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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I. Уставни основ за доношење закона 

 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама 

члана 97. тач. 16. и 17. Устава Републике Србије, којима је предвиђено 

да Република Србија уређује и обезбеђује организацију, надлежност и 

рад републичких органа и друге односе од интереса за Републику 

Србију, у складу са Уставом. 

 

II. Разлози за доношење закона 

 

 Важећи Закон о објављивању закона и других прописа и општих 

аката и о издавању „Службеног гласника Републике Србије” донет је 

1991. године. Након што је Република Србија постала правни 

следбеник државне заједнице Србија и Црна Гора и након доношења 

Устава Републике Србије из 2006. године основни текст наведеног 

закона усклађен је са Уставом Републике Србије. 

 Међутим, потреба за даљом афирмацијом и остваривањем 

Уставом зајамченог права на обавештеност (члан 51. Устава) и потреба 

за коришћењем савремених информационих технологија и 

електронских средстава комуникације намећу успостављање новог, 

савременијег начина објављивања закона, других прописа и аката у 

службеном гласилу Републике Србије. 

 Од 1991. године, када је донет основни текст Закона о 

објављивању закона и других прописа и општих аката и о издавању 

„Службеног гласника Републике Србије“, усвојени су бројни 

републички прописи који се односе на правни положај привредних 

друштава, јавних предузећа, ималаца јавних овлашћења, јавну својину, 

јавне набавке и др., што је условило да се приступи доношењу новог 

закона којим би делатност објављивања закона, других прописа и аката 

била уређена на системски начин, у складу са свим важећим 

републичким прописима, као и стратешким документима које је држава  

усвојила у областима регулаторне  реформе и информатизације 

друштва.  

 У складу са наведеним, циљ доношења овог закона јесте 

успостављање економичног и делотворног система у којем ће се, 

смањењем или укидањем трошкова за кориснике, уз коришћење 

савремених информационих технологија, унапредити доступност пре 



 

2 

 

свега закона и подзаконских општих аката свим органима, 

организацијама, службама, установама, правним и физичким лицима. 

 Остварење наведеног циља није могуће без доношења овог 

закона – будући да њиме предвиђене новине у правном систему: 

питања утврђивања електронског облика републичког службеног 

гласила, успостављања Правно-информационог система Републике 

Србије, коришћења база аката, података и информација из наведеног 

система (са могућношћу коришћења без плаћања накнаде или уз 

обавезу њеног плаћања у износу који се утврди сагласно закону), као  и 

делимичног финансирања обављања делатности од општег интереса из 

средстава буџета – морају бити законом уређена. 

Стога су предложеним законом детаљно разрађене уставне 

одредбе о објављивању закона и других општих аката, којима је 

утврђено да се закони и сви други општи акти објављују пре ступања 

на снагу, а да се Устав, закони и подзаконски општи акти Републике 

Србије објављују у републичком службеном гласилу. Такође је 

прописано и да се општи акти привредних друштава, установа и других 

организација објављују на начин који одреде те организације. 

Делатности издавања Службеног гласника и вођења Правно-

инфомационог система утврђене су као делатности од општег интереса 

и утврђени су посебни механизми за заштиту и остваривање тих 

интереса, при чему те делатности обавља јавно предузеће.  

У том смислу, овим законом је детаљно уређено обавезно 

објављивање закона, других прописа и аката (аката Народне 

скупштине, међународних споразума, аката председника Републике, 

Владе, министарстава и посебних организација, Уставног суда, Високог 

савета судства, Државног већа тужилаца, судова и јавних тужилаштава, 

Народне банке Србије, пресуда Европског суда за људска права,  

одлука уговорних тела Уједињених нација за заштиту људских права, 

ималаца јавних овлашћења и осталих аката за које је то предвиђено 

посебним законом), а утврђена је и могућност објављивања у 

Службеном гласнику и других аката органа, правних и физичких лица, 

као и јавних конкурса, огласа, јавних позива и других обавештења 

органа, правних и физичких лица уз накнаду. 

Једна од најзначајнија новина која се предвиђа Нацртом закона 

јесте успостављање, поред штампаног издања, и електронског издања 

Службеног гласника, у PDF и HTML формату, и утврђивање да су 

његова званична издања штампано издање и електронско издање у PDF 

формату. Коришћење електронског издања Службеног гласника 

обезбедиће лакши приступ и већу доступност самог Службеног 
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гласника државним органима, привредним и другим субјектима и 

грађанима и смањити трошкове његовог коришћења.  

