септембра 2012. године за 
обављање посла уредник програма и утврђује коефицијент 17.30 
за обрачун зараде, па јој се, на основу одредбе члана  82. став 1. 
Закона о спречавању корупције, изриче

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗ-
РЕШЕЊЕ СА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА „КУЛТУРНОГ 
ЦЕНТРА БАЧКА ПАЛАНКА”, БАЧКА ПАЛАНКА.

II. Изрека и сажето образложење овог решења биће објавље-
ни на интернет страници Агенције за спречавање корупције и у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Образложење

Против Оље Нађ, директора „Културног центра Бачка Палан-
ка”, Бачка Паланка (у даљем тексту: Културни центар), покренут 
је, по пријави, поступак за одлучивање о постојању повреде одре-
даба члана  40. и члана 42. став 1. Закона о спречавању корупције 
(у даљем тексту: Закон), јер је током вршења јавне функције ди-
ректора Културног центра, са Драганом Прицом, чланом Управног 
одбора Културног центра, закључила Анекс Уговора о раду бр. 
2-2020 од 1. јануара 2020. године којим се мења тач. 1. и 7. Уговора 
о раду бр. 27/2012 од 10. марта 2012. године за обављање посла 
уредник програма и утврђује коефицијент 17.30 за обрачун зараде, 
и што је са Ненадом Еречковићем, чланом Управног одбора Кул-
турног центра, закључила Анекс уговора о раду бр. 105/2021 од 1. 
марта 2021. године  којим се мења тач. 1. и 7. Уговора о раду бр. 
175-2/2010 од 1. септембра 2012. године за обављање посла уред-
ник програма и утврђује коефицијент 17.30 за обрачун зараде, а да 
о сукобу интереса који је имала у наведеној ситуацији именована 
није писмено обавестила Агенцију за спречавање корупције (у да-
љем тексту: Агенција).

У смислу члана  2. Закона повезано лице је, између осталих, 
и свако физичко лице које се према другим основама и околно-
стима може оправдано сматрати интересно повезаним са јавним 
функционером.
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Одредбама члана  40. Закона прописано је да је јавни функ-
ционер дужан да јавни интерес не подреди приватном, да се при-
држава прописа који уређују његова права и обавезе и ствара и 
одржава поверење грађана у савесно и одговорно обављање јавне 
функције, да не сме бити зависан од лица која би могла да утичу 
на његову непристрасност, нити да користи јавну функцију зарад 
стицања било какве користи или погодности за себе или повезано 
лице и не сме да употреби, ради стисања користи или погодности 
себи  или другом или наношења штете другом, информације до 
којих дође на јавној функцији, ако нису доступне јавности.

У смислу члана 41. истог закона, приватни интерес је било 
каква корист или погодност за јавног функционера или повезано 
лице, а сукоб интереса је ситуација у којој јавни функционер има 
приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да 
утиче на обављање јавне функције.

Одредбом члана 42. став 1. Закона прописана је обавеза 
јавног функционера да приликом ступања на дужност и током 
вршења јавне функције, у року од пет дана, писмено обавести 
непосредно претпостављеног и Агенцију о сумњи у постојање 
сукоба интереса или о сукобу интереса који он или са њим пове-
зано лице има.

Према одредби члана  38. Закона о култури („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16  – исправке, 6/20 и 47/21) дирек-
тор установе организује и руководи радом установе, доноси акт 
о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у 
складу са законом и статутом установе, извршава одлуке управног 
одбора установе, заступа установу, стара се о законитости рада 
установе, одговоран је за спровођење програма рада установе, 
одговоран је за материјално-финансијско пословање установе и 
врши друге послове утврђене законом и статутом установе. 

Сагласно одредбама члана  44. Закона о култури управни 
одбор установе: доноси статут, доноси друге опште акте устано-
ве, предвиђене законом и статутом, утврђује пословну и развојну 
политику, одлучује о пословању установе, доноси програме рада 
установе, на предлог директора, доноси годишњи финансијски 
план, усваја годишњи обрачун, усваја годишњи извештај о раду 
и пословању, даје предлог о статусним променама, у складу са за-
коном, даје предлог оснивачу о кандидату за директора, закључује 
уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока 
на који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за 

директора именовано лице које је већ запослено у истој установи 
културе на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у 
складу са законом о раду, одлучује о другим питањима утврђеним 
законом и статутом.

Имајући у виду наведено, оцењено је да је Оља Нађ дове-
ла себе у ситуацију сукоба интереса с обзиром на то да је током 
вршења јавне функције директора Културног центра, закључила 
наведене Анексе уговора о раду са Драганом Прицом и Ненадом 
Еречковићем, члановима Управног одбора Културног центра, са 
њом повезаних лица, јавну функцију искористила за стицање ко-
ристи за повезана лица и на тај начин угрозила поверење грађана 
у савесно и одговорно вршење јавне функције, што је супротно 
одредбама члана  40. Закона.

Именована је као јавни функционер, у конкретним ситуација-
ма била дужна да избегне сукоб интереса, а када је већ закључила 
наведене Анексе Уговора о раду, била је дужан да о сукобу ин-
тереса који је у конкретним ситуацијама имала писмено обавести 
Агенцију, што није учинила, а што је утврђено провером службене 
евиденције Агенције. На тај начин је повредила одредбу члана  42. 
став 1. Закона.

Приликом одлучивања о врсти мере коју треба изрећи у кон-
кретном случају узета је у обзир чињеница да је Оља Нађ, током 
вршења јавне функције директора Културног центра више пута до-
вела себе у ситуацију сукоба интереса, чије се последице не могу 
отклонити, због чега је оцењено да је именована теже повредила 
Закон, па је оцењено да је мера јавног објављивања препоруке за 
разрешење са јавне функције директора Културног центра једина 
одговарајућа мера у конкретном случају којом се испуњава сврха 
закона, због чега је одлучено као у ставу I. диспозитива овог реше-
ња применом одредаба члана  83. става 3. Закона и члана  136. став 
1. Закона о општем управном поступку „Службени гласник РС”, 
бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење) у вези са чланом 7. За-
кона.

