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РСД

КОМЕНТАР ЗАКОНА О 
ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Судска пракса и прописи с посебним додатком
о грађанском извршном поступку
Према стању законодавства од 1. јануара 2020. године

Друго измењено и допуњено издање, 2020, 16 х 24 цм, 1.140 стр.
тврд повез, ћирилица

МЛАДЕН НИКОЛИЋ И НЕБОЈША ШАРКИЋ

ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ 
И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ПРЕДГОВОР И СТВАРНИ 
РЕГИСТАР ГОРДАНА СТАНКОВИЋ

У примени од 1. јула 2020. 
са ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА у примени до 
1. јула 2020.

Ово издање садржи Закон о 
јавним набавкама објављен у 
„Службеном гласнику РС“, 
број 91 од 24. децембра 2019.

Са одабраним подзаконским актима 
Према стању Закона о извршењу и обезбеђењу 
и законодавства од 1. јануара 2020. године

С обзиром на то да се до почетка примене овог закона на поступке 
јавних набавки примењује претходни закон, ово издање садржи и пре-
чишћени текст Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
68/15), који је ступио на снагу 12. августа 2015. године, а примењује се 
од 1. јануара 2016. до 1. јула 2020.

ЦЕНА: 

880,00
РСД

ЦЕНА: 

550,00
РСД
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На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,
Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

У Р Е Д Б У
о измени и допуни Уредбе о мерама за време ванрeдног 

стања

Члан 1.
У Уредби о мерама за време ванредног стања („Службени 

гласник РС”, бр. 31/20, 36/20 и 38/20), члан 4б мења се и гласи:

„Члан 4б
Ради заштите од ширења заразних болести, на територији Ре-

публике Србије забрањује се обављање:
1) јавног превоза путника у друмском саобраћају аутобусима, 

осим посебног линијског превоза, које ће привредни субјекти оба-
вљати искључиво ради реализације радних задатака запослених;

2) међународног и унутрашњег железничког саобраћаја за 
превоз путника,

3) међународног и домаћег водног саобраћаја за превоз пут-
ника. 

Забрана из става 1. тачка 1) овог члана не односи се на ме-
ђумесни превоз у друмском саобраћају, као и на превоз из става 
1. тач. 2) и 3) овог члана за који је, у складу са епидемиолошком 
ситуацијом, добијена дозвола министра надлежног за послове са-
обраћаја.

Забрана из става 1. тачка 1) овог члана, која се односи на 
градски и приградски превоз, не односи се на превоз за који је, у 
складу са епидемиолошком ситуацијом, уз претходну сагласност 
министра надлежног за послове саобраћаја, добијена дозвола је-
динице локалне самоуправе на чијој територији се превоз обавља.

Захтев за превоз из става 3. овог члана подноси се јединици 
локалне самоуправе на чијој територији се превоз обавља.

Сви захтеви, дозволе и претходне сагласности се подносе, 
односно издају у електронској форми, преко званичне мејл адресе 
надлежних органа.   

Захтев јединице локалне самоуправе за добијање претходне 
сагласности из става 3. овог члана подноси се министарству на-
длежном за послове саобраћаја одмах по добијању захтева, а нај-
касније у року од једног сата од момента пријема електронског 
захтева.

Члан 2.
После члана 4б додају се чл. 4в и 4г, који гласе:

„Члан 4в
Новчаном казном од 1.500.000,00 до 2.000.000,00 евра у ди-

нарској противвредности казниће се за прекршај правно лице ако:
1) дозволи или изврши слетање на аеродроме и полетање са 

аеродрома у Републици Србији ваздухоплова који врше превоз 
путника у међународном ваздушном саобраћају, супротно одредби 
члана 4а ове уредбе.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00 
евра у динарској противвредности.

Захтев за покретање прекршајног поступка из става 1. овог 
члана, подноси инспектор надлежан за ваздушни саобраћај.

Казна изречена за учињени прекршај из става 1. овог члана 
не утиче на висину одштетног захтева који Република Србија, пре-
ко надлежних органа у области ваздушног саобраћаја, може захте-
вати од правног лица које је прекршило забрану из члана 4а став 
1. ове уредбе због причињене штете или неизвршене обавезе или 
других трошкова насталих услед извршеног прекршаја.

Члан 4г
Новчаном казном од 1.500.000,00 до 2.000.000,00 динара ка-

зниће се за прекршај правно лице ако:
1) обавља међумесни превоз путника аутобусима, супротно 

члану 4б ове уредбе; 

2) обавља међународни и унутрашњи железнички саобраћај 
за превоз путника, супротно члану 4б ове уредбе; 

3) обавља међународни и домаћи водни саобраћај за превоз 
путника, супротно члану 4б ове уредбе.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00 
динара.

Новчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00 динара казниће 
се за прекршај физичко лице ако обавља међународни и домаћи 
водни саобраћај за превоз путника, супротно члану 4б ове уредбе.

Захтев за покретање прекршајног поступка из става 1. овог 
члана, подноси инспектор надлежан за друмски, односно желе-
знички или водни саобраћај.”

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2764/2020
У Београду, 21. марта 2020. године

Влада

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

Председник Владе,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, 
Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

У Р Е Д Б У

о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих 
послова о ограничењу и забрани кретања лица на 

територији Републике Србије

Члан 1.
Лице које прекрши забрану из тач. 1. и 2. Наредбе о огра-

ничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, број 34/20), казниће се за прекршај нов-
чаном казном од 50.000 до 150.000 динара.

Члан 2.
За прекршај из члана 1. ове уредбе може се покренути и до-

вршити прекршајни поступак, и у случају да је против учиниоца 
покренут или је у току кривични поступак за кривично дело које 
обухвата обележја тог прекршаја, без обзира на забрану из чла-
на 8. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 
65/13, 13/16 и 98/16  – УС).

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2760/2020
У Београду, 21. марта 2020. године

Влада

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

Председник Владе,
Ана Брнабић, с.р.
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1215
На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од 

заразних болести (,,Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси
ОД Л У К У

о посебним мерама пружања услуга у области 
трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у 
угоститељским објектима и продају хране за ношење

1. Правна лица и предузетници који обављају делатност у 
области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића ту 
делатност, односно пружање услуга настављају да обављају уз 
примену посебне мере заштите запослених и корисника услуга 
 – која подразумева да се сервирање и послуживање хране и пића 
гостима не може вршити непосредно у затвореном простору и у 
простору организованих башти на отвореном, без обзира на то: да 
ли гости бивају послужени за столом или се сами послужују изло-
женим јелима и пићима; да ли гости обедују припремљене оброке 
у објекту тј. у ресторанима, кафетеријама, ресторанима брзе хране 
и пића, ресторанима и баровима повезаним са саобраћајем када их 
обављају одвојене јединице, ресторанима, мензама и кантинама у 
којима се у организацији послодавца послужују запослени или у 
било ком другом објекту и башти у којој се та услуга пружа; да ли 
се гостима послужује кетеринг  – ако се послуживање врши непо-
средно кориснику услуге; да ли гости конзумирају пиће у барови-
ма, кафанама, кафићима, пивницама, тавернама, винаријама, ди-
скотекама, клубовима, сплавовима, кладионицама, коктел салама 
или у било ком другом објекту и башти у којој се та услуга пружа.

