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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана 97. 

став 1. тач. 4) и 17) Устава Републике Србије, којима је утврђено да Република Србија 

уређује и безбедност њених грађана и да уређује и друге односе од интереса за 

Републику Србију, у складу са Уставом. 

  

II  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 Закон о путним исправама донет је 2007. године а последње измене 

претрпео је 2014. године. До данас, кроз примену овог закона уочена је потреба да се 

одређене норме прецизније дефинишу, да се прилагоде или ускладе са неким другим 

прописима који су у међувремену мењани, а у циљу целовитости и јединствености 

правног система Републике Србије, као и да се одређена законска решења измене на 

начин који ће допринети бољем функционисању надлежних органа, пре свега 

Министарства унутрашњих послова и омогући боља заштита и ефикасније остваривање 

права грађана. 

 Предложеним изменама и допунама овог закона прописују се ескплицитни 

рокови када је у питању подношења захтева за издавање нових пасоша. Наведене норме 

успоставиће прецизније процедуре за поступање надлежног органа као и обавезе и 

могућности за грађане. Утврђен рок од шест месеци до дана престанка важења пасоша, 

као најранији моменат за подношење захтева за издавање новог документа одређен је 

као оптималан – са једне стране грађани на време могу да замене своју путну исправу, 

нарочито имајући у виду захтеве појединих земаља о потреби важења путне исправе 3 

или 6 месеци, а са друге стране ограничиће се могућности за подношење захтева за 

нове пасоше без преке потребе чиме се оптерећују капацитети надлежног органа. Ипак, 

предвиђен је и изузетак од овог општег режима те је грађанима омогућено да по 

сопственом захтеву добију нови пасош иако је важност већ издатог дужа од прописаног 

општег рока од 6 месеци, уз одређено увећање накнаде за образац пасоша у делу који се 

односи на трошкове техничке израде и ангажовања људских и материјалних капацитета 

Министарства унутрашњих послова.  

 Једна од новина коју такође предвиђа овај нацрт закона јесте и растерећење 

грађана у случајевима када је потребно огласити путну исправу која је проглашена 

неважећом. Напушта се досадашње решење о оглашавању неважеће путне исправе у 

„Службеном гласнику Републике Србије“ , већ се иста оглашава на интернет страници 

Министарства. На овај начин грађани се ослобађају трошка који су имали до сада 

будући да оглашавање неважеће исправе у „Службеном гласнику Републике Србије“ 

вршено о трошку грађана.    

 Поред наведеног, 2018. године донет је Закон о евиденцијама и обради 

података у области унутрашњих послова који на системски начин уређује питања 

евиденција, обраде података и њихове размене на националном и међународном нивоу. 

У том смислу, континуирано се ради на томе да се из посебних закона изоставе одредбе 

које уређују ову материју, што је учињено и овим изменама. 

  

III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 

И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

 Члан 1. Нацрта закона предвиђа да се у члану 2. став 1. Закона о путним 

исправама (у даљем тексту: Закон) бришу речи:“са електронским носачем података, 

осим путног листа који не садржи електронски носач података“. 

 Чланом 2. Нацрта закона допуњује се члан 19. Закона додавањем ст. 3-5. 
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 Чланом 3. Нацрта закона мења се члан 23. Закона.  

 Чланом 4. Нацрта закона врше се измене и допуне члана 27. Закона, тако 

што се предвиђа да се захтеви поднети преко дипломатско-конзуларног представништа 

прослеђују органу надлежном за издавање пасоша, а не обавезно Полицијској управи за 

град Београд како је Закон до сада предвиђао. У истом члану додаје се став који 

прописује да је захтев за издавање пасоша могуће поднети најраније шест месеци пре 

истека важења већ издатог пасоша. 

 Чланом 5. Нацрта закона врши се терминолошко усклађивање са Законом о 

заштити података о личности. 

 Чланом 6. Нацрта закона мења се члан 29. став 2. Закона, прописујући на 

другачији начин услове под којима је могуће издати путну исправу малолетном лицу, 

без сагласности другог родитеља. 

 Чланом 7. Нацрта закона мења се члан 30. Закона, вршећи усклађивање са 

Законом о општем управном поступку и прецизирање већ постојећих норми. 

 Чланом 8. Нацрта закона мења се члан 33. Закона, на начин да се прецизира 

већ постојећа одредба и предвиђањем става који прописује да се пасош може издати и 

пре рока који је прописан чланом 27. (члан 4. Нацрта) али уз плаћање адекватне 

увећане цене обрасца пасоша у складу са актом Владе који прописује њену висину. 

 Чланом 9. Нацрта закона мења се члан 35. став 1. тачка 1), те се у 

терминолошком смислу усаглашава са Закоником о кривичном поступку, док се додаје 

нови став 6). 

 Чланом 10. Нацрта прецизира се већ постојеће решење из члана 38. Закона. 

 Чланом 11. Нацрта закона мења се члан 39. Закона. Уводи се могућност да 

обавештење о чињеницама које за последицу имају престанак разлога за одбијање 

захтева за издавање путне исправе и одузимање путне исправе, поред суда или 

државног органа, може доставити и странка. 

 Чланом 12. у члану 41. став 2. врши се терминолошко и процедурално 

усклађивање са Закоником о кривичном поступку, када је суд надлежан да одреди да се 

окривљеном врати путна исправа, уколико има неодложну потребу да путује у 

иностранство итд. 

 Чланом 13. врши се измена у члану 43. став 2. тако што се сада путна 

исправа проглашена неважећом оглашава на званичној веб презентацији Министарства 

унутрашњих послова, чиме се грађани ослобађају трошкова досадашњег начина 

оглашавања, када се објављивало у „Службеном гласнику РС“. Такође, уводи се став 

којим се даје овлашћење министру да упутством пропише начин оглашавања неважеће 

путне исправе. 

 Чланом 14 Нацрта закона мења се члан 45. Закона тако што прописује да се 

о издатим, одузетим и неважећим путним исправама, као и о одбијеним захтевима за 

издавање путних исправа, води јединствена евиденција у електронском облику. Даље, 

наведеним чланом врши се упућивање да се начин вођења, садржина евиденција и 

размена података из евиденција уређује посебним законом. 

 Чланом 15. бришу се чл. 46-49. Закона будући да је на снази Закон о 

евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова који на јединствен 

начин уређује питања која су била предмет чланова који се бришу. 

 Члан 16. предвиђа да закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеом гласнику Републике Србије“. 

    

IV ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

 

 За спровођење Закона о изменама и допунама Закона о путним исправама није 

потребно обезбедити средстава из буџета Републике Србије са раздела 15 - 

Министарство унутрашњих послова. 


