
            

 

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ 

ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 

 

Члан 1. 

У Закону о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, број 68/15), у 

члану 23. став 2. мења се и гласи: 

„Министарство доноси решење о издавању сертификата из става 1. овог члана лицу које 

положи испит о професионалној оспособљености, као и лицу које испуњава услов за ослобађање од 

полагања  испита о професионалној оспособљености.”. 

После става 4. додаје се став 5. који гласи: 

„Решење из става 2. овог члана је коначно.”.  
 

 

Члан 2. 

У члану 24. став 2. речи: „програм, начин и висину трошкова” замењују се речима: „програм 

и начин”. 

 После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„Трошкове полагања испита о професионалној оспособљености сноси лице које полаже 

испит и исти обухватају трошкове за рад комисије из става 1. овог члана”. 

Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 4, 5. и 6. 

 

Члан 3. 

 У члану 63. став 2. брише се. 

Досадашњи став 3. постаје став 2. 

Члан 4. 

 

У члану 67. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: „Захтев за измену регистрованог 

реда вожње из разлога који су прописани у ставу 2. тач. 2) и 3) овог члана, а који је у истој 

календарској години усаглашен у Привредној комори Србије и регистрован у Министарству, може 

се поднети после истека годину дана од почетка важења регистрованог реда вожње, односно важења 

режима обављања превоза на линији”. 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. број: „3” замењује се бројем: „4”. 

 

 

 

Члан 5. 

У члану 99. став 5. број: „1” замењују се бројем: „4”. 

 

Члан 6. 

 У члану 143. став 3. брише се. 

 У досадашњем ставу 4. који постаје став 3. „става 3. овог члана” замењују се речима: „члана 

140. став 2. овог закона”. 

 У досадашњем ставу 5. који постаје став 4. „става 3. овог члана” замењују се речима: „члана 

140. став 2. овог закона”. 

 У досадашњем ставу 6. који постаје став 5. после речи: „за сопствене потребе” додаје се 

запета и речи: „која садржи регистарске ознаке аутобуса”. 

 После става 6. додају се нови ст.7, 8. и 9. који гласе:  

„ Привредно друштво, друго правно лице или предузетник дужан је да о промени података о 

условима на основу којих је извршен упис у регистар у року од 15 дана од дана настале промене 

обавести Министарство. 

Министарство доноси решење о упису промене података у регистар.  



Привредно друштво, друго правно лице или предузетник дужан је да Министарству врати 

потврду о упису у регистар из става 1. овог члана ако је престао да користи возило за које је издата 

потврда или ако промењени подаци мењају садржину издате потврде”. 

Досадашњи став 7. који постаје став 10. мења се и гласи: 

„Решење из ст. 4, 5. и 8. је коначно.”. 

 

Члан 7. 

У члану 144. став 2. после речи: „овог члана” додаје се запета и речи: „као и образац потврде 

о упису у регистар из става 1. овог члана”. 

 

Члан 8. 

У члану 150. став 1. тачка 1) после речи: „возило домаћег” додаје се запета и речи: „односно 

страног”, а после речи: „аутобус домаћег” додаје се запета и речи: „односно страног”. 

У тачки 7) после речи: „обавља у складу са” додају се речи: „дозволом за линијски превоз и”. 

У тачки 8) после речи: „изласка из земље” додају се речи: „и забрани улазак тог аутобуса, 

односно путничког возила на територију Републике Србије у трајању од пет дана,”. 

 У тачки 9) после речи: „изласка из земље” додају се речи: „и забрани улазак тог аутобуса на 

територију Републике Србије у трајању од пет дана,”. 

У ставу 5. речи: „тач. 1) и 2)” замењују се речима: „тач. 1), 2), 8) и 9)”. 

 

Члан 9. 

У члану 153. став 1. речи: „полицијски службеник на граничном прелазу”, замењују се 

речима: „надлежни царински орган Републике Србије”. 

У ставу 2. речи: „Орган надлежан за послове граничне полиције”, замењују се речима: 

„Надлежни царински орган Републике Србије”. 

 

Члан 10. 

У члану 162. став 2. речи: „изглед и садржину обрасца службене легитимације, односно” 

бришу се. 

 

Члан 11. 

У члану 164. став 1. реч: „осам” замењује се бројем: „15”. 

У ставу 2. реч: „осам” замењује се бројем: „15”. 

 

Члан 12. 

У члану 169. став 1. тачка 48) тачка на крају замењује се тачком запетом. 

После тачке 48) додају се тач. 49) и 50), које гласе:  

„49) не врати Министарству потврду о упису у регистар привредних друштава, других 

правних лица и предузетника који врше међународни превоз за сопствене потребе (члан 143. став 9); 

50) за време трајања искључења користи аутобус или путничко возило које је у вршењу 

инспекцијског надзора искључено из саобраћаја (члан 151. став 1).”. 

У ставу 5. речи: „тачка 1)” замењују се речима: „тач. 1) и 50)”. 

 

Члан 13. 

У члану 173. став 1. тачка 16) тачка запета на крају замењује се тачком. 

Тачка 17) брише се. 

У ставу 2. број: „10.000” замењује се бројем: „30.000”.  

У ставу 4. број: „10.000” замењује се бројем: „30.000”.  

 

Члан 14. 

Члан 179. брише се. 

 

 

Члан 15. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 