2. Правна лица и предузетници из тачке 1. ове одлуке могу 
наставити да пружају услуге послуживања хране и пића уз орга-
низовање доставне службе или преко шалтера за пружање услуге 
без уласка лица којима се пружа услуга у објекте.

3. Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају 
услуге у делатностима и на начин из тач. 1. и 2. ове одлуке дужни 
су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све пре-
вентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и 
корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ши-
рења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, 
и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је са-
ставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и 
прописима из области безбедности и здравља на раду. 

4. Примена мера из ове одлуке траје док траје ванредно ста-
ње проглашено у Републици Србији, односно док траје опасност од 
ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ,,Службе-
ном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2762/2020
У Београду, 21. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1216
На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од 

заразних болести (,,Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси
ОД Л У К У

о ограничењу пружања услуга у области трговине на 
мало, које обухватају продају робе и вршење услуга у 
трговинским центрима и локалима у које се улази из 

затвореног простора

1. Забрањује се непосредна продаја робе купцима и непосред-
но вршење услуга корисницима услуга у трговинским центрима и 

сличним објектима у којима се обавља делатност у области трго-
вине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у ло-
калима у које се улази из већег затвореног простора. 

2. Мера из тачке 1. ове одлуке не односи се на друге начине 
пружања услуга од стране правних лица и предузетника који де-
латност обављају у објектима из те тачке (продаја преко друштве-
них мрежа и сл.)  – с тим што су при томе дужни да предузимају 
све превентивне мере.

3. Од примене тачке 1. ове одлуке изузимају се правна лица и 
предузетници који обављају делатност у области трговине на мало 
прехрамбеним производима, односно основним животним намир-
ницама и лековима и медицинским средствима, с тим што су у 
обавези да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене 
све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запосле-
них и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречава-
ње ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-
CoV-2, и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који 
је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно за-
кону и прописима из области безбедности и здравља на раду. 

4. Примена мера из ове одлуке траје док траје ванредно ста-
ње проглашено у Републици Србији, односно док траје опасност 
од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-
CoV-2. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ,,Службе-
ном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2766/2020
У Београду, 21. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1217
На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од 

заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У

о измени и допуни Одлуке о проглашењу болести 
COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном 

болешћу

1. У Одлуци о проглашењу болести COVID-19 изазване ви-
русом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС”, 
бр. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20, 37/20 и 38/20), у 
тачки 4а став 2. број: „14” замењује се бројем: „28”.

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Бродовима који плове на унутрашњим водним путевима Ре-

публике Србије, без обзира да ли су у транзиту или упловљавају, 
односно испловљавају из домаће луке или пристаништа, није до-
звољена замена чланова посаде који су страни држављани, док је 
замена чланова посаде који су домаћи држављани дозвољена уз 
упућивање члана посаде који напушта брод на спровођење мера 
карантина у трајању од 28 дана  – у објекат војне установе „Моро-
вић”, Шид и Миратовачко поље.”

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.
2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службе-

ном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2740/2020
У Београду, 21. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 19. став 4. Закона о спољнотрговинском 
пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11  – др. закон, 
88/11 и 89/15  – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У

о изменама Одлуке о привременој забрани извоза 
основних производа битних за становништво

1. У Одлуци о привременој забрани извоза основних прои-
звода битних за становништво („Службени гласник РС”, бр. 28/20, 
33/20 и 37/20), у тачки 1. речи:
„1701 99 10 00 Бели шећер”

бришу се,
а речи:

„3402 20 90 00
  3402 90 90 00

Детерџенти
Ex  – осим тоалетних куглица и таблета за машинско прање 
судова”

замењују се речима:
„3402 90 90 00 Детерџенти

Ex  – осим тоалетних куглица и таблета за машинско прање 
судова”.

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

05 број 335-2744-2020
У Београду, 21. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1219
На основу члана 5. став 3. Закона о јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19) и чла-
на 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – 
УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), а у вези са чланом 2. ст. 1. и 3. Зако-
на о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник 
РС”, број 84/19),

Влада доноси

ОД Л У К У

о емисији дугорочних државних хартија од вредности

1. Република Србија емитује дугорочне државне хартије од 
вредности ради финансирања буџетског дефицита и рефинансира-
ња доспелих обавеза по основу јавног дуга.

2. Основни елементи дугорочних државних хартија од вред-
ности из тачке 1. ове одлуке су:

Емитент Република Србија
Износ емисије 55.000.000.000 динара
Номинална вредност 10.000 динара
Датум емитовања 2. април 2020. године
Датум салдирања 6. април 2020. године
Датум доспећа 6. април 2023. године
Купон 2,000% годишње
3. Дугорочне државне хартије од вредности емитују се у не-

материјализованом облику и региструју код Централног регистра, 
депоа и клиринга хартија од вредности АД Београд (у даљем тек-
сту: Централни регистар).

4. Дугорочне државне хартије од вредности гласе на име.
5. Продајна цена дугорочних државних хартија од вредности 

утврђује се у форми купонских обвезница са годишњом исплатом 
купона. Датуми доспећа купона су 6. април 2021. године, 6. април 

2022. године и 6. април 2023. године. Уколико датум доспећа ду-
горочних државних хартија од вредности падне у нерадан дан, ис-
плата доспелих дугорочних државних хартија од вредности ће се 
обавити првог наредног радног дана.

Износ продајне цене дугорочних државних хартија од вред-
ности емитованих у форми купонских обвезница израчунава се по 
формули:

Легенда:
D  – продајна цена 
N  – номинална вредност 
pk  – годишња купонска стопа 
f  – број купона у току године 
p  – извршна стопа приноса 
K  – укупан број купона који доспевају од дана продаје до 

дана доспећа 
d1  – број дана од датума продаје до дана доспећа следећег ку-

пона
d2  – број дана у купонском периоду коме припада датум про-

даје
У случају када се трговање врши у последњем купонском пе-

риоду, износ продајне цене дугорочних државних хартија од вред-
ности емитованих у форми обвезница израчунава се по формули:

Легенда:
D  – продајна цена
N  – номинална вредност
pk  – годишња купонска стопа
f  – број купона у току године
p  – извршна стопа приноса
d1  – број дана од датума продаје до дана доспећа последњег 

купона
d2  – број дана у купонском периоду коме припада датум про-

даје.
6. Пренос власништва на дугорочним државним хартијама 

од вредности врши се другог радног дана након уписа дугорочних 
државних хартија од вредности на одговарајуће рачуне хартија 
од вредности који се воде код Централног регистра, а по потреби 
пренос власништва може се вршити и након тога.

