
ПОПИС ЗАКОНА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ПОСЕБНИ УПРАВНИ ПОСТУПЦИ У 

УПРАВНИМ ОБЛАСТИМА 

 

Области: Трговина, Туризам, Телекомуникације, Пољопривреда, Шумарство, Привреда, 

Финансије, Својински односи, Државна управа и локална самоуправа, Општа управа, Изборни 

поступак, Правосуђе и правни систем, Здравство, Саобраћај, Грађевинарство, 

Инфраструктура, Урбанизам, Просторно планирање, Рад, запошљавање и социјална политика, 

Култура и информисање, Статистика, Наука и технолошки развој, Лични статус, Унутрашњи 

послови, Животна средина, Рударство и енергетика, Спољни послови, Омладина и спорт, 

Одбрана. 

 

 

I ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

 

1. Закон о трговини („Службени гласник РС”, бр. 53/10, 10/13 и 44-18-др. закон) 

2. Закон о електронској трговини („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 95/13) 

3. Закон о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 - др. 

закон, 88/11 и 89/15 - др. закон) 

4. Закон о извозу и увозу наоружања и војне опреме („Службени гласник РС”, број 107/14) 

5. Закон о извозу и увозу робе двоструке намене  („Службени гласник РС”, број 95/13) 

6. Закон о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС”, бр. 

95/13 и 41/18) 

7. Закон о оглашавању  („Службени гласник РС”, број 6/16) 

8. Закон о општој безбедности производа („Службени гласник РС”, број 41/09) 

9. Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС”, бр. 62/14, 6/16-др. закон и 44/18-др. 

закон ) 

10. Закон о заштити конкуренције  („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 95/13)  

11. Закон о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 и 84/15) 

12. Закон о јавним скијалиштима („Службени гласник РС”, број 46/06) 

13. Закон о бањама („Службени гласник РС”, бр. 80/92 и 67/93 - др. закон) 

14. Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 - одлука 

УС и 62/14) 

15. Закон о поштанским услугама („Службени гласник РС”,  бр. 18/05, 30/10 и 62/14) 

16. Закон о тржишном надзору („Службени гласник РС”, број 92/11) 

17. Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у 

електронском пословању („Службени гласник РС”, број 94/17) 

 

План рада Владе за 20 18. годину: 

18. #Предлог закона о услугама   

19. # Предлог закона о изменама и допунама Закона о информационој безбедности  

 

 

 II ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО 

 

1.  Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10)  

2.  Закон о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15) 

3.  Закон о сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 93/12 и 14/16) 

4.  Закон о пиву („Службени гласник РС”, број 30/10) 

5.  Закон о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде („Службени 

гласник РС”, број 30/10) 



6.  Закон о семену („Службени гласник РС”, бр. 45/05 и 30/10-др. закон) 

7.  Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 

41/09, 112/15 и 80/17) 

8. Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) 

9. Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/16) 

 

План рада Владе за 20 18. годину:  

10. #Предлог законa о изменама и допунама Закона о обављању саветодавних и стручних 

послова у области пољопривреде  

11. #Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности хране  

12. # Предлог законa о изменама и допунама Закона о здрављу биља   

13. # Предлог законa о изменама и допунама Закона о обављању саветодавних и стручних 

послова у области пољопривреде  

14. # Предлог закона о изменама и допунама Закона о средствима за исхрану биља и 

оплемењивачима земљишта  

15. # Предлог закона о изменама и допунама Закона о средствима за заштиту биља   

16. # Предлог закона о управљању биљним генетичким ресурсима  

17. #Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју 

18. #Предлог закона о вину и другим производима од грожђа и вина  

19. # Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју  

20. # Предлог закона о уређењу тржишта пољопривредних производа  

21. #Предлог закона о семену и садном материјалу пољопривредног и украсног биља   

22. #Предлог закона о структурној подршци и уређењу тржишта у рибарству  

23. #Предлог закона о изменама и допунама Закона о ветеринарству  

24. #Предлог закона о дивљачи и ловству  

 

 

III ПРИВРЕДА 

 

1. Закон о метрологији („Службени гласник РС", број 15/16) 

2. Закон о контроли предмета од драгоцених метала („Службени гласник РС", бр. 36/11 и 

15/16) 

3. Закон о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11-др закон, и 71/12- одлука УС, 