Одлука као у ставу II. диспозитива овог решења донета је 
применом одредбе члана  85. Закона.

Број 014-07-00-0598/20-11
Директор,

Драган Сикимић, с.р.

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6035

На основу члана 22. став 1. и члана 25. став 1. тачка 9) Зако-
на о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, бр. 
111/14 и 47/21),

Управни одбор Антидопинг агенције Републике Србије, на 
седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

П РА В И Л Н И К

о Листи забрањених допинг средстава

Члан 1.
Овим правилником уређује се поступак доношења и утврђује 

Листа забрањених допинг средстава у спорту.

Члан 2.
Управни одбор Антидопинг агенције Републике Србије утвр-

ђује, најмање једанпут годишње, Листу забрањених допинг сред-
става за спортисте (референтну листу забрањених фармаколошких 
класа допинг супстанци и допинг метода), у складу са Европском 
конвенцијом о спречавању допинга у спорту и међународним 
стандардима за листу забрањених средстава одобреним од стране 
Светске антидопинг агенције.

Листа забрањених допинг средстава утврђује се након што 
Светска антидопинг агенција објави Листу забрањених допинг 
супстанци (средстава) за наредну годину.

Листа забрањених допинг средстава утврђује се пре краја те-
куће године и важи за наредну годину, ако у Листи забрањених 
допинг средстава није другачије одређено.

Измене и допуне Листе забрањених средстава врши се уколи-
ко Светска антидопинг агенција изврши у току године измене или 
допуне у својој Листи забрањених допинг супстанци (средстава).

Члан 3.
Листа забрањених допинг средстава у 2022. години одштам-

пана је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Уколико Управни одбор Антидопинг агенције Републике 

Србије не утврди Листу забрањених допинг средстава за наредну 
годину у складу са чланом 2. став 3. овог правилника, важност Ли-
сте забрањених допинг средстава из текуће године продужава се и 
на наредну годину.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о листи забрањених допинг средстава („Службени гла-
сник РС”, број 156/20).

Број 3-1223-5
У Београду, 23. децембра 2021. године

Председник Управног одбора,
др Валентина Милеуснић, с.р. 
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ЛИСТА ЗАБРАЊЕНИХ ДОПИНГ СРЕДСТАВА 

у 2022. години

САДРЖАЈ

Молимо вас имајте на уму да листа примера медицин-
ских стања испод није искључива.

СУПСТАНЦЕ И МЕТОДЕ КОЈЕ СУ УВЕК ЗАБРАЊЕНЕ 

С0. Неодобрене супстанце
С1. Анаболички агенси
Неке од ових супстанци могу се наћи, без ограничења, у ле-

ковима за лечење нпр. мушког хипогонадизма.
С2. Пептидни хормони, фактори раста, сродне супстанце и 

миметици
Неке од ових супстанци могу се наћи, без ограничења, у ле-

ковима за лечење нпр. анемије, мушког хипогонадизма, недостат-
ка хормона раста.

С3. Бета-2 агонисти
Неке од ових супстанци могу се наћи, без ограничења, у ле-

ковима за лечење нпр. астме и других респираторних обољења.
С4. Хормони и метаболички модулатори
Неке од ових супстанци могу се наћи, без ограничења, у ле-

ковима за лечење нпр. карцинома дојке, дијабетеса, неплодности 
(код жена), синдром полицистичних јајника

С5. Диуретици и маскирајући агенси
Неке од ових супстанци могу се наћи, без ограничења, у ле-

ковима за лечење нпр. срчане инсуфицијенције, хипертензије.
M1 – M2 – M3 Забрањени методи

СУПСТАНЦЕ И МЕТОДЕ ЗАБРАЊЕНЕ НА ТАКМИЧЕЊУ

С6. Стимуланси
Неке од ових супстанци могу се наћи, без ограничења, у ле-

ковима за лечење нпр. тешке алергијске реакције (анафилакса), 
поремећаја са дефицитом пажње и хиперактивношћу (АДХД), 
прехладе и грипа. 

С7. Наркотици
Неке од ових супстанци могу се наћи, без ограничења, у ле-

ковима за лечење нпр. бола, укључујући и мишићно-коштане по-
вреде.

С8. Канабиноиди
S9. Глукокортикоиди
Неке од ових супстанци могу се наћи, без ограничења, у ле-

ковима за лечење нпр. алерије, тешке алергијске реакције (анафи-
лакса), астме, инфламаторне болести црева.

СУПСТАНЦЕ ЗАБРАЊЕНЕ У ОДРЕЂЕНИМ 
СПОРТОВИМА

П1. Бета блокатори
Неке од ових супстанци могу се наћи, без ограничења, у ле-

ковима за лечење нпр. срчане инсуфицијенције, хипертензије.

ИНДЕКС

Увод
Листа забрањених допинг средстава је обавезан интернацио-

нални стандард као део светског антидопинг програма.
Листа се обнавља на годишњем нивоу након интензивних 

консултација под окриљем Светске антидопинг агенције. Датум 
ступања на снагу је 1. јануар 2022.

Званични текст листе забрањених супстанци биће у надле-
жности Светске антидопинг агенције и биће објављен на енгле-
ском и француском. Уколико дође до ситуација где се не слажу 
енглеска и француска верзија, превладаће енглеска верзија. Испод 
су неки појмови који су коришћени у листи забрањених допинг 
средстава.

Супстанце и методе које су забрањене на такмичењу
С обзиром да Светска антидопинг агенција може да одобри 

за сваки спорт одређени период, периодом на такмичењу ће се у 

принципу сматрати време непосредно пре поноћи (у 23:59) на дан 
пре такмичења у коме ће спортиста учествовати па све до краја 
такмичења и процеса узорковања урина.