7. Номинална вредност дугорочних државних хартија од 
вредности из тачке 2. ове одлуке којe нису продатe до 31. децембра 
2020. године, преноси се са емисионог рачуна на рачун окончања 
емисије Републике Србије у Централном регистру.

8. Дугорочне државне хартије од вредности из тачке 2. ове 
одлуке могу да буду откупљене и пре рока њиховог доспећа, ако 
министар финансија или лице које он овласти из члана 39. став 8. 
Уредбе о општим условима за емисију и продају државних харти-
ја од вредности на примарном тржишту („Службени гласник РС”, 
бр. 100/14, 78/17, 66/18 и 78/18) о томе одлучи.

9. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлу-
ка о емисији дугорочних државних хартија од вредности 05 број 
424-12501/2019 од 12. децембра 2019. године („Службени гласник 
РС”, број 88/19).

10. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 424-2753/2020
У Београду, 21. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 5. став 3. Закона о јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19) и чла-
на 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – 
УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), а у вези са  чланом 2. ст. 1. и 3. Зако-
на о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник 
РС”, број 84/19),

Влада доноси

ОД Л У К У

о емисији дугорочних државних хартија од вредности

1. Република Србија емитује дугорочне државне хартије од 
вредности ради финансирања буџетског дефицита и рефинансира-
ња доспелих обавеза по основу јавног дуга.

2. Основни елементи дугорочних државних хартија од вред-
ности из тачке 1. ове одлуке су:

Емитент Република Србија
Износ емисије 50.000.000.000 динара
Номинална вредност 10.000 динара
Датум емитовања 5. мај 2020. године
Датум салдирања 7. мај 2020. године
Датум доспећа 7. мај 2022. године
Купон 1,700% годишње
3. Дугорочне државне хартије од вредности емитују се у не-

материјализованом облику и региструју код Централног регистра, 
депоа и клиринга хартија од вредности АД Београд (у даљем тек-
сту: Централни регистар).

4. Дугорочне државне хартије од вредности гласе на име.
5. Продајна цена дугорочних државних хартија од вредности 

утврђује се у форми купонских обвезница са годишњом испла-
том купона. Датуми доспећа купона су 7. мај 2021. године и 7. мај 
2022. године. Уколико датум доспећа дугорочних државних харти-
ја од вредности падне у нерадан дан, исплата доспелих дугороч-
них државних хартија од вредности ће се обавити првог наредног 
радног дана.

Износ продајне цене дугорочних државних хартија од вред-
ности емитованих у форми купонских обвезница израчунава се по 
формули:

Легенда:
D  – продајна цена 
N  – номинална вредност 

pk  – годишња купонска стопа 
f  – број купона у току године 
p  – извршна стопа приноса 
K  – укупан број купона који доспевају од дана продаје до 

дана доспећа 
d1  – број дана од датума продаје до дана доспећа следећег ку-

пона
d2  – број дана у купонском периоду коме припада датум про-

даје
У случају када се трговање врши у последњем купонском пе-

риоду, износ продајне цене дугорочних државних хартија од вред-
ности емитованих у форми обвезница израчунава се по формули:

Легенда:
D  – продајна цена
N  – номинална вредност
pk  – годишња купонска стопа
f  – број купона у току године
p  – извршна стопа приноса
d1  – број дана од датума продаје до дана доспећа последњег 

купона
d2  – број дана у купонском периоду коме припада датум про-

даје.
6. Пренос власништва на дугорочним државним хартијама од 

вредности врши се другог дана након уписа дугорочних државних 
хартија од вредности на одговарајуће рачуне хартија од вредности 
који се воде код Централног регистра, а по потреби пренос вла-
сништва може се вршити и након тога.

7. Номинална вредност дугорочних државних хартија од 
вредности из тачке 2. ове одлуке којe нису продатe до 31. децембра 
2020. године, преноси се са емисионог рачуна на рачун окончања 
емисије Републике Србије у Централном регистру.

8. Дугорочне државне хартије од вредности из тачке 2. ове 
одлуке могу да буду откупљене и пре рока њиховог доспећа, ако 
министар финансија или лице које он овласти из члана 39. став 8. 
Уредбе о општим условима за емисију и продају државних харти-
ја од вредности на примарном тржишту („Службени гласник РС”, 
бр. 100/14, 78/17, 66/18 и 78/18) о томе одлучи.

9. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 424-2754/2020
У Београду, 21. марта 2020. године 

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
1221

На основу члана 2. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РСˮ, бр. 31/20, 36/20 и 38/20) и члана 15. став 1. 
Закона о државној управи („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. закон и 47/18),

Министар унутрашњих послова, уз сагласност министра здравља, доноси 

Н А Р Е Д Б У 

о измени и допунама Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

1. У Наредби о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 34/20), у тачки 
1. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Забрана из става 1. ове тачке не односи се на период недељом, од 03 до 08 часова.ˮ
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2. У тачки 2. после речи: „у времену од 20 до 05 часоваˮ додају се запета и речи: „осим суботом када забрана траје од 20 до 03 ча-

сова.ˮ
3. После тачке 2. додаје се тачка 2а која гласи:
„2а Забрањује се кретање у свим парковима и  јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт, почев од 21. марта 2020. го-

дине, од 20 часова.ˮ
4. После тачке 4. додаје се тачка 4а која гласи:
„4а Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се на домаће и стране држављане који су чланови посаде теретних моторних вози-

ла, теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни 
превоз у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају.ˮ

5. Тачка 5. мења се и гласи: 
„5. Непоштовање забране из тач. 1. и 2. ове наредбе казниће се за кривично дело у складу са Кривичним закоником, а за прекршај у 

складу са Уредбом о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији 
Републике Србије.ˮ

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
Број 01-1094/20-100

У Београду, 21. марта 2020. године
Министар унутрашњих послова,

др Небојша Стефановић, с.р.

1222
На основу члана 52. став 1. тачка а) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и 

члана 15. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. закон и 47/18), на предлог 
Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 
Батут”,

Министар здравља доноси

Н А Р Е Д Б У

о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору

1. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 забрањују се јавна окупљања на целој тери-
торији Републике Србије на јавним местима у затвореним просторима  – када се истовремено окупља више од пет лица.

Изузетно од става 1. ове тачке, на јавним местима у затвореним просторима и у службеним просторијама дозвољено је истовреме-
но окупљање највише до 50 лица  – ако окупљање организује надлежни државни орган, орган аутономне покрајине или орган јединице 
локалне самоуправе у циљу несметаног рада и предузимања мера усмерених на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2 и ако су у припреми и за време окупљања примењене све превентивне мере које се односе на дезинфекцију, сани-
тарно-техничке и хигијенске услове.

2. Забрана окупљања из тачке 1. ове наредбе траје док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом 
SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.

3. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затворе-
ном простору број („Службени гласник РС”, број 30/20).

4. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 512-02-9/17/2020-01

У Београду, 21. марта 2020. године
Министар,

др Златибор Лончар, с.р.

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
1223

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,  број 15/16), члана 56. Закона о заштити природе („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10  – исправка, 14/16 и 95/18  – др. закон ) и чл. 5. и  7. Уредбе о проглашењу Споменика природе 
„Борачки крш” („Службени гласник РС”, број 41/19),

Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, на седници одржаној 27. децембра 2019. године, доноси

П РА В И Л Н И К

о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе „Борачки крш”

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником регулишу се унутрашњи ред, организација, начин рада и опрема чуварске службе и основна правила организа-

ције противпожарне заштите Споменика природе „Борачки крш” (у даљем тексту: Споменик природе), односно ближе прописују прави-
ла из члана 56. став 4. Закона о заштити природe (у даљем тексту: Закон) по којима се на подручју Споменика природе спроводи режим 
заштите утврђен чланом 35. Закона и чланом 4. Уредбе о проглашењу Споменика природе „Борачки крш” (у даљем тексту: Уредба). 
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Члан 2.
Одредбе овог правилника односе се на кориснике заштиће-

ног подручја у смислу члана 4. тачка 37. Закона (у даљем тексту: 
Корисник), односно на лица која имају пребивалиште или борави-
ште на подручју Споменика природе, власнике земљишта и дру-
гих непокретности, правна и физичка лица и предузетнике који 
коришћењем непокретности, природних вредности и добара и на 
други начин обављају делатност или врше послове на подручју 
Споменика природе, као и на посетиоце Споменика природе.

Посетилац Споменика природе је лице које из научних, обра-
зовних, рекреативних, туристичких, спортских и културних потре-
ба и разлога борави на подручју Споменика природе краће од 15 
дана, као и лице у транзиту кроз подручје Споменикa природе (у 
даљем тексту: Посетилац).

Члан 3.
Управљање Спомеником природе Уредбом је поверено Јав-

ном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Београд 
(у даљем тексту: Јавно предузеће „Србијашуме”).

Послове управљања непосредно врши Шумско газдинство 
„Крагујевац” Крагујевац (у даљем тексту: Управљач).

Члан 4.
Корисници и Посетиоци дужни су да се придржавају одреда-

ба овог правилника, упутстава са информативних табли и других 
ознака, као и упутстава или налога чувара Споменика природе и 
других овлашћених лица Управљача. 

У планирању и предузимању радова и активности на подруч-
ју Споменика природе, Корисници и Посетиоци дужни су да по-
штују Закон, Уредбу и План управљања Спомеником природе. 

Члан 5. 
Унутрашњи ред Споменика природе Управљач обезбеђује 

организовањем чуварске службе, сарадњом са локалним станов-
ништвом, јавним предузећима и другим привредним субјектима, 
установама и удружењима грађана, као и сарадњом са органима 
државне управе и локалне самоуправе.

Члан 6.
Споменик природе се налази на територији општине Кнић  – 

КО Борач, на укупној површини од 68,22 ha, од чега је 54,35 ha у 
државној својини,  а 12,89 ha у приватној својини. 

На подручју Споменика природе установљен је режим за-
штите II степена.

Површину из става 1. овог члана Управљач ће означити на 
видљив и јасан начин.

Члан 7.
Овим правилником ближе се утврђују забране и ограничења 

на подручју Споменика природе, у складу са актом о проглашењу 
Споменика природе, Законом и подзаконским актима о режимима 
заштите.

Ограничења радова и активности дефинишу се просторно, 
временски и по обиму, у складу са одрживим коришћењем при-
родних вредности. 

Радови који нису забрањени, као и радови за које се основано 
претпоставља да могу имати неповољне последице на заштићено 
подручје, подлежу процедури процене утицаја на животну среди-
ну и прибављања сагласности, у складу са Законом.

II. ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ 
РЕСУРСА

Члан 8.
На подручју Споменика осим забране радова и активности, 

које су утврђене чланом 35. Закона забрањено је:  
 – промена и реконструкција постојеће морфологије терена;
 – експлоатација минералних сировина;
 – извођење земљаних, шумарских и других радова који могу 

нарушити темељне вредности природног добра;
 – узимање петролошког материјала, осим за потребе научних 

истраживања;
 – формирање депонија (јаловина, комунални, индустријски и 

други отпад, као и вишка земље са откопа) и спаљивање отпада;
 – промена намене површина;

 – изградња енергетских објеката;
 – изградња инфраструктурних објеката електронских кому-

никација (антенска постројења радио телевизијских предајника, 
предајници мобилне телефоније, као и других објеката високо-
градње који нарушавају визуелни интегритет простора);

 – изградња надземних и подземних линијских инфраструк-
турних објеката (електроенергетски водови, жичаре и сл.);

 – извођење свих других радова којима се могу нарушити 
примарне природне и амбијенталне вредности, а посебно стани-
шта заштићених врста фауне (нпр. постављање рефлектора или 
друге врсте осветљења).

Члан 9. 
На подручју Споменика природе радови се ограничавају на:
 – спровођење активности у циљу заштите и презентације не-

покретних културних добара и у сврху ревитализације природних 
станишта;

 – конверзију шумских површина тј. превођење алохтоних 
шумских површина у аутохтоне, као и превођење изданачких у ви-
сокe шуме;

 – редовно сузбијање инвазивних врста на местима где њихо-
ва експанзија угрожава подмладак аутохтоне вегетације;

 – санацију деградираних шумских екосистема;
 – хортикултурно уређење и постепену замену декоративних 

старих јединки дендрофлоре врстама које су аутохтоне, према про-
јектно-техничкој документацији (у дворишту цркве);

 – геолошка и друга истраживања која нису у супротности са 
циљевима очувања и унапређивања природних вредности зашти-
ћеног подручја.

Забране прописане чланом 8. и ограничења прописана овим 
чланом, не односе се на војне објекте и комплексе, као и активно-
сти које Војска Србије изводи или ће изводити за потребе одбране 
Републике Србије.

III. КРЕТАЊЕ И БОРАВАК ПОСЕТИЛАЦА

Члан 10.
Управљач ће извршити постављање табли којима ће Кори-

сници и Посетиоци бити упозорени на забране и ограничења из 
чл. 8. и 9. овог правилника.

Када се ради о хитној интервенцији у циљу заштите добара, 
безбедности или здравља људи, не мора се прибавити претходна 
сагласност, односно обезбедити пратња, али се активности морају, 
у што краћем року, пријавити Управљачу.

Члан 11.
Власници и корисници земљишта и других непокретности 

које се налазе на подручју Споменика природе, дужни су да дозво-
ле приступ чувару Споменика природе и другим овлашћеним ли-
цима која имају сагласност Управљача за обављање истраживачке 
и друге активности.