83/14, 113/17 и 44/18) 

4. Закон о агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 

104/09 и 89/15) 

5. Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, 

бр. 99/2011 и 83/2014) 

 

План рада Владе за 20 18. годину:  

6.# Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за осигурање и финансирање 

извоза Републике Србије  

7.# Предлог закона о јединственом регистру администартивних поступака и осталих услова 

пословања (АП) (ЕРП)  

8.#Предлог закона о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених 

метала (усклађивање са Законом о инспекцијком надзору) 

9.# Предлог закона о занатству 

10.# Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама (ЈР)  



 

IV ФИНАНСИЈЕ  

 

1. Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 113/17) 

2. Закон о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12-усклађени 

изн., 96/12- усклађени изн., 93/12, 8/13- усклађени изн., 64/13- усклађени изн., 108/13, 4/14- 

усклађени изн., 79/14- усклађени изн., 5/15- усклађени изн., 67/15- усклађени изн., 5/16- 

усклађени изн., 65/16- усклађени изн., 8/17- усклађени изн., 76/17- усклађени изн. и 18- 

усклађени изн.) 

3. Закон о финансирању политичких активности („Службени гласник РС”, бр. 43/11 и 123/14) 

4. Закон о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 51/09) 

5. Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 

99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 

91/16-усклађени дин.изн., 104/16-др. закон и 96/107- усклађени дин. изн.) 

6. Закон о фискалним касама („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 93/12) 

7. Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије        

Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ 

Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима 

Инструмента претприступне помоћи (ИПА), („Службени гласник РС - Међународни 

уговори”, број 124/07) 

8. Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о 

правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру 

инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), („Службени гласник РС - Међународни 

уговори”, број 19/14) 

9. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и 

других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 

116/14) 

10. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 

93/12) 

11. Закон о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 

30/18) 

12. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 

гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17) 

13. Закон о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15) 

14. Закон о царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09)  

15. Закон о факторингу („Службени гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18) 

16. Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени гласник РС”, 

бр. 14/15 и 44/18-др. закон) 

17. Закон о Агенцији за осигурање депозита („Службени гласник РС”, бр. 14/15 и 51/17) 

18. Закон о осигурању депозита („Службени гласник РС”, бр. 14/15 и 51/17) 

19. Закон о ревизији („Службени гласник РС”, бр. 62/13  и 30/18) 

20. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18) 

21. Закон о затезној камати („Службени гласник РС”, број 119/12) 

22. Закон о обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 51/09,  78/11, 

101/11, 93/12 и 7/13-одлука УС) 

23. Закон о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 

55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12- 

усклађени дин. изн., 43/12-одлука, 76/12-одлука, 93/12, 119/12, 8/13- усклађени дин. изн., 

47/13, 4/14- усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 4/15- усклађени дин. изн., 5/15- 

усклађени дин. изн., 55/15, 103/15, 5/16- усклађени дин. изн., 108/16, 7/17- усклађени дин. 



изн., 18/18- усклађени дин. изн., и 30/18) 

24. Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС”, број 26/01, „Службени лист СРЈ”, 

број 42/02 – одлука СУС и „Службени гласник РС”, бр. 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 

61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – одлука УС, 47/13 и 68/14 - др. закон) 

25. Закон о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 93/12–др. закон и 30/18)  

26. Закон о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање 

(„Службени гласник РС”, бр. 102/08 и 31/09) 

27. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број  15/16)  

28. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, број 

113/17) 

29. Закон о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 

108/16 и 113/17 ) 

30. Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 

51/03 - исправка, 61/05, 101/05 - др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-усклађени дин. изн., 

55/12- усклађени дин. изн.,  93/12, 47/13- усклађени дин. изн., 65/13-др. закон, 57/14- 

усклађени дин. изн., 45/15-усклађени дин. изн., 83/15, 112/15. 50/16- усклађени дин. изн., 

61/17- усклађени дин. изн., 113/17 и 3/18-исправка) 

31. Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 

84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др.закон, 62/06-др.закон, 63/06-

исправка др. закона, 61/07, 20/09, 72/09-др.закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 

108/13, 68/14, 105/14, 91/15-аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16 и 30/18) 

32. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04−исправка, 

61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14-усклађени дин. изн., 68/14−др. закон, 142/14, 5/15-

усклађени дин. изн., 83/15, 5/16-усклађени дин. изн., 108/16, 7/17-усклађени дин. изн., 

113/18, 13/18-усклађени дин. изн. и 30/18) 

33. Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Службени гласник РС”, број 

119/12) 

34. Закон о порезу на премије неживотних осигурања („Службени гласник РС”, бр. 135/04 , 

68/14-др. закон) 

35. Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС”, бр. 