Супстанце и методе које су увек забрањене
Ово значи да су супстанце и/или методе забрањене на и изван 

такмичења како је дефинисано у светском антидопинг кодексу. 
Специфичне и неспецифичне супстанце
Сходно члану 4.2.2 светског антидопинг кодекса, а у циљу 

примене члана 10, све забрањене супстанце биће специфичне суп-
станце осим ако другачије није назначено на Листи забрањених 
допинг средстава. Ниједан забрањени метод неће се сматрати спе-
цифичним методом осим ако није назначен на Листи забрањених 
допинг средстава као специфичан метод. Као коментар на прет-
ходно поменути члан, „специфичне супстанце и методе означене у 
члану 4.2.2 не би требало ни у једном случају да се сматрају мање 
важним или мање штетним него друге допинг супстанце или мето-
де”. Прецизније речено, то су једноставно супстанце и методе које 
имају већу вероватноћу да их спортисти користе и употребљавају 
у сврху која нема за циљ побољшање спортских способности.

Супстанце злоупотребе
Сходно члану 4.2.3 светског антидопинг кодекса, супстанце 

злоупотребе су супстанце које су тако означене јер се често злоу-
потребљавају у друштву изван оквира спорта. Супстанце злоупо-
требе су следеће: cocaine, diamorphine (heroin), methylenedioxymet-
hamphetamine (MDMA/” ecstasy”), tetrahydrocannabinol (THC).

 Било која фармаколошка супстанца која није наведена у на-
редним деловима листе и која је без важеће сагласности било ког 
државног регулаторног здравственог органа задуженог за хуману 
употребу у терапијске сврхе (нпр. лекови који су у предклиничком 
или клиничком испитивању или се више не производе, синтетске 
дроге, супстанце одобрене само за употребу у ветерини) је забра-
њена увек. 

С0. НЕОДОБРЕНЕ СУПСТАНЦЕ

СУПСТАНЦЕ И МЕТОДЕ КОЈЕ СУ УВЕК ЗАБРАЊЕНЕ (НА И 
ИЗВАН ТАКМИЧЕЊА) 

Све забрањене супстанце у овој групи су специфичне суп-
станце.

Било која фармаколошка супстанца која није наведена у на-
редним деловима листе и која је без важеће сагласности било ког 
државног регулаторног здравственог органа задуженог за хуману 
употребу у терапијске сврхе (нпр. лекови који су у предклиничком 
или клиничком испитивању или се више не производе, синтетске 
дроге, супстанце одобрене само за употребу у ветерини) је забра-
њена увек. 

У ову групу спадају многе различите супстанце које укључу-
ју али се не ограничавају на BPC-157.

С1. АНАБОЛИЧКИ АГЕНСИ

СУПСТАНЦЕ И МЕТОДЕ КОЈЕ СУ УВЕК ЗАБРАЊЕНЕ (НА И 
ИЗВАН ТАКМИЧЕЊА) 

Све забрањене супстанце у овој групи су неспецифичне суп-
станце.

Анаболички агенси су забрањени.
1. АНАБОЛИЧКИ АНДРОГЕНИ СТЕРОИДИ (AAС)
Када се примене егзогено, укључују али се не ограничавају на:
• 1-Androstenediol (5α-androst-1-ene-3β, 17β-diol)
• 1-Androstenedione (5α-androst-1-ene-3, 17-dione)
• 1-Androsterone (3α-hydroxy-5α-androst-1- ene-17-one)
• 1-Epiandrosterone (3β-hydroxy-5α-androst- 1-ene-17-one)
• 1-Testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1- en-3-one)
• 4-Androstenediol (androst-4-ene-3β,17β- diol)
• 4-Hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one)
• 5-Androstenedione (androst-5-ene-3,17- dione)
• 7α-hydroxy-DHEA
• 7β-hydroxy-DHEA
• 7-Keto-DHEA
• 19-Norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol)
• 19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3,17- dione)
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• Androstanolone (5α-dihydrotestosterone, 17β-hydroxy-5α-
androstan-3-one)

• Androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol)
• Androstenedione (androst-4-ene-3,17- dione)
• Bolasterone
• Boldenone
• Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione)
• Calusterone
• Clostebol
• Danazol ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol)
• Dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-

methylandrosta-1,4-dien-3-one)
• Desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol 

и 17α-methyl-5α-androst-3-en-17β-ol)
• Drostanolone
• Epiandrosterone (3β-hydroxy-5α-androstan-17-one)
• Epi-dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5β-androstan-3-one)
• Epitestosterone
• Ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol)
• Fluoxymesterone
• Formebolone
• Furazabol (17α-methyl [1,2,5] oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-andro-

stan-17β-ol)
• Gestrinone
• Mestanolone
• Mesterolone
• Metandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one)
• Metenolone
• Methandriol
• Methasterone (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one)
• Methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-

en-3-one)
• Methylclostebol
• Methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one)
• Methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one)
• Methyltestosterone
• Metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-methylestra-

4,9,11-trien-3-one)
• Mibolerone
• Nandrolone (19-nortestosterone)
• Norboletone
• Norclostebol (4-chloro-17β-ol-estr-4-en-3- one)
• Norethandrolone
• Oxabolone
• Oxandrolone
• Oxymesterone
• Oxymetholone
• Prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-

5-en-17-one)
• Prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl) oxy]-1’H-pyrazolo-

[3,4:2,3]-5α-androstane)
• Quinbolone
• Stanozolol
• Stenbolone
• Testosterone
• Tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-preg-

na-4,9,11-trien-3-one)
• Tibolone
• Trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one)

и друге супстанце са сличном хемијском структуром или сличним 
биолошким ефектима.

2. ОСТАЛИ АНАБОЛИЧКИ АГЕНСИ
Укључују, али нису ограничени на следеће супстанце:
Clenbuterol, osilodrostat, селективне модулаторе андроген-

ских рецептора (SARMs, нпр. andarine, LGD-4033 (ligandrol), 
enobosarm (ostarine) и RAD140), zeranol и zilpaterol 

С2. ПЕПТИДНИ ХОРМОНИ, ФАКТОРИ РАСТА, СРОДНЕ 
СУПСТАНЦЕ И МИМЕТИЦИ

СУПСТАНЦЕ И МЕТОДЕ КОЈЕ СУ УВЕК ЗАБРАЊЕНЕ (НА И 
ИЗВАН ТАКМИЧЕЊА) 

Све забрањене супстанце у овој групи су неспецифичне суп-
станце.