Забрањено је ометање и спречавање чувара Споменика при-
роде или других овлашћених лица у вршењу радњи и активности 
из става 1. овог члана.

IV. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ   И 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 12.
Корисници и Посетиоци дужни су да примењују мере зашти-

те природних, културних и других вредности и животне средине 
у складу са Законом, Уредбом и овим правилником, меродавним 
законима и прописима донетим на основу тих закона.

Члан 13.
Биљке и гљиве које живе у слободној природи на подручју 

Споменика природе, а којима је Правилником о проглашењу и 
заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, 
животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр.  5/10, 47/11, 32/16 
и 98/16, у даљем тексту: Правилник о дивљим врстама) утврђен 
статус строго заштићених врста, није дозвољено сећи, кидати, ло-
мити, чупати, сакупљати њихово семе и плодове, или их на други 
начин оштећивати и уништавати.

Животиње које живе, повремено или сезонски бораве у 
слободној природи на подручју споменика природе, а којима је 
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Правилником о дивљим врстама, утврђен статус строго заштиће-
них врста, није дозвољено растеривати, узнемиравати, хватати, 
убијати и рањавати, нехотично и намерно тровати, сакупљати јаја 
и друге развојне облике, уништавати и оштећивати гнезда и оста-
ла места и објекте на којима се те животиње размножавају, одгаја-
ју младунце, склањају, бораве и хране. 

Забрањено је поступање са строго заштићеним дивљим вр-
стама биљака, животиња и гљива супротно одредбама ст. 1. и 2. 
овог члана.

Члан 14.
Дивље врсте биљака, гљива, лишајева и животиња које су 

утврђене Уредбом о стављању под контролу сакупљања и проме-
та дивље флоре и фауне („Службени гласник РС”, бр. 31/05, 45/05 
 – исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 и 95/18  – др. закон, у даљем 
тексту: Уредба о дивљој флори и фауни) могу се сакупљати на по-
дручју Споменика природе на начин и под условима утврђеним 
Уредбом о дивљој флори и фауни, односно уз претходно приба-
вљену дозволу за сакупљање и коришћење у комерцијалне сврхе 
(коју издаје надлежно министарство).

Лица која врше сакупљање дивље флоре и фауне из става 1. 
овог члана на подручју Споменика природе дужна су да чувару 
Споменика природе пријаве дневне количине и врсте сакупљене 
флоре и фауне.

Члан 15.
Управљач ће, на погодан начин, јавно приказати и учинити 

доступним Корисницима и Посетиоцима спискове врста дивље 
флоре и фауне из чл. 13. и 14. са информацијама од значаја за њи-
хово препознавање, заштиту и режим коришћења.

Члан 16.
Забрањено је уношење алохтоних биљних и животињских 

врста, узнемиравање птица и узимање јаја, уништавање шумске 
вегетације и постављање (укуцавање) табли и других обавештења 
на стаблима.

Члан 17.
Забрањене су активности које могу довести до оштећења или 

деградације објеката геонаслеђа.

Члан 18.
Забрањено је, узимати из природе геолошка и палеонтолошка 

документа (фосили, минерали, кристали, пећински накит и друго) 
који су проглашени заштићеним природним добрима или се нала-
зе на објекту геонаслеђа и заштићеном налазишту.

Налазач геолошких и палеонтолошких докумената из става 1. 
овог члана која би могла представљати заштићену природну вред-
ност, дужан је да проналажење истих писаним путем пријави на-
длежном министарству у року од осам дана од дана проналаска и 
предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе. 

У случају да налазач не изврши пријаву у року из става 2. 
овог члана, Управљач може извршити пријаву и предузети мере из 
става 2. овог члана уместо налазача.

На подручју Споменика природе забрањено је:
 – уређивање простора и/или извођење радова и активности 

који могу да наруше утврђена својства, статичку безбедност и на-
мену објеката са статусом непокретних културних добара;

 – коришћење и уништавање строго заштићених врста биља-
ка, животиња и гљива и предузимање активности којима би се мо-
гла угрозити њихова станишта;

 – коришћење техничких средстава која могу оштетити или 
уништити примерке заштићених врста, односно њихова станишта 
и њихово сакупљање изван прописаног периода;

 – постављање табли и других обавештења на стаблима;
 – сеча која није у складу са плановима газдовања шумама;
 – одношење стеље, лисника и земљишта са површина под 

шумама;
 – фрагментација шумског комплекса;
 – промена вегетацијског састава без претходне сагласности 

надлежних установа заштите природе и културних добара;
 – уништавање гнезда птица и активности које доводе до уз-

немиравања птица у периоду размножавања (март –јул);
 – исушивање локалних бара и мањих водених површина.

Члан 19.
У случају да се приликом извођења радова и активности у 

Споменику природе открије до тада неевидентиран локалитет или 
његов део, извођач радова дужан је да обустави радове на том ме-
сту и о томе обавести Управљача, који даље прослеђује информа-
цију Заводу за заштиту споменика културе.

Члан 20.
У случају да се радови планирају или изводе на површини 

на којој се налази културно добро или добро које ужива претход-
ну заштиту, неопходно је да се обезбеде услови Завода за заштиту 
споменика културе.

Члан 21.
Забрањено је обављати радове и друге активности којима се 

могу изазвати неповољне промене животне средине, односно за-
гадити тле, вода и ваздух, стварати прекомерна бука и индуковати 
зрачење штетно по људе и живи свет, а сходно прописима који ре-
гулишу област заштите животне средине.

У складу са чланом 57. Закона, за радове и активности одно-
сно пројекте са могућим значајним утицајем на животну средину 
спроводи се поступак процене утицаја на животну средину или се 
без израде студије процене утицаја поступа по акту о условима и 
мерама заштите природе који издаје Завод за заштиту природе Ср-
бије (у даљем тексту: Завод).

Носилац пројекта дужан је да планиране радове и активно-
сти из става 2. овог члана писмено пријави Управљачу.

V. ЛОВ И РИБОЛОВ

Члан 22.
На подручју Споменика природе лов се ограничава на сани-

тарни лов, унапређење популације дивљачи и станишта.

VI. СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И ТУРИЗАМ 

Члан 23.
На подручју Споменика природе дозвољено је организова-

ње спортских и рекреативних активности уз прибављене услове 
заштите природе надлежног Завода и претходно добијену сагла-
сност Управљача. 

Дозвољен је обилазак Споменика природе организованим ту-
ристичким групама  уз пратњу чувара Споменика природе.

Организатор активности из ст. 1. и 2. овог члана, је дужан да 
Управљачу претходно пријави организовање планираних активно-
сти писаним путем.

Пријава планираних активности из ст. 1. и 2. треба да садр-
жи: податке о врсти, кратак опис и циљ активности, просторни и 
временски оквир, број учесника, име и презиме руководиоца ак-
тивности, податке о организацији која је носилац активности, вр-
сте услуга које се траже од Управљача и документацију која прати 
пријаву.