26/01, 80/02, 43/04, 31/09, 101/10, 24/11, 100/11-усклађени дин. изн., 120/12-усклађени дин. 

изн., 113/13-усклађени дин. изн., 68/14-др. закон, 140/14-усклађени дин. изн., 109/15-

усклађени дин. изн., 112/15, 105/16-усклађени дин. изн. и 119/2017-усклађени дин. изн.,) 

36. Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02-

др.закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 91/15-

aутентично тумачење, 112/15 и 113/17) 

37. Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”,  бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. 

закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-одлука УС, 7/12-

усклађени дин. изн., 93/12, 114/12-одлука УС, 8/13-усклађени дин. изн., 47/13, 48/13-

исправка, 108/13, 6/14-усклађени дин. изн., 57/14, 68/14-др. закон, 5/15-усклађени дин. 

изн., 112/15, 5/16- усклађени дин. изн., 7/17- усклађени дин. изн., 113/17 и 7/18- усклађени 

дин. изн.,) 

38. Закон о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 51/09, 31/11 и 

115/14) 

39. Закон о финансирању политичких активности („Службени гласник РС”, бр. 43/11 и 123/14) 

 

План рада Владе за 20 18. годину:  

40.# Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину  

41.#Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији  



42.#Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности  

43. #Предлог закона о јавним набавкама   

44. #Предлог закона о царинској служби  

 

 

V СВОЈИНСКИ ОДНОСИ 

 

1. Закон о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/16-др. 

закон, 108/16 и 113/17) 

2. Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 

108/13, 142/14 и 88/15-одлука УС) 

3. Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 

41/09, 112/15 и 80/17) 

4. Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 

15/15-одлука УС, 96/2015, 47/17-аутентично тумачење, 113/17-др. закон, 27/18-др. закон 

и 41/18-др. закон) 

5. Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања 

грађевинске дозволе ради реализације пројекта ,,Београд на води” („Службени гласник 

РС”, бр. 34/15 и 105/15), 

6. Закон о продаји одређених непокретности у државној својини ради измирења дуга 

Републике по основу девизне штедње грађана и зајма за привредни развој у Републици 

Србији („Службени гласник РС”, број 25/00),  

7. Закон о промету непокретности („Службени гласник РС”, бр. 93/14, 121/14, 6/15), 

8. Закон о хипотеци („Службени гласник РС”, бр. 115/05, 60/15, 63/15-одлука УС и 83/15),  

9. Закон о наслеђивању („Службени гласник РС”, бр. 46/95, 101/03-одлука УСРС и 6/15),  

10. Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ”, бр. 6/80 и 36/90, 

„Службени лист СРЈ”, бр. 29/96 и „Службени гласник РС”, бр. 115/05 - др. закон) 

 

 

VI ДРЖАВНА УПРАВА, ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, ОПШТА УПРАВА и ИЗБОРНИ 

ПОСТУПАК  
 

1. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15 и 44/18-др. закон) 

2. Закон о управној инспекцији („Службени гласник РС”, број 87/11) 

3. Закон о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 

30/18-др. закон) 

4. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, 

бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) 

5. Закон о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05 – исправка и 47/18) 

6. Закон о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 

83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) 

7. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-

др. закон и 47/18) 

8. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС”, бр. 21/16, 13/17 и 13/17-др.закон) 

9. Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06, 47/11, 

93/12, 99/13-усклађени дин. изн., 125/14- усклађени дин. изн., 95/15- усклађени дин. изн., 

83/16, 91/16- усклађени дин. изн., 104/16-др. закон и 96/17- усклађени дин. изн.) 

10. Закон о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11) 

11. Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, број 104/09 и 99/11) 



12. Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03-одлука 

УСРС, 72/03-др. закон, 75/03-исправка др. закон, 18/04, 101/05-др. закон, 85/05-др. 