Забрањене су следеће супстанце и остале супстанце са слич-
ном хемијском структуром или сличним биолошким дејством (а):

1. ERYTHROPOIETINS (EPO) И AГЕНСИ КОЈИ УТИЧУ НА 
ЕРИТРОПОЕЗУ

Укључују али се не ограничавају на:
1.1 Erythropoietin рецептор агонисти, нпр. darbepoetins (dEPO); 

erythropoietins (EPO);
EPO-базирани фрагменти [нпр. EPO-Fc, methoxy polyethylene 

glycol-epoetin beta (CERA)]; EPO-mimetic agents и његови фраг-
менти (нпр. CNTO-530, peginesatide).

1.2 Hypoxia-inducible factor (HIF) активирајући агенс, нпр. 
cobalt; daprodustat (GSK1278863); IOX2; molidustat (BAY 85-3934); 
roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon.

1.3 GATA инхибитори, нпр. K-11706.
1.4 Трансформишући фактор раста бета (TGF-β) сигнални 

инхибитори, нпр. luspatercept; sotatercept.
1.5 Природни агонисти за поправку рецептора нпр. asialo 

EPO; carbamylated EPO (CEPO).
2. ПЕПТИДНИ ХОРМОНИ И ЊИХОВИ ОСЛОБАЂАЈУЋИ 

ФАКТОРИ 
2.1 Chorionic gonadotrophin (CG) и luteinizing hormone (LH) 

и њихови ослобађајући фактори код мушкараца, нпр. buserelin, 
deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin и triptorelin.

2.2 Corticotrophins и и њихови ослобађајући фактори, нпр. 
corticorelin.

2.3 Growth hormone (GH), његови фрагменти и ослобађајући 
фактори укључујући али не ограничавајући се на: aналоге хормо-
на раста нпр. lonapegsomatropin, somapacitan и somatrogon и фраг-
менте хормона раста, нпр. AOD-9604 и hGH 176-191

2.4 Ослобађајући фактори хормона раста који укључују а не 
ограничавају се на: growth hormone-releasing hormone (GHRH) и 
његове аналоге, нпр. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin и tesamorelin; 
growth hormone secretagogues (GHS), нпр. lenomorelin (ghrelin) 
и његови миметици, нпр. anamorelin, ipamorelin, macimorelin и 
tabimorelin; GH-releasing peptides (GHRPs), нпр. alexamorelin, 
GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, 
GHRP-6, и examorelin (hexarelin).

3. ФАКТОРИ РАСТА И МОДУЛАТОРИ ФАКТОРА РАСТА
Укључујући али не ограничавајући се на:
• Fibroblast growth factors (FGFs)
• Hepatocyte growth factor (HGF)
• Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) и његови аналози
• Mechano growth factors (MGFs)
• Platelet-derived growth factor (PDGF)
• Thymosin-β4 и његови деривати нпр. TB-500
• Vascular endothelial growth factor (VEGF)
и остали фактори раста или модулатори фактора раста који 

има утицај на синтезу или деградацију протеина у мишићима, те-
тивама и лигаментима, васкуларизацију, искористљивост енергије, 
способност регенерације или замене типа мишићних влакана. 

С3. БЕТА-2 АГОНИСТИ

СУПСТАНЦЕ И МЕТОДЕ КОЈЕ СУ УВЕК ЗАБРАЊЕНЕ (НА И 
ИЗВАН ТАКМИЧЕЊА) 

Све забрањене супстанце у овој групи су специфичне суп-
станце.

Забрањени су сви селективни и неселективни бета-2 агонисти.
Укључују али се не ограничавају на:
• Arformoterol
• Fenoterol
• Formoterol
• Higenamine
• Indacaterol
• Levosalbutamol
• Olodaterol
• Procaterol
• Reproterol
• Salbutamol
• Salmeterol
• Terbutaline
• Tretoquinol (trimetoquinol)
• Tulobuterol
• Vilanterol
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ИЗУЗЕЦИ
• Salbutamol унет инхалаторним путем: максимално 1600 ми-

крограма током 24 ч у подељеним дозама које не смеју да пређе 
600 микрограма на сваких 8 сати почев од било које дозе;

• Formoterol унет инхалаторним путем: максимално 54 ми-
крограма унете количине током 24 ч;

• Salmeterol унет путем инхалације: максимум 200 микрогра-
ма током 24 ч 

• Vilanterol унет путем инхалације: максимум 25 микрограма 
током 24 ч.

НАПОМЕНА
Присуство salbutamola у урину у концентрацији већој од 1000 

ng/mL или formoterola у концентрацији већој од 40 ng/mL ће се 
сматрати неповољним аналитичким налазом, а не последицом те-
рапијске примене, осим уколико спортиста докаже кроз контроли-
сано фармакокинетско праћење, да је абнормални налаз последица 
примене инхалаторне терапије до максималне дозе горе наведене.

С4. ХОРМОНИ И МЕТАБОЛИЧКИ МОДУЛАТОРИ

СУПСТАНЦЕ И МЕТОДЕ КОЈЕ СУ УВЕК ЗАБРАЊЕНЕ (НА И 
ИЗВАН ТАКМИЧЕЊА)

Забрањене супстанце у групама С4.1 и С4.2 су специфичне 
супстанце. Супстанце у групама С4.3 и С4.4 су неспецифичне суп-
станце.