Управљач је дужан да најкасније у року од седам дана од 
дана пријема пријаве планираних активности, подносиоцу захтева 
достави одговор на исту. 

Забрањено је спровођење активности без претходно приба-
вљене сагласности Управљача или противно условима утврђеним 
у акту о сагласности Управљача.

VII. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА

Члан 24. 
На подручју Споменика природе активности се ограничавају на: 
 – изградњу објеката (инфо центар, сувенирница, билборда и 

др.) који имају функцију презентације заштићеног природног добра;
 – реконструкцију, санацију и адаптацију стамбених и еко-

номских објеката пољопривредних домаћинстава.

VIII. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Члан 25.
Одржавање чистоће и управљање отпадом на подручју Спо-

меника природе врши се у складу са Законом о управљању отпа-
дом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 88/10, 14/16 и 95/18  – др. 
закон), прописима донетим на основу тог закона, другим законима 
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и прописима који се односе на отпадне материје, Уредбом и овим 
правилником. 

Члан 26.
Свако је дужан да сакупља и одлаже отпатке које ствара, на 

местима која су посебно уређена, односно опремљена и према по-
треби, обележена за те намене. 

Управљач ће поставити одговарајућу опрему, односно канте, 
корпе или кесе за привремено одлагање чврстих отпадака на ме-
стима која су предмет посете и организовати њихово пражњење и 
одвожење изван подручја Споменика природе. 

IX. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ОЗНАКА, 
ФОТОГРАФИСАЊЕ И СНИМАЊЕ ФИЛМОВА

Члан 27.
Управљач у року утврђеном Уредбом и на начин прописан 

одговарајућим подзаконским актом обележава Споменик природе 
као заштићено подручје таблама прописаног изгледа, а границе 
Споменика природе обележава прописаним ознакама.

Управљач поставља табле, односно друге ознаке са информа-
цијама о правилима унутрашњег реда. 

Управљач поставља и друге табле и ознаке од значаја за спро-
вођење режима заштите и презентацију вредности Споменика 
природе.

Забрањено је оштећивање или уништавање и уклањање та-
бли, натписа на таблама и других ознака из овог члана, као и њи-
хово заклањање, односно маскирање другим објектима.

Члан 28.
На подручју Споменика природе није дозвољено постављање 

информативних табли са називима правних и физичких лица и ре-
кламних и других паноа.

Члан 29. 
Фотографисање и снимање тонских и видео записа и филмо-

ва у комерцијалне сврхе на подручју Споменика природе је дозво-
љено.

За радње из става 1. овог члана потребно је прибавити прет-
ходну сагласност Управљача. 

Ради прибављања сагласности из става 2. овог члана, орга-
низатор снимања, односно заинтересовано лице подноси пријаву 
планираних активности снимања Управљачу који је дужан да од-
говори на исту најкасније у року од седам дана од дана пријема 
пријаве.

Пријава планираних активности из става 3. овог члана треба 
да садржи: податке о врсти, кратак опис и циљ активности, про-
сторни и временски оквир, број учесника, име и презиме руково-
диоца активности, податке о организацији која је носилац актив-
ности, врсте услуга које се очекују од Управљача и документацију 
која прати пријаву.

За активности фотографисања и снимања заинтересовано 
лице ће, према потреби и обавештењу Управљача, прибавити акт о 
условима заштите природе који издаје Завод.

Управљач може привремено или трајно ускратити сагласност 
из става 2. овог члана уколико је индикован значајан неповољан 
утицај на природне вредности. 

Физичко или правно лице које обавља или за чији рачун се 
обавља снимање фотографија, тонских и видео записа и филмова 
који се публикују, односно приказују јавности, дужно је да један 
примерак снимљеног материјала достави Управљачу.

X. ИСТРАЖИВАЧКИ И ОБРАЗОВНИ РАД 

Члан 30. 
На подручју Споменика природе могу се ограничено оба-

вљати истраживачки радови и мониторинг стања на заштићеном 
подручју. 

Члан 31.
За истраживања која могу имати утицај на вредности и обе-

лежја Споменика природе и за која је у смислу члана 57. ст. 3. и 
4. Закона неопходно прибавити акт о условима и мерама заштите 
природе, носилац истраживања је дужан да прибави претходну са-
гласност Управљача.

Да би се прибавила сагласност из става 1. овог члана, носи-
лац истраживања подноси Управљачу писану пријаву планираних 
истраживачких радова и активности. 

Пријава планираних истраживања садржи меродавне подат-
ке о врсти, циљу, садржају, локацији, времену трајања, методама, 
средствима, опреми и алатима, руководиоцу и учесницима истра-
живања. У пријави се могу навести и услуге, односно помоћ која 
се тражи од Управљача.

Уз пријаву планираних истраживања прилаже се акт о усло-
вима заштите природе из става 1. овог члана. 

Када се ради о истраживањима строго заштићених и зашти-
ћених врста и другим истраживањима за чије извођење је пропи-
сана обавеза прибављања дозволе надлежног органа, уз пријаву 
планираних истраживања, прилаже се и дозвола надлежног мини-
старства. 

Управљач је дужан да одговори на пријаву из става 2. овог 
члана најкасније у року од седам дана од дана пријема пријаве.

Сагласност из става 1. овог члана мора садржати упутство о 
примени услова и мера заштите природе и правила унутрашњег 
реда, посебне услове, ако их има, у вези места, времена и начина 
извођења радова, обезбеђења пратње чувара или другог лица, као 
и могућност и услове пружања тражених услуга. 

Забрањено је истраживања из става 1. овог члана започети 
или изводити без претходно прибављене сагласности Управљача. 

Члан 32.
Управљач може у сагласности из става 7. члана 31. овог пра-

вилника, одредити друго време од оног које је наведено у пријави 
планираних истраживања ако оцени да постоји ризик по природне 
вредности, безбедност или здравље људи, о чему обавештава под-
носиоца пријаве пре издавања сагласности.

У случају непоштовања услова наведених у ставу 1. овог чла-
на Управљач може писаним путем наложити прекид истраживач-
ких радова и активности.

Члан 33.
Образовне активности на подручју Споменика природе, као 

што су школа у природи, теренска настава, семинари и стручне ек-
скурзије потребно је благовремено писмено пријавити Управљачу.

Активности из става 1. овог члана не могу започети пре него 
што Управљач изда сагласност. Пријава намераваних образовних 
активности мора садржати релевантне податке о врсти, циљу, садр-
жају, времену трајања, организатору и броју учесника. У пријави се 
могу навести и услуге, односно помоћ која се очекује од Управљача.

Управљач ће одмах, а најкасније у року од два дана писмено 
потврдити пријем пријаве образовних активности и обавестити 
подносиоца пријаве о посебним условима заштите природе и жи-
вотне средине приликом обављања активности, ако их има, као и о 
могућностима и условима пружања тражених услуга или помоћи.