Из истих разлога, предвиђа се и успостављање Правно-

информационог система Републике Србије, који би према предвиђеним 

решењима представљао збирку правно релевантних података у 

електронском облику.  Правно-информациони систем би се објављивао 

на интернет странама издавача Службеног гласника и на тај начин би у 

највећој могућој мери био доступан државним органима, привредним и 

другим субјектима и грађанима.  

Приликом израде закона анализирана су решења у земљама 

чланицама Европске уније које су својим законодавним решењима 

обезбедиле бесплатан приступ прописима корисницима интернета и 

утврдиле начине финасирања институција којима је поверено вођење 

оваквих система. Делатност објављивања прописа, који су бесплатно 

достуни корисницима интернета, по правилу, поверена је издавачу 

службених гласила. Електронска издања службених гласила, једино 

или заједно са штампаним издањем службеног гласила, у највећем 

броју земаља утврђена су као званична издања. 

 

III. Објашњење основних правних института  

и појединачних решења 

 

 Уводном одредбом овог закона (члан 1), без преузимања 

одредаба из члана 196. Устава Републике Србије, врши се разрада тих 

уставних решења и утврђује се да је „Службени гласник Републике 

Србије” републичко службено гласило, у којем се, сагласно уставној 

обавези, објављују Устав, закони и подзаконски општи акти 

републичких органа, организација и ималаца јавних овлашћења који 

обављају послове из надлежности Републике Србије. Поред тога, 

полазећи од закона којим су уређена јавна предузећа, доведени су у 

везу одговарајућа област, конкретно и напред утврђено службено 

гласило и јавно предузеће које у оквиру своје делатности обавља и 

делатност издавања службеног гласила и утврђено је да је та делатност 

од општег интереса. С тим у вези, а имајући у виду то да је овим 

законом предвиђено да се службено гласило издаје и у електронском 

облику (члан 26. став 1) и да Правно-информациони систем садржи 

електронски облик  Службеног гласника (члан 28. став 1), послови 

вођења тог система, такође, су, чланом 30. став 2. овог закона, утврђени 

као делатност од општег интереса. 
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Главом II овог закона – „Објављивање у Службеном гласнику” 

(чл. 2–19) уређена су питања обавезног објављивања аката у 

Службеном гласнику (чл. 2–16), објављивања аката за које та обавеза 

није утврђена (члан 17) и врсте издања Службеног гласника (чл. 18. и 

19).  

 Приликом уређивања обавезног објављивања аката у Службеном 

гласнику утврђене су врсте аката чија обавезност објављивања 

произлази из уставних и законских решења, и то тако што су у 

одговарајућим члановима груписане одредбе које се односе на поједине 

државне органе и организације, као доносиоце акта (чл. 3–10), врсту 

аката које они доносе сагласно својим надлежностима и што је 

утврђено ко се стара о њиховом објављивању. Специфичности које су 

захтевале одступање од оваквог приступа уређивања садржане су у 

члану 4. овог закона, и то у односу на чињеницу да акте који имају 

карактер међународног споразума закључују различити органи, 

чињеницу да се њихово утврђивање и обавезност примене обезбеђује у 

различитим поступцима и чињеницу да се о пословима у вези са тим 

актима, сагласно законом утврђеним надлежностима, старају различити 

органи. Такође, извесно одступање – у члану 12. овог закона – које 

подразумева утврђивање одредбе начелног карактера, односно одредбе 

којом се овим законом не прецизирају врсте аката (за чиме и нема 

потребе будући да имаоци јавних овлашћења у обављању поверених 

послова имају исти положај и доносе исте акте као и органи државне 

управе) и органи који се старају о објављивању (будући да су они 

различити у зависности од унутрашњег уређења имаоца јавног 

овлашћења), било је нужно и у вези са уређивањем обавезности 

објављивања прописа ималаца јавних овлашћења. У овом делу, 

полазећи од утицаја на садржину аката који се обавезно објављују, 

посебно је уређено и питање у вези са  објављивањем пречишћеног 

текста тих аката (члан 14. овог закона) – и то тако што је, полазећи од 

одговорности за обављени посао у поступку утврђивања пречишћеног 

текста, предвиђено да се о објављивању пречишћеног текста, уместо 

надлежног органа, организације или службе стара орган (Републички 

секретаријат за законодавство), односно тело (одговарајући одбор 

Народне скупштине), надлежни да утврде пречишћен текст, као и 

питање у вези са објављивањем исправке акта (члан 15. овог закона) – и 

то тако што је одговорност да се стара о објављивању исправке 

утврђена за орган, организацију или службу за коју је утврђено да се 

стара и о објављивању акта чија се исправка даје. Питање начина 

утврђивања потребе и поступања у вези са неопходношћу исправке 
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објављеног акта уређено је, такође, и у Глави III, у којој се уређују 

питања у вези са начином објављивања (члан 22. овог закона). У чл. 18. 