Следећи хормони и метаболички модулатори су забрањени.
1. ИНХИБИТОРИ АРОМАТАЗЕ
Укључују, али се не ограничавају на:
• 2-Androstenol (5α-androst-2-en-17-ol)
• 2-Androstenone (5α-androst-2-en-17-one)
• 3-Androstenol (5α-androst-3-en-17-ol)
• 3-Androstenone (5α-androst-3-en-17-one)
• 4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo)
• Aminoglutethimide
• Anastrozole
• Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione)
• Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane)
• Exemestane
• Formestane
• Letrozole
• Testolactone
2. АНТИЕСТРОГЕНЕ СУПСТАНЦЕ (БЛОКАТОРИ И СЕ-

ЛЕКТИВНИ МОДУЛАТОРИ РЕЦЕПТОРА ЗА ЕСТРОГЕНЕ)
Укључују али се не ограничавају на:
• Bazedoxifene
• Clomifene
• Cyclofenil
• Fulvestrant
• Ospemifene
• Raloxifene
• Tamoxifen
• Toremifene
3. СУПСТАНЦЕ КОЈЕ СПРЕЧАВАЈУ АКТИВАЦИЈУ АК-

ТИВИН РЕЦЕПТОРА IIB
Укључују али се не ограничавају на:
• Activin A-neutralizing antibodies
• Activin receptor IIB competitors као што су: Decoy activin 

receptors (e.g. ACE-031)
• Anti-activin receptor IIB antibodies (нпр. bimagrumab)
• Инхибитори миостатина као што су:
 – Agents reducing or ablating myostatin expression
 – Myostatin-binding proteins (нпр. follistatin, myostatin 

propeptide)
 – Myostatin-neutralizing antibodies (нпр. domagrozumab, 

landogrozumab, stamulumab)
4. МЕТАБОЛИЧКИ МОДУЛАТОРИ
4.1 Активатори AMP-activated protein kinase (AMPK), нпр. 

AICAR, SR9009; и peroxisome proliferator-activated receptor delta 
(PPARδ) агонисти, нпр.

2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-
5-yl)methylthio)phenoxy) acetic acid (GW1516, GW501516)

4.2 Insulins и insulin-mimetics
4.3 Meldonium
4.4 Trimetazidine

С5. ДИУРЕТИЦИ И МАСКИРАЈУЋИ АГЕНСИ

СУПСТАНЦЕ И МЕТОДЕ КОЈЕ СУ УВЕК ЗАБРАЊЕНЕ (НА И 
ИЗВАН ТАКМИЧЕЊА)

Све забрањене супстанце у овој групи су специфичне суп-
станце.

Следећи диуретици и маскирајући агенси су забрањени, као 
и остале супстанце са сличном хемијском структуром или биоло-
шким ефектима.

Укључују али нису ограничени на:
• Desmopressin; probenecid; plasma expanders, нпр. интравенско 

давање albumin, dextran, hydroxyethyl starch и mannitol.
• Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; chlortalido-

ne; etacrynic acid; furosemide; indapamide; metolazone; spironolacto-
ne; thiazides, нпр. bendroflumethiazide, chlorothiazide и hydrochlo-
rothiazide; triamterene и vaptans, нпр. tolvaptan.

ИЗУЗЕЦИ:
• Drospirenone; pamabrom; и топичка офтамолошка примена 

carbonic anhydrase inhibitors (нпр. dorzolamide, brinzolamide);
• Локална примена felypressin у стоматолошкој анестезији.
НАПОМЕНА:
Налажење у узорку спортисте на такмичењу и ван њега, 

било које количине супстанце која подлеже дозвољеним грани-
цама: formoterol, salbutamol, cathine, ephedrine, methylephedrine и 
pseudoephedrine, паралелно са диуретиком или неким другим ма-
скирајућим агенсом сматраће се неповољним аналитичким нала-
зом осим ако спортиста нема одобрен ТУЕ за ту супстанцу поред 
оног који је одобрен за диуретик или други маскирајући агенс.

ЗАБРАЊЕНИ МЕТОДИ

СУПСТАНЦЕ И МЕТОДЕ КОЈЕ СУ УВЕК ЗАБРАЊЕНЕ (НА И 
ИЗВАН ТАКМИЧЕЊА)

Сви забрањени методи у овој групи су неспецифични осим 
метода у групи M2.2. које су специфичне методе.

M1. МАНИПУЛАЦИЈА СА КРВЉУ И КОМПОНЕНТАМА 
КРВИ

Следеће је забрањено:
1. Администрација или поновљено давање у циркулаторни си-

стем било које количине аутологих, алогених (хомологих) или хетеро-
логих продуката крви или црвених крвних зрнаца било ког порекла. 

2. Вештачко побољшање преузимања, транспорта и испоруке 
кисеоника. 

Укључује али се не ограничава на:
Perfluorochemicals; efaproxiral (RSR13) и модификоване хе-

моглобинске производе, нпр. замену за крв базирану на хемогло-
бину, микроинкапсулиране продукте хемоглобина, осим коришће-
ња кисеоника инхалацијом.

3. Било који облик интраваскуларне манипулације са крвљу 
или компонентама крви помоћу физичких или хемијских средстава.

M2. ХЕМИЈСКЕ И ФИЗИЧКЕ МАНИПУЛАЦИЈЕ

Следеће је забрањено:
1. Забрањено је уплитање или покушај уплитања, ради про-

мене интегритета и валидности узорака узетих током допинг 
контроле.

Ово укључује, али се не ограничава на:
Замена узорака и/или мењање интегритета и квалитета 

урина нпр. додавање протеаза 
2. Интравенске инфузије и/или ињекције у количини већој од 

100 mL у периоду од 12 сати су забрањене осим оних које су леги-
тимно примљене у току болничког третмана, хируршких процеду-
ра или клиничког дијагностичког испитивања.

M3. ГЕНЕТСКИ И ЋЕЛИЈСКИ ДОПИНГ

Због могућности побољшања спортских перформанси забра-
њено је следеће:

1. Употреба нуклеинских киселина или аналога нуклеин-
ских киселина које могу да измене секвенце генома и/или измене 
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експресију гена било којим механизмом. Ово укључује али се не 
ограничава на технике уређивања, утишавања и преноса гена. 

2. Употреба нормалних или генетски модификованих ћелија 

С6. СТИМУЛАНСИ

СУПСТАНЦЕ ЗАБРАЊЕНЕ НА ТАКМИЧЕЊУ

Све забрањене супстанце у овој групи су специфичне суп-
станце осим оних под С6.А које су неспецифичне супстанце. 