Члан 34.
У року од 15 дана по завршетку теренских истраживачких 

радова и образовних активности, носилац истраживања, односно 
организатор образовних активности дужан је да Управљачу доста-
ви кратак извештај о току и главним резултатима спроведених ис-
траживања и образовних активности.

О завршетку елабората, односно публиковању резултата о 
извршеним истраживањима носилац истраживања дужан је да пи-
сменим путем обавести Управљача у року од 15 дана као и да тај 
елаборат или публиковани рад достави Управљачу.

Ономе ко благовремено не поднесе извештај из става 1. од-
носно не достави обавештење и елаборат или рад из става 2. овог 
члана, Управљач може ускратити сагласност за наредна истражи-
вања, односно обавештење и услуге за обављање образовних ак-
тивности.

XI. ЧУВАРСКА СЛУЖБА

Члан 35. 
Спровођење правила унутрашњег реда обезбеђује и непо-

средни надзор на подручју Споменика природе који врши чувар-
ска служба Шумског газдинства „Крагујевац” Крагујевац.

Чувар заштићеног подручја може истовремено обављати 
и послове чувара шума и за свој посао непосредно је одговоран 
шефу Шумске управе „Крагујевац”, Крагујевац.
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Број чувара утврђује Јавно предузеће „Србијашуме” актом о 

систематизацији послова и радних места, а врста и обим конкрет-
них послова које чувар обавља утврђује се уговором о раду или 
другим појединачним актом, у складу са законом.

Члан 36.
За време службе, чувар носи службену одећу на којој се нала-

зи знак заштите природе, знак Споменика природе, знак управља-
ча и идентификациона плочица са именом и презименом чувара и 
регистарским бројем из службене легитимације чувара заштиће-
ног подручја.

За време службе чувар може да носи службено оружје.
Врсту, услове и правила ношења и употребе и начин чувања 

оружја из става 2. овог члана утврђује Управљач у складу са законом.

Члан 37.
Чувар поседују службену легитимацију којом доказује иден-

титет, статус службеног лица и овлашћења у складу са Законом. 
Чувар је дужан да у вршењу одговарајућих службених радњи 

претходно покаже службену легитимацију. 
Службену легитимацију чувару издаје Управљач на обрасцу 

који прописује министар.
О издатим легитимацијама Управљач води евиденцију.
Чувар који је престао да врши чуварску службу, дужан је да 

службену легитимацију у року од три дана од дана престанка слу-
жбе врати Управљачу, коју ће Управљач одмах поништити и ту чи-
њеницу унети у евиденцију из става 4. овог члана.

У случају губитка или нестанка службене легитимације чу-
вар је дужан да о томе одмах обавести Управљача.

Изгубљена или нестала легитимација брише се из евиденције 
о издатим легитимацијама, а чувару се издаје нова легитимација.

Члан 38.
У вршењу чуварске службе, дужност чувара је да:
1) прати односно надгледа кретање и активности Посетилаца 

и других Корисника,
2) прати стање биљних и животињских врста и других вред-

ности Споменика природе и води евиденцију о њима,
3) пружа податке, помоћ и услуге Посетиоцима при обиласку 

и разгледању Споменика природе,
4) прати и пружа друге потребне услуге организаторима и 

учесницима научних и других истраживања и образовних актив-
ности,

5) сарађује са надлежним инспектором и обавештава о ства-
рима из његове надлежности,

6) сарађује се органом унутрашњих послова и према указаној 
потреби тражи његову помоћ,

7) саставља записник, обавештава шефа Шумске управе и 
обавља друге овде неспоменуте послове, у складу са законом и ак-
том Управљача,

8) обавештава други надлежни орган о извршењу забрање-
них односно противправних радњи које су регулисане прописима 
из надлежности тог органа и о њиховим извршиоцима уколико су 
познати.

Члан 39.
Када чувар утврди или основано претпостави да је Посети-

лац, односно Корисник заштићеног подручја учинио радњу су-
протно правилима унутрашњег реда или мерама заштите природе 
прописаним у складу са законом, овлашћен је да: 

1) легитимише лице затечено у вршењу недозвољених рад-
њи, а лице затечено без личних исправа приведе надлежном орга-
ну унутрашњих послова;

2) изврши преглед свих врста возила и товара;
3) затражи да му лице предочи/покаже сагласност, дозволу, 

одобрење, пријаву радова, улазницу или други документ којим до-
казује статус Корисника односно Посетиоца и неко од права у вези 
радова и активности које обавља, 

4) изврши сваки преглед, осим станова и других просторија 
за чији је преглед потребан судски налог, а посебно преглед:

 – пртљага и личних ствари,
 – улова и средстава за лов и риболов,
 – алата и средстава за сакупљање биљака и животиња,

5) привремено одузме предмете и средства којима је извршен 
прекршај или кривично дело и предмете који су настали или при-
бављени извршењем таквог дела, укључујући делове и примерке 
живог и неживог света, као и да ове предмете, без одлагања, преда 
управљачу заштићеног подручја ради чувања,

6) затражи успостављање претходног стања, односно нареди 
мере за спречавање и уклањање штетних последица, а посебно:

 – привремено забрани радове и активности које се обављају 
без прописаних сагласности или одобрења, као што су научна и 
друга истраживања, образовне и спортске активности и слично,

 – забрани на лицу места радове и активности које се обавља-
ју противно одредбама овог правилника и правилима противпо-
жарне заштите,

 – нареди пуштање на слободу, односно враћање у природу 
здравих и неповређених примерака животиња, уколико је то за 
њих безбедно. 

Члан 40.
Када утврди радњу учињену супротно правилима унутра-

шњег реда или мерама заштите природе прописаним у складу са 
законом, чувар саставља записник.

Садржај записника или опис који се уноси у записник је са-
општавање оног што је затечено, нађено, утврђено или на други 
начин прибављено и констатовано.

У садржај се обавезно уносе:
 – подаци о извршиоцима недозвољене радњe, а ако је извр-

шилац непознат то се констатује уз основану претпоставку о мо-
гућем извршиоцу,

 – начин и време извршења радње, средства и алати којима је 
радња извршена,

 – подаци о сведоцима и другим расположивим доказима ако 
постоје,

 – настала штета, документована што прецизнијим подацима 
и по могућству фотографијом,

 – подаци о одузетим предметима и средствима из тачке 5) 
члана 39. овог правилника. 

Записник је састављен у оноликом броју примерака колико 
захтева конкретна ситуација, а ако је контроли присуствовала и 
друга заинтересована страна, један примерак записника уручује се 
и њој.

Управљач ће прописати образац записника из овог члана. 

Члан 41.
О привремено одузетим предметима из тачке 5) члана 39. 

овог правилника чувар издаје потврду са тачним подацима о врсти 
и количини привремено одузетих предмета.

