
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

 Уставни основ за доношење Закона о изменама и допуни Закона о јавним путевима 
садржан је у члану 97. тачка 6. Устава Републике Србије којим је, поред осталог, 
прописано да Република Србија уређује и обезбеђује систем обављања појединих 
привредних и других делатности. 
  

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

У оквиру пројеката који се у Србији одвијају у циљу побољшања пословне климе, 
идентификовани су бројни трошкови привреде, који отежавају њено пословање и 
директно утичу на смањење инвестиција. Привредни субјекти и грађани указују на велики 
број намета које плаћају и њихову висину, указујући да су у великом броју случајева исти 
уведени неосновано. Анализирајући захтев привреде и грађана да се конкретне обавезе 
прописане законом укину, узети су у обзир тешки услови у којима домаћа привреда 
послује. Такође се водило рачуна и о потреби за смањење обавеза које плаћају грађани на 
своја возила.  

Приходи по основу годишње накнаде за возила на моторни погон која нису 
обухваћена чланом 17. тачка 1) у пракси нису остваривани, а годишња накнада за моторна 
возила, тракторе и прикључна возила представља велики терет за грађане и 
пољопривреднике. 

Такође се предлаже и укидање накнада за постављање рекламних табли, рекламних 
паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање, осим ако се ради о 
државном путу. 

Накнада за прекомерно коришћење јавног пута, његовог дела или путног објекта у 
пракси није дала никакав ефекат, јер приходи од исте готово да нису ни остваривани. 

Када је реч о укидању обавезе плаћања накнада за прикључење прилазног пута на 
јавни пут и накнаде за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са 
јавног пута, имало се у виду да упоредно постоји годишња накнада за коришћење 
комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута. Предлог да се ове две 
обавезе укину је дат јер те обавезе поскупљују иницијалне трошкове изградње 
комерцијалних објеката поред јавног пута, негативно утичу на ту врсту инвестиције, па 
самим тим посредно негативно утичу и на наплату по основу годишњег коришћења 
комерцијалних објеката, која обавеза је трајног карактера. Анализе наплате по овим 
основима указују да је наплата по два основа чије се укидање предлаже 0,18 милиона 
динара и 15,3 милиона динара, док је наплата по основу годишњег коришћења 
комерцијалних објеката 239 милиона динара. 

Имајући у виду наведено закључено је да је потребно да се укину наведене накнаде 
што се може учинити само припремом нацрта закона којим ће се изменити и допунити 
Закон о јавним путевима као закон којима су у правни систем Републике Србије уведене 
накнаде које је нужно укинути. 

 
 



 
 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА ЗАКОНА 

 
Чланом 1. Нацрта закона извршено је брисање и измена појединих тачака члана 

17. Закона о јавним путевима (у даљем тексту: Закон) чиме се укидају поједине накнаде за 
употребу јавног пута, а такође је прецизирана надлежност за утврђивање висине тих 
накнада. 

 
У чл. 2, 3, 4, 5. и 6. Нацрта закона извршено је усклађивање Нацрта закона са 

изменама извршеним у члану 17.  Закона. 
 

У члану 7. Нацрта закона прописано је да Закон о изменама и допуни закона о 
јавном путевама ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 

 
 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАКОНА 

 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике 

Србије.  
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