и 19. овог закона, сагласно потреби, па и традицији постојања, 

предвиђа се да службено гласило, односно Службени гласник има 

основно и посебна издања – и то једно издање чија се садржина везује 

за посебну област (међународна сарадња) и посебну врсту аката 

(међународне уговоре), и друго издање, чија се садржина везује за 

посебне кориснике у одговарајућој области (просвета, односно 

образовање) и садржину аката који се објављују, а који, по правилу, 

садрже стручна питања у вези са програмима, кадровима и опремом и 

средствима, која су од утицаја на квалитет образовања.  

 Главом III овог закона – „Начин објављивања закона и других 

прописа и аката” (чл. 20–22) уређена су питања у вези са тим ко 

утврђује текст акта који се објављује (а то је, сагласно надлежностима, 

увек доносилац, осим код објављивања пречишћеног текста акта, који 

се објављује у тексту који утврди надлежни орган, односно тело) и са  

динамиком  објављивања која подразумева да се објављивање текста 

врши без одлагања, односно, по правилу, у првом наредном броју 

службеног гласила (члан 20), као и питање надлежности Републичког 

секретаријата за законодавство (члан 21), којим се обезбеђује провера 

уставности и законитости акта (посебно ако је акт донет без 

прибављања мишљења заинтересованих органа државне управе), и то 

да Влада, преко наведеног секретаријата, има контролу над 

законитошћу рада органа који су јој одговорни. 

Главом IV овог закона – „Издавање и уређивање Службеног 

гласника” (чл. 23–27) уређена су питања у вези са начином старања о 

објављивању Службеног гласника и његовим облицима. Чланом 25. 

овог закона,  како би се обезбедило одговарајуће учешће представника 

различитих државних органа и њихова одговарајућа заступљеност 

(полазећи од делокруга и надлежности), која треба да обезбеди надзор 

над стручношћу и законитошћу рада јавног предузећа у обављању 

делатности од општег интереса и у вези са обезбеђивањем овим 

законом утврђеног начина делимичног финансирања делатности од 

општег интереса, на специфичан начин се уредило питање састава 

надзорног одбора јавног предузећа. У вези са назначеном новином овог 

закона, односно успостављањем електронског облика службеног 

гласила Републике Србије, које се, поред традиционалног штампаног 

облика, користи као његов званичан облик (члан 26. овог  закона), 

истиче се да је предложено решење утврђено у намери да се 

коришћењем електронског облика службеног гласила свим његовим 
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корисницима (државним органима, привредним и другим субјектима и 

грађанима) обезбеди лакши приступ и већа доступност самог 

службеног гласила и смање трошкови његовог коришћења. 