Управљач обезбеђује услове за одржавање и чување привре-
мено одузетих предмета и предузима радње за даље поступање са 
примерцима одузетих и нађених животињских или биљних врста, 
минерала, кристалних творевина, фосилних остатака и артефака-
та, укључујући њихово збрињавање док се ствар не реши.

О привремено одузетим предметима Управљач води евиден-
цију са подацима о врсти, количини, разлогу привременог одузи-
мања, лицу коме су предмети привремено одузети и чувару који је 
предмете привремено одузео.

Члан 42.
Чувар у вршењу службе поступа стручно, и са дужном па-

жњом, у складу са његовим овлашћењима и обавезама заснованим 
на закону, подзаконским прописима и актима Управљача.

Чувар води дневник, односно евиденцију дневних активно-
сти, чији садржај прописује Управљач.

Члан 43.
Чувар полаже стручни испит у складу са програмом који про-

писује надлежни министар.
Управљач организује обуку, стручно усавршавање и проверу 

знања и вештина чувара.
Управљач може послове из става 2. овог члана поверити и 

другом овлашћеном лицу.

Члан 44.
Чувар је опремљен и радном одећом, средствима везе и пре-

воза, потребним апаратима, инструментима и алатом, у складу са 
посебним актом Управљача.
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Члан 45.
На основу записника и обавештења чувара о учињеној забра-

њеној, односно противправној радњи, Управљач подноси одгова-
рајућу пријаву или захтев за покретање прекршајног поступка.

XII. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Члан 46.
На подручју Споменика природе планирају се и спроводе 

мере заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожа-
ра („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18, 87/18  – др. 
закони), Законом о шумама и прописима донетим на основу тих 
закона, Планом управљања Спомеником природе и плановима за-
штите од пожара.

Управљач доноси план заштите од пожара за подручје Спо-
меника природе сходно члану 47. Закона о заштити од пожара и 
одредбама Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљи-
шта у категорије угрожености од пожара („Службени гласник РС”, 
број 76/10).

Јавно предузеће „Србијашуме” у складу са Законом о шу-
мама доноси планове заштите шума од пожара за шумадијско по-
дручје коме припада подручје Споменика природе. 

Планом и програмом управљања Спомеником природе утвр-
ђују се приоритетни, односно годишњи оперативни задаци про-
тивпожарне заштите.

Управљач ће на погодан начин објавити односно јавно истак-
нути изводе из планова заштите од пожара, са основним прави-
лима противпожарне заштите и поставити одговарајуће ознаке на 
терену. 

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.
Надзор над применом овог правилника врши надлежно ми-

нистарство. 

Члан 48.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 98/2019-6
У Београду, 27. децембра 2019. године

Председник Надзорног одбора,
Милош Срећковић, с.р.
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ПРОСВЕТНИ
ЗАКОНИ

ЦЕНА: 

500,00
РСД

П Р А В Н А  Б И Б Л И О Т Е К АП Р А

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у  Служби 
продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 589; prodaja@slglasnik.com или

 on-line: www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

ЦЕНА:

500,00
РСД

Ова збирка прописа садржи зако-
не о основама система образовања 
и васпитања, предшколском вас-
питању и образовању, основном 
образовању и васпитању, средњем 
образовању и васпитању и дуалном 
образовању. Закон о с основама 
система образовања и васпитања 
ступио је на снагу 7. октобра, а ос-
тали прописи 18. новембра 2017. 
године.

ЗАКОНИ И ПРОПИСИ
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НОВО

У СКЛАДУ СА ИЗМЕНАМА
ПРАВИЛНИКА О МАТИЧНИМ 
КЊИГАМА

ПОРУЧИТЕ
Тел.  (+381) 11 35 37 434; 35 37 424; 35 37 477; Fax  (+381) 11 35 37 426

e-mail: prodaja.obrasci@slglasnik.com  |  www.slglasnik.com

1. МАТИЧНА КЊИГА РОЂЕНИХ
тврд повез, А3 формат, 400 страна, цена: 1.800,00 РСД

2. МАТИЧНА КЊИГА ВЕНЧАНИХ
тврд повез, А3 формат, 400 страна, цена: 1.800,00 РСД

3. МАТИЧНА КЊИГА УМРЛИХ
тврд повез, А3 формат, 400 страна, цена: 1.800,00 РСД

4. РЕГИСТАР МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
тврд повез, А4 формат, 200 страна, цена: 400,00 РСД

5. РЕГИСТАР МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ
тврд повез, А4 формат, 200 страна, цена: 400,00 РСД

6. РЕГИСТАР МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ
тврд повез, А4 формат, 200 страна, цена: 400,00 РСД

7. ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗДАТИМ ИЗВОДИМА
И УВЕРЕЊИМА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
тврд повез, А4 формат, 200 страна, цена: 600,00 РСД

8. ЕВИДЕНЦИЈА О ОДЛОЖЕНИМ УПИСИМА
тврд повез, А4 формат, 200 страна, цена: 600,00 РСД

9. ЗАПИСНИК О ПРИЈАВИ РОЂЕЊА
А4 формат, 4 стране, цена: 5,00 РСД

10. ЗАПИСНИК О ПРИЈАВИ ЗАКЉУЧЕЊА БРАКА
А4 формат, 4 стране, цена: 5,00 РСД

11. ЗАПИСНИК О ПРИЈАВИ СМРТИ
А4 формат, 4 стране, цена: 5,00 РСД
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Књигe можете купити у свим Гласниковим малопродајним објектима или поручити 
телефоном: +381 11 30 60 578, 30 60 589; имејлом: prodaja@slglasnik.com

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

Романи, приповетке, поезија,
драма, сећања, сведочанства...
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НАРУЏБЕНИЦА

Назив предузећа/установе 
Име и презиме (физичка лица) 

Место, пош. број, улица и број 

ПИБ/ЈМБГ (физичка лица) 

Телефон/email

Контакт за поручивање:

ПРАВНА БИБЛИОТЕКА
СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА НОВО!

ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ  
И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ПРЕДГОВОР И СТВАРНИ 
РЕГИСТАР ГОРДАНА СТАНКОВИЋ

У примени од 1. јула 2020.  
са ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА у примени до  
1. јула 2020. 

Ово издање садржи Закон о 
јавним набавкама објављен у 
„Службеном гласнику РС“,  
број 91 од 24. децембра 2019.

Са одабраним подзаконским актима 
Према стању Закона о извршењу и обезбеђењу  
и законодавства од 1. јануара 2020. године

С обзиром на то да се до почетка примене овог закона на поступке 
јавних набавки примењује претходни закон, ово издање садржи и пре-
чишћени текст Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
68/15), који је ступио на снагу 12. августа 2015. године, а примењује се од 
1. јануара 2016. до 1. јула 2020.

ЦЕНА:  

880,00 
РСД

ЦЕНА:  

550,00 
РСД
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