Супстанце злоупотребе у овој групи: cocaine и methylenedio-
xymethamphetamine (MDMA / „ecstasy”)

Сви стимуланси укључујући све оптичке изомере где је то од 
значаја (нпр. d- и l-) су забрањени. Стимуланси укључују:

А: НЕСПЕЦИФИЧНИ СТИМУЛАНСИ: 
• Adrafinil
• Amfepramone
• Amfetamine
• Amfetaminil
• Amiphenazole
• Benfluorex
• Benzylpiperazine
• Bromantan
• Clobenzorex
• Cocaine
• Cropropamide
• Crotetamide
• Fencamine
• Fenetylline
• Fenfluramine
• Fenproporex
• Fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)]
• Furfenorex
• Lisdexamfetamine
• Mefenorex
• Mephentermine
• Mesocarb
• Metamfetamine(d-)
• p-methylamfetamine
• Modafinil
• Norfenfluramine
• Phendimetrazine
• Phentermine
• Prenylamine
• Prolintane
Стимуланси који нису изричито наведени овде сматрају се 

специфичним супстанцама.
Б: СПЕЦИФИЧНИ СТИМУЛАНСИ
Укључују, али нису ограничени на:
• 3-Methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine)
• 4-fluoromethylphenidate
• 4-Methylhexan-2-amine (methylhexaneamine)
• 4-Methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine)
• 5-Methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine)
• Benzfetamine
• Cathine**
• Cathinone и његови аналози, на пример mephedrone, methedrone, 

и α - pyrrolidinovalerophenone
• Dimetamfetamine (dimethylamphetamine)
• Ephedrine***
• Epinephrine**** (adrenaline)
• Etamivan
• Ethylphenidate
• Etilamfetamine
• Etilefrine
• Famprofazone
• Fenbutrazate
• Fencamfamin
• Heptaminol
• Hydrafinil (fluorenol)
• Hydroxyamfetamine (parahydroxyamphetamine)
• Isometheptene
• Levmetamfetamine
• Meclofenoxate

• Methylenedioxymetham-phetamine
• Methylephedrine***
• Methylnaphthidate [((±)-methyl-2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-

2-yl)acetate]
• Methylphenidate
• Nikethamide
• Norfenefrine
• Octodrine (1,5-dimethylhexyl-amine)
• Octopamine
• Oxilofrine (methylsynephrine)
• Pemoline
• Pentetrazol
• Phenethylamine и његови деривати
• Phenmetrazine
• Phenpromethamine
• Propylhexedrine
• Pseudoephedrine*****
• Selegiline
• Sibutramine
• Strychnine
• Tenamfetamine (methylenedioxyamphet-amine)
• Tuaminoheptane 

и друге супстанце са сличном хемијском структуром или сличним 
биолошким ефектима.

ИЗУЗЕЦИ:
• Clonidine;
• Метаболити imidazoline за дерматолошку, назалну или 

офтамолошку употребу (нпр. brimonidine, clonazoline, fenoxazoline, 
indanazoline, naphazoline, oxymetazoline, xylometazoline) и остали 
стимуланси који се налазе на мониторинг програму за 2021 *

* Bupropion, caffeine, nicotine, phenylephrine, phenylpropanolami-
ne, pipradrol и synephrine. Ове супстанце су укључене у мониторинг 
програм за 2020. годину и не сматрају се забрањеним супстанцама.

** Cathine (d-norpseudoephedrine) и његов l-isomer: забрањен 
када је концентрација у урину већа од 5 микрограма по милилитру.

*** Ephedrine и methylephedrine: забрањени када је њихова 
концентрација у урину већа од 10 микрограма по милилитру.

**** Epinephrine (adrenaline): није забрањен за локалну упо-
требу, нпр. назално, или у офтамологији или примењен са локал-
ним анестетицима. 

***** Pseudoephedrine: забрањен када концентрација у урину 
прелази 150 микрограма по милилитру.

С7. НАРКОТИЦИ

СУПСТАНЦЕ ЗАБРАЊЕНЕ НА ТАКМИЧЕЊУ

Све забрањене супстанце у овој групи су специфичне суп-
станце. Супстанце злоупотребе у овој групи: diamorphine (heroin)

Следећи наркотици, укључујући све оптичке изомере нпр. d- 
и l- ако постоје, су забрањени:

• Buprenorphine
• Dextromoramide
• Diamorphine (heroin)
• Fentanyl и његови деривати
• Hydromorphone
• Methadone
• Morphine
• Nicomorphine
• Oxycodone
• Oxymorphone
• Pentazocine
• Pethidine

С8. КАНАБИНОИДИ

СУПСТАНЦЕ ЗАБРАЊЕНЕ НА ТАКМИЧЕЊУ

Све забрањене супстанце у овој групи су специфичне суп-
станце. Супстанце злоупотребе у овој групи: tetrahydrocannabinol 
(THC)

Сви природни и синтетски канабиноиди су забрањени, нпр:
• У cannabis (hashish, marijuana) и продуктима канабиса
• Природни и синтетски tetrahydrocannabinols (THCs)
• Синтетски канабиноиди који имитирају ефекат THC
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ИЗУЗЕТАК:
• Cannabidiol

С9. ГЛУКОКОРТИКОИДИ

СУПСТАНЦЕ ЗАБРАЊЕНЕ НА ТАКМИЧЕЊУ

Све забрањене супстанце у овој групи су специфичне суп-
станце.

Сви глукокортикоиди су забрањени ако се примењују било 
којим ињекционим, оралним (уључујући оралну мукозу нпр. бу-
калним, гигивалним, сублингвалним) или ректалним путем.

Укључују али се не ограничавају на:
• Beclometasone
• Betamethasone
• Budesonide
• Ciclesonide
• Cortisone
• Deflazacort
• Dexamethasone
• Fluocortolone
• Flunisolide
• Fluticasone
• Hydrocortisone
• Methylprednisolone
• Mometasone
• Prednisolone
• Prednisone
• Triamcinolone acetonide
НАПОМЕНА:
• Други начини примене (укључујући инхалациони и локал-

ни: дентално-интраканални, дермални, интраназални, офталмоло-
шки и перианални) нису забрањени када се користе у оквиру пре-
поручене дозе произвођача и терапијских индикација.  

П1. БЕТА-БЛОКАТОРИ

СУПСТАНЦЕ ЗАБРАЊЕНЕ У ОДРЕЂЕНИМ СПОРТОВИМА

Све забрањене супстанце у овој групи су специфичне суп-
станце.

