
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА 
 
 

Члан 1. 
У Закону o јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07 и 101/11), 

у члану 17. тач. 1), 2), 6), 9) и 11. бришу се.  
У тачки 4) после речи: „оглашавање на” реч: „јавном“ замењује се речју: 

„државном”, а после речи: „управљач” реч: „јавном” замењује се речју: „државном”. 
После става 1. додаје се став 2. који гласи:  
„Висину накнада из става 1. овог члана за државни пут утврђује управљач државног 

пута уз сагласност Владе, а за општински пут и улицу управљач општинског пута и улице 
уз сагласност скупштине општине, односно скупштине града.” 
 

Члан 2. 
Члан 18. брише се. 
 

Члан 3. 
У члану 21. став 1. брише се.  
У ставу 2. речи: „тач. 3) до 13)” бришу се. 
 

Члан 4. 
Члан 23. брише се. 
 

Члан 5. 
У члану 24. после речи: „Накнада из члана 17. тачка” број: „5)” замењује се бројем: 

„3)”. 
 

Члан 6. 
У члану 25. став 1. после речи: „Накнада из члана 17. тачка” број: „5)” замењује се 

бројем: „3)”. 
 

Члан 7. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 



  
 

 
 

V. ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ВАЖЕЋЕГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО 
ДОПУЊУЈУ 

 
Члан 17. 

За употребу јавног пута плаћају се накнаде, и то: 
1) годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила; 
2) годишња накнада за возила на моторни погон која нису обухваћена тачком 1) 

овог члана; 
3) накнада за ванредни превоз; 
4) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно 

или звучно обавештавање или оглашавање на јавном ДРЖАВНОМ путу, односно на 
другом земљишту које користи управљач ДРЖАВНОГ пута, у складу са прописима; 

5) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (у 
даљем тексту: путарина); 

6) накнада за прекомерно коришћење јавног пута, његовог дела или путног објекта; 
7) накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута; 
8) накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута; 
9) накнада за прикључење прилазног пута на јавни пут; 
10) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и 

телеграфских водова и сл. на јавном путу; 
11) накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са 

јавног пута; 
12) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен 

приступ са јавног пута и 
13) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству. 
ВИСИНУ НАКНАДА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЗА ДРЖАВНИ ПУТ 

УТВРЂУЈЕ УПРАВЉАЧ ДРЖАВНОГ ПУТА УЗ САГЛАСНОСТ ВЛАДЕ, А ЗА 
ОПШТИНСКИ ПУТ И УЛИЦУ УПРАВЉАЧ ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ УЗ 
САГЛАСНОСТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ОДНОСНО СКУПШТИНЕ ГРАДА. 
 

Члан 18. 
Висину накнаде из члана 17. тач. 1) и 13) овог закона утврђује Влада. 
Висину накнаде из члана 17. тачка 2) овог закона утврђује надлежни орган 

општине, односно града. 
Висину накнаде из члана 17. тач. 3) до 12) овог закона утврђује управљач јавног 

пута. 
Одлука о висини накнаде из става 3. овог члана за државни пут доноси се уз 

сагласност Владе, а за општински пут, односно улицу, уз сагласност скупштине општине, 
односно скупштине града. 

 
Члан 21. 

Средства од наплаћене накнаде из члана 17. тач. 1) и 2) овог закона приход су 
општине. 



Средства од наплаћене накнаде из члана 17. тач. 3) до 13) овог закона за употребу 
државних путева приход су Јавног предузећа, а средства наплаћена од тих накнада за 
употребу општинских путева и улица приход су управљача тих путева и улица. 
 

 
Члан 23. 

Накнада из члана 17. тачка 1) овог закона не плаћа се за моторна возила: 
1) иностраних дипломатских и конзуларних представништава, ако је ослобођење од 
плаћања те накнаде предвиђено међународним споразумом или ако постоји реципроцитет; 

2) особа са инвалидитетом и 
3) организација које окупљају особе са инвалидитетом. 

 
Члан 24. 

Накнада из члана 17. тачка 53) овог закона не плаћа се за моторна возила: 
1) полиције; 
2) Војске Србије и Црне Горе; 
3) хитне помоћи; 
 4) под пратњом (возилима под пратњом сматрају се возила којима је додељена пратња 

припадника полиције или војне полиције) и посебним возилима (возилима снабдевеним 
уређајима за давање светлосних и звучних знакова и то за време док ти знакови трају); 

 5) професионалних ватрогасних јединица, добровољних ватрогасних друштава и 
ватрогасних јединица правних лица која имају ватрогасну службу организовану по 
прописима о заштити од пожара; 

 6) особа са инвалидитетом и 
 7) организација које окупљају особе са инвалидитетом. 

 
Члан 25. 

Накнада из члана 17. тачка 53) овог закона не плаћа се, по одобрењу Јавног 
предузећа, за моторна возила: 

1) републичке инспекције за државне путеве и републичке инспекције за друмски 
саобраћај; 

2) привредних друштава, предузећа и других правних лица, односно предузетника 
који обављају послове одржавања и заштите јавног пута за чије коришћење се плаћа 
путарина; 

3) која су у функцији организовања и наплате путарине и 
4) за превоз лица и материјалних добара у оквиру домаћих или међународних 

хуманитарних акција. 
За возила из става 1. тачка 4) овог закона дозвола се издаје појединачном возилу за 

појединачну вожњу. 
  

 
 

 