закон, 104/09-др. закон, 28/11-одлука УС и 36/11) 

13. Закон о референдуму и народној инцијативи („Службени гласник РС”, бр. 48/94 и 11/98) 

14. Закон о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-

др.закон)  

15. Закон о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09)  

16. Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС”, број 101/07) 

17. Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 

20/14-одлука УС, 55/14 и 47/18) 

 

План рада Владе за 2018. годину:  

18. # Предлог закона о изменама и допунама Закона о политичким странкама  

19.# Предлог закона о Централном регистру становништва 

20.# Предлог закона о платама у јавним агенцијама  

  

VII ПРАВОСУЂЕ И ПРАВНИ СИСТЕМ 

 

1. Закон о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/14) 

2. Закон о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) 

3. Закон о правосудном испиту („Службени гласник РС”, број 16/97) 

4. Закон о уставном суду („Службени гласник РС”, бр. 109/07, 99/11, 18/13-одлука УС, 103/15 

и 40/15-др. закон) 

5. Закон о правосудној академији („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 32/14-одлука УС и 

106/15) 

6. Закон о агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 

66/11-одлука УС, 67/13-одлука УС, 112/13- аутентично тумачење и 8/2015- одлука УС) 

7. Закон о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14-др. 

закон, 93/14-др. закон, 121/14, 6/15 и 106/15) 

8. Закон о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 

106/15) 

9. Закон о Државном већу тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 

106/15) 

10. Закон о заштити узбуњивача  („Службени гласник РС”, брoj 128/14) 

11. Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела („Службени гласник РС”, бр. 

32/13 и 94/16) 

12. Закон о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС”, број 55/14) 

13. Закон о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала („Службени 

гласник РС”, бр. 72/09 и 101/2010) 

14. Закон о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/2009) 

15. Закон о програму заштите учесника у кривичном поступку („Службени гласник РС”, број 

85/05) 

16. Закон о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/16-одлука УС) 

17. Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима („Службени гласник РС”, 

брoj 20/09) 

18. Закон о судским таксама („Службени гласник РС”, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01-др. закон, 

9/02, 29/04, 61/05, 116/08-др. закон, 31/09, 101/11, 93/12, 93/14 и 106/15) 

19. Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15, 106/19-аутентично 

тумачење и 113/17-аутентично тумачење) 

20. Закон о адвокатури („Службени гласник РС”, бр. 31/11 и 24/12-одлука УС) 



21. Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 97/08, 104/09-др. закон, 68/12-

одлука УС и 107/12) 

22. Закон о помиловању („Службени гласник РС”, бр. 45/95 и 50/95-исправка) 

23. Кривични законик („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 - исправка, 107/05 - исправка, 

72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16) 

24. Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС”, бр. . 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 

45/13 и 55/14) 

25. Закон о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС”, број 36/06) 

26. Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС”, бр. 25/82 и 48/88 и „Службени 

гласник РС”, бр. 46/95-други закон, 18/05-др. закон, 85/12, 46/13-др. закон, 55/14. 6/15 и 

106/15-др.закон)   

 

      План рада Владе за 2018. годину: 

27. # Предлог закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да 

су нестала из породилишта у Републици Србији  

28. #Предлог закона о евиденцијама и руковању подацима у правосуђу  

29. #Предлога закона о изменама и допунама Закона о промету непокретности  

30. #Предлог закона о службеницима у правосудним органима   

31. # Предлог закона о лобирању  

32. #Предлог закона о бесплатној правној помоћи   

33. # Предлог закона о испитивању порекла имовине   

 

 

VIII ЗДРАВСТВО 

 

1. Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 

99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17-др. закон, 113/17- др. закон)  

2. Закон о правима пацијената („Службени гласник РС”, број 45/13)  

3. Закон о заштити лица са менталним сметњама („Службени гласник РС”, број 45/13) 

4. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05-исправка, 

57/11, 110/12-одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-одлука УС, 106/15, 10/16- др. закон)  

5. Закон о коморама здравствених радника („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 99/10 и 70/17-

одлука УС)1  

6. Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС”, број 125/04)  

7. Закон о психоактивним контролисаним супстанцама („Службени гласник РС”, број 99/10) 

8. Закон о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и 

психотропних супстанци („Службени гласник РС”, број 107/05) 

9. Закон о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и 

ретких болести („Службени гласник РС”, број 8/15) 

10. Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства („Службени 

гласник РС”