Главом V овог закона – „Правно-информациони систем 

Републике Србије” (чл. 28–32) уређена су организациона и 

функционална питања у вези са тим системом. Из истих разлога који су 

условили установљавање електронског облика службеног гласила, 

предвиђено је и успостављање Правно-информационог система 

Републике Србије (члан 28. овог закона), који би према предвиђеним 

решењима представљао збирку података у електронској форми која 

садржи регистар прописа и других аката објављених у Службеном 

гласнику и друге податке о правном систему Републике Србије, као и 

везу са правним актима Европске уније. Правно-информациони систем 

би се приказивао на интернет странама издавача Службеног гласника и 

на тај начин би у највећој могућој мери био доступан државним 

органима, привредним и другим субјектима и грађанима. Посебно се 

уређује питање доступности тог система, и то уз његово коришћење без 

плаћања или уз плаћање накнаде. У бази која садржи регистар и 

текстове важећих прописа и других аката Републике Србије 

објављених у Службеном гласнику бесплатно су доступни свим 

корисницима интернета: незванично пречишћен текст прописа, 

оригинална службена гласила у PDF формату у којима је објављен 

основни текст прописа и службена гласила у којима су објављене 

његове измене и допуне. С обзиром на то да је вођење Правно-

информационог система делатност која је неопходна за рад државних 

органа, она се одређује као делатност од општег интереса (члан 30. став 

2. овог закона). Бесплатан приступ важећим прописима Републике 

Србије је најзначајнија новина у Нацрту и омогућиће унапређење 

обављања делатности од општег интереса и унапређење начина 

обавештавања свих корисника интернета (грађана Републике Србије у 

земљи и иностранству, страних инвеститора и других субјеката који 

остварују права и обавезе у Републици Србији) о прописима, чиме ће се 

допринети правној сигурности грађана и владавини права. У вези са 

питањима обима доступности, база аката, података и информација и 

плаћања накнаде за коришћење наведеног система, успостављен је 

однос између остварења принципа на обавештеност о питањима од 

општег интереса и стварања претпоставки за економски одрживо 

функционисање система. Наиме, неопходно је да одређени корисници 

партиципирају у обезбеђивању средстава којима се гарантује 

одрживост система. У том смислу, овлашћује се јавно предузеће да 
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одреди накнаду за коришћење система. Одређивање накнаде није у 

искључивој надлежности јавног предузећа – будући да је за Владу 

установљена надлежност да даје сагласност на акт којим се утврђује 

висина накнаде. На овај начин се обезбеђује усклађеност различитих 

интереса корисника и јавног предузећа и стварају услови, с једне 

стране, за адекватно информисање о питањима од општег значаја и, с 

друге стране, за функционалну одрживост система чије је 

успостављање и вођење од општег интереса.  Остала питања су 

организационог и оперативног карактера и омогућавају делотворно 

функционисање Правно-информационог система, а садрже уобичајена 

решења. 

Главом VI овог закона – „Обезбеђивање дела средстава за 

обавезно објављивање у Службеном гласнику и за вођење Правно-

информационог система” уређују се питања у вези са обезбеђивањем 

дела средстава за обавезно објављивање у Службеном гласнику и за 

вођење Правно-информационог система. Потреба за уређивањем ових 

питања настала је као последица промена до којих је дошло у правном 

систему, а пре свега оних које су настале као одговор на захтеве да се 

привреда и грађани растерете од појединих трошкова који за њих 

настају у поступцима пред државним органима и промењеног начина 

рада у тим органима, до којег је дошло због увођења и примене 

информационих технологија у њиховом раду. Наиме, наведене промене 

имале су за последицу то да се битно смањи потреба за коришћењем 

појединих образаца који су коришћени као службени обрасци у 

поступцима пред државним органима, а које је у оквиру своје 

делатности штампало јавно предузеће које се старало о објављивању 

републичког службеног гласила. На тај начин, као и повећаним 

коришћењем одговарајућих пакета и информационих база које су 

садржавале акте који су објављени у службеном гласилу дошло је до 

смањења прихода које је јавно предузеће остваривало до наступања 

наведених промена и из којих је обезбеђивало покриће трошкова који 

су за њега настајали у вези са обавезом објављивања аката за које није 

могло да наплаћује накнаду. У вези са смањењем прихода јавног 

предузећа, посебно се указује на то  да се овим законом предвиђа и то 

да су оригинални електронски облик Службеног гласника, као и 

незванично пречишћени текстови објављених аката доступни без 

накнаде (члан 29. став 1. овог закона). Дакле, будући да се стално 

повећава обим послова које јавно предузеће има по основу обавезности 

објављивања аката, а да се истовремено смањује приход који се може 

остварити по основу тих и сродних послова, неспорна је потреба да се 
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део средстава, као делимично покриће трошкова јавног предузећа у 

вези са објављивањем аката државних органа и ималаца јавних 

овлашћења и обављањем послова у вези са којима се не може 

наплатити накнада, обезбеди издвајањем из јавних прихода, односно из 

буџета. Критеријуми и мерила за одређивање висине средстава која ће 

се обезбеђивати у буџету, као и начин и поступак утврђивања тих 

средстава, заснивају се на тржишним принципима. 

Главом VII овог закона – „Посебни начини објављивања” (члан 

34) заокружен је систем и разрађена уставна обавеза објављивања 

закона, других прописа и општих аката уз вођење рачуна о постојећој 

пракси и потребама да се у појединим областима и за одређене 

кориснике издаје посебан облик гласила (нпр. „Службени војни лист”), 

као и о праву доносилаца који немају статус државног органа или 

имаоца јавног овлашћења да одлуче о начину оглашавања, односно 

објављивања аката које су донели.  