Бета-блокатори су забрањени само на такмичењу у следећим 
спортовима и такође су забрањени изван такмичења тамо где је 
назначено (*).

• Стреличарство (WA)*
• Аутомобилизам (FIA)
• Билијар (све дициплине) (WCBS)
• Пикадо (WDF)
• Голф (IGF)
• Стрељаштво (ISSF, IPC)*
*Забрањени и изван такмичења
• Скијање/Скијање на дасци (FIS) у скијашким скоковима, 

скијашким акробацијама слободним стилом/балету на скијама и 
балету на дасци

• Подводнe активности (CMAS) у свим дисциплинама роње-
ња на дах, подводног риболова и подводног стрељаштва са метом.

Укључује али се не ограничава на:
• Acebutolol
• Alprenolol
• Atenolol
• Betaxolol
• Bisoprolol
• Bunolol
• Carteolol
• Carvedilol
• Celiprolol
• Esmolol
• Labetalol
• Metipranolol
• Metoprolol
• Nadolol
• Nebivolol
• Oxprenolol
• Pindolol

• Propranolol
• Sotalol
• Timolol

ИНДЕКС

(±)-Methyl-2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
1-Androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol)
1-Androstenedione (5α-androst-1-ene-3,17-dione)
1-Androsterone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one)
1-Epiandrosterone (3β-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one)
1-Testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one)
2-Androstenol (5α-androst-2-en-17-ol)
2-Androstenone (5α-androst-2-en-17-one)
3-Androstenol (5α-androst-3-en-17-ol)
3-Androstenone (5α-androst-3-en-17-one)
3-Methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine)
4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo)
4-Androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol)
4-Fluoromethylphenidate
4-Hydroxytestosterone
4-Methylhexan-2-amine (methylhexaneamine)
4-Methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine)
5-Androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione)
5-Methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine)
7-Keto-DHEA
7α-hydroxy-DHEA
7β-hydroxy-DHEA
19-Norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol)
19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione)

A

ACE-031
Acebutolol
Acetazolamide
Activin A-neutralizing antibodies
Activin receptor IIB competitors
Adrafinil
Adrenaline
AICAR
Albumin
Alexamorelin
Alprenolol
Amfepramone
Amfetamine
Amfetaminil
Amiloride
Aminoglutethimide
Amiphenazole
AMP-activated protein kinase (AMPK)
Anamorelin
Anastrozole
Andarine
Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione
Androsta-3,5-diene-7,17-dione
Androstanolone
Androstatrienedione
Androstenediol
Androstenedione
Anti-activin receptor IIB antibodies
AOD-9604
Arformoterol
Arimistane
Asialo EPO
Atenolol

B

Bazedoxifene
Beclometasone
Bendroflumethiazide
Benfluorex
Benzfetamine
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Benzylpiperazine
Betamethasone
Betaxolol
Bimagrumab
Bisoprolol
Blood
Blood (autologous)
Blood (components)
Blood (heterologous)
Blood (homologous)
Blood manipulation
Bolasterone
Boldenone
Boldione
BPC-157
Brimonidine
Brinzolamide
Bromantan
Budesonide
Bumetanide
Bunolol
Buprenorphine
Buserelin

C

Calusterone
Cannabidiol
Cannabis
Canrenone
Carbamylated EPO (CEPO)
Carteolol
Carvedilol
Cathine
Cathinone
Celiprolol
Cell (doping)
Cell (genetically modified)
Cell (normal)
Cell (red blood)
Chlorothiazide
Chlortalidone
Chorionic Gonadotrophin (CG)
Ciclesonide
CJC-1293
CJC-1295
Clenbuterol
Clobenzorex
Clomifene
Clonazoline
Clonidine
Clostebol
CNT0-530
Cobalt
Cocaine
Corticorelin
Corticotrophins
Cortisone
Cropropamide
Crotetamide
Cyclofenil

D

Danazol
Daprodustat
Darbepoetins (dEPO)
Deflazacort
Dehydrochlormethyltestosterone
Deslorelin
Desmopressin
Desoxymethyltestosterone
Dexamethasone
Dextran

Dextromoramide
Diamorphine
Dimetamfetamine
Dimethylamphetamine
Domagrozumab
Dorzolamide
Drospirenone
Drostanolone

E

Ecstasy
Efaproxiral (RSR13)
Enobosarm
Ephedrine
Epiandrosterone
Epi-dihydrotestosterone
Epinephrine
Epitestosterone
EPO-based constructs
EPO-Fc
EPO-mimetic agents
Erythropoietin receptor agonists
Erythropoietins (EPO)
Esmolol
Etacrynic acid
Etamivan
Ethylestrenol
Ethylphenidate
Etilamfetamine
Etilefrine
Examorelin
Exemestane

F

Famprofazone
Felypressin
Fenbutrazate
Fencamfamin
Fencamine
Fenetylline
Fenfluramine
Fenoterol
Fenoxazoline
Fenproporex
Fentanyl
Fibroblast growth factors (FGFs)
Flunisolide
Fluocortolone
Fluorenol
Fluoxymesterone
Fluticasone
Follistatin
Fonturacetam
Formebolone
Formestane
Formoterol
Fulvestrant
Furazabol
Furfenorex
Furosemide

G

GATA inhibitors
Gene doping
Gene editing
Gene silencing
Gene transfer
Gestrinone
GHRPs
Gonadorelin
Goserelin
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Growth hormone (GH)
GW1516
GW501516

H

Haemoglobin (products)
Haemoglobin (based blood substitutes)
Haemoglobin (microencapsulated products)
Hashish
Hepatocyte growth factor (HGF)
Heptaminol
Heroin
Hexarelin
hGH 176-191
Higenamine
Hydrafinil
Hydrochlorothiazide
Hydrocortisone
Hydromorphone
Hydroxyamfetamine
Hydroxyethyl starch
Hypoxia-inducible factor (HIF) activating agents

I

Imidazoline
Indacaterol
Indanazoline
Indapamide
Infusions
Injections (>100 mL)
Innate repair receptor agonists
Insulin-like growth factor-1 (IGF-1)
Insulin-mimetics
Insulins
Intravenous infusions/injections
IOX2
Ipamorelin
Isometheptene

K

K-11706

L

Labetalol
Landogrozumab
Lenomorelin
Letrozole
Leuprorelin
Levmetamfetamine
Levosalbutamol
LGD-4033
Ligandrol
Lisdexamfetamine
Lonapegsomatropin
Luspatercept
Luteinizing hormone (LH)

M

Macimorelin
Mannitol
Marijuana
Mechano growth factors (MGFs)
Meclofenoxate
Mefenorex
Meldonium
Mephedrone
Mephentermine
Mesocarb
Mestanolone

Mesterolone
Metamfetamine(d-)
Metandienone
Metenolone
Methadone
Methandriol
Methasterone
Methedrone
Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)
Methyl-1-testosterone
Methylclostebol
Methyldienolone
Methylenedioxymethamphetamine
Methylephedrine
Methylnaphtidate
Methylnortestosterone
Methylphenidate
Methylprednisolone
Methylsynephrine
Methyltestosterone
Metipranolol
Metolazone
Metoprolol
Metribolone
Mibolerone
Modafinil
Molidustat
Mometasone
Morphine
Myostatin inhibitors
Myostatin propeptide
Myostatin-binding proteins
Myostatin-neutralizing antibodies

N

Nadolol
Nafarelin
Nandrolone
Naphazoline
Nebivolol
Nicomorphine
Nikethamide
Norboletone
Norclostebol
Norethandrolone
Norfenefrine
Norfenfluramine
Nucleic acids
Nucleic acid analogues

O

Octodrine
Octopamine
Olodaterol
Osilodrostat
Ospemifene
Ostarine
Oxabolone
Oxandrolone
Oxilofrine
Oxprenolol
Oxycodone
Oxymesterone
Oxymetazoline
Oxymetholone
Oxymorphone

P

Pamabrom
Parahydroxyamphetamine
Peginesatide
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Pemoline
Pentazocine
Pentetrazol
Perfluorochemicals
Peroxisome proliferator activated
receptor delta agonists
Pethidine
Phendimetrazine
Phenethylamine
Phenmetrazine
Phenpromethamine
Phentermine
Pindolol
Plasma expanders
Platelet-derived growth factor (PDGF)
p-methylamfetamine
Pralmorelin
Prasterone
Prednisolone
Prednisone
Prenylamine
Probenecid
Procaterol
Prolintane
Propranolol
Propylhexedrine
Prostanozol
Proteases
Pseudoephedrine

Q

Quinbolone

R

RAD140
Raloxifene
Reproterol
Roxadustat

S

Salbutamol
Salmeterol
Selective androgen receptor
modulators
Selegiline
Sermorelin
Sibutramine
Somapacitan
Somatrogon
Sotalol
Sotatercept

Spironolactone
SR9009
Stamulumab
Stanozolol
Stenbolone
Strychnine

T

Tabimorelin
Tamoxifen
Tampering
TB-500
Tenamfetamine
Terbutaline
Tesamorelin
Testolactone
Testosterone
Tetrahydrocannabinols
Tetrahydrogestrinone
Thaizides
Thymosin-β4
Tibolone
Timolol
Tolvaptan
Toremifene
Transforming growth factor beta (TGF-β)
signalling inhibitors
Trenbolone
Tretoquinol
Triamcinolone acetonide
Triamterene
Trimetazidine
Trimetoquinol
Triptorelin
Tuaminoheptane
Tulobuterol

V

Vadadustat (AKB-6548)
Vaptans
Vascular endothelial growth factor (VEGF)
Vilanterol

X

Xenon
Xylometazoline

Z

Zeranol
Zilpaterol

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
6036

ВЛАДИЧИН ХАН
На основу члана 8. став 1. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09, 145/14 и 47/18) и  члана 32. став 1. тачка 

6.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14  – др. закон, 101/16  – др. закон, 47/18  и 111/21  –др. закон), 
Скупштина општине Владичин Хан, по прибављеном мишљењу Министарства државне управе и локалне самоуправе број 20-00-

1072/2021-26 од 7. децембра 2021. године, на седници одржаној 26. децембра 2021. године, донела је 

ОД Л У К У
о матичним подручјима на територији општине Владичин Хан

1. Овом oдлуком, одређују се матична подручја за која се воде матичне књиге на територији општине Владичин Хан и седишта 
матичних подручја.
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2. Матична подручја за која се воде матичне књиге  на територији oпштине Владичин Хан су:
1) Матично подручје Владичин Хан, које чине насељена места: Владичин Хан, Куново, Доње Јабуково, Полом, Горње Јабуково, 

Прекодолце, Житорађе, Козница, Калиманце, Балиновце, Сува Морава, Кукавица, Кржинце, Репинце, Јагњило, Брестово, Срнећи Дол, 
Костомлатица, Солачка Сена, Јастребац, Зебинце, Летовиште, Рдово и Урвич;

2) Матично подручје Лепеница, које чине насељена места: Лепеница, Бачвиште, Кацапун, Грамађе, Декутинце, Врбово, Богошево, 
Белишево, Равна Река, Јовац , Белановце, Прибој, Мазараћ, Островица и Стубал;

3) Матично подручје Џеп, које чине насељена места: Џеп, Репиште, Теговиште, Мртвица, Гариње, Копитарце, Ружић, Мањак, Ду-
пљане, Љутеж, Манајле и Лебет.

3. Седишта матичних  подручја из тачке 2. ове одлуке су:
1) Седиште матичног подручја Владичин Хан је у Владичином Хану;
2) Седиште матичног подручја Лепеница је у Лепеници;
3) Седиште матичног подручја Џеп је у Џепу.
4. Даном почетка примене ове oдлуке престаје да важи Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Владичин 

Хан („Службени гласник РС”, број 98/16).
5. Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почеће да се приме-

њује од 1. jануара 2022. године.

Број 06-130/5/21-I
У Владичином Хану, 26. децембра 2021. године

Скупштина општине Владичин Хан
Председница,

Данијела Поповић, с.р.