 Главом VIII овог закона – „Прелазне и завршне одредбе” (чл. 35–

39) уређена су одговарајућа питања која се односе на период преласка 

са старих на нова законска решења. Посебно се указује на то да је 

прелазним решењима обезбеђен континуитет у обављању послова из 

делатности јавног предузећа које се стара о објављивању републичког 

јавног гласила. Наиме, одредбом члана 4. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, број 113/12), прописано је да ако јавно 

предузеће оснива Република Србија, права оснивача врши Влада. С 

обзиром на то да је Јавно предузеће „Службени гласник” основано 

Законом о објављивању закона и других прописа и општих аката и о 

издавању „Службеног гласника Републике Србије” („Службени 

гласник РС”, број 72/91, „Службени лист СРЈ”, број 11/93 – СУС и 

„Службени гласник РС”, број 30/10) и да се ради усклађивања са 

Законом о јавним предузећима, Јавно предузећа „Службени гласник” 

оснива одлуком Владе,  то је одредбом члана 36. овог закона, уређено 

питање наставка рада Јавног предузећа „Службени гласник”, на начин 

којим се успоставља континуитет у пословању Јавног предузећа 

„Службени гласник”. Поред наведеног, посебно се указује на то да је у 

завршној одредби предвиђена одложена примена појединих одредаба 

овог закона, а с циљем да се систем заокружи и да се створе  правне, 

организационе и финансијске претпоставке за његово функционисање. 
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IV. Процена финансијских средстaва за спровођење овог закона 

 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна 

средства у буџету Републике Србије за 2013. годину. 

 Након што ступе на снагу одредбе овог закона чија 

примена је одложена, а нарочито одредбе сагласно којима се у буџету 

Републике Србије обезбеђује део потребних средстава за објављивање 

закона, других прописа и аката и за вођење Правно-информационог 

система, у буџету ће се обезбеђивати минимално потребан износ 

средстава за обезбеђивање несметаног обављања делатности издавања 

службеног гласила Републике Србије и делатности вођења Правно-

информационог система, које су од општег интереса. 

Сагласно томе, за спровођење овог закона, којим се утврђују 

начини обављања две делатности од општег интереса, издавање 

Службеног гласника и вођење Правно-информационог система, 

потребно је обезбедити део средстава у буџету Републике Србије: 1) за 

објављивање у Службеном гласнику које је бесплатно за акте који се 

обавезно објављују, и 2) за вођење Правно-информационог система. 

Обављање делатности издавања Службеног гласника 

подразумева: уређивање, припрему за штампу, штампу и дистрибуцију 

Службеног гласника, како штампаног тако и електронског издања.  

Обављање делатности вођења Правно-информационог система 

захтеваће програмску дораду и прилагођавање постојећег Портала 

Службеног гласника Републике Србије и база прописа Јавног предузећа 

„Службени гласник“, редован рад на ажурирању и допуњавању 

садржајима електронских издања и база прописа, као и развој и 

одржавање информационог система који омогућује припрему и 

публиковање садржаја. Вођење Правно-информационог система 

подразумеваће и координацију са надлежним државним институцијама 

ради достављања и валидације материјала који ће се публиковати. 
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Омогућавање бесплатног приступа важећим прописима довешће 

до пада прихода  по основу претплате на штампана и електронска 

издања Службеног гласника, због чега је неопходно обезбедити 

средства у буџету Републике Србије за обављање ових делатности. 

Чланом 33. овог закона утврђено је да се за ове две делатности 

обезбеђује део потребних средстава у буџету Републике Србије, у 

висини која се за сваку годину одређује законом о буџету Републике 

Србије. Истим чланом утврђен је начин одређивања износа средстава 

која се обезбеђују у буџету Републике Србије, на основу просечних 

цена упоредивих услуга на тржишту, а упоредивим услугама се 

сматрају: 1) „услуге припреме за штампу и штампе“ и 2) услуге 

уређивања и ажурирања електронских база прописа.  

Део потребних средстава за обављање две законом утврђене 

делатности потребно је обезбедити у буџету Републике Србије, а који 

би у 2014. години, према наведеним критеријумима, износио 

максимално 270.000.000,00 дин. без ПДВ-а. При чему је 120.000.000,00 

динара износ дефинисан чланом 33, став 3, тачка 1), а 150.000.000,00 

дин. износ дефинисан чланом 33, став 3, тачка 2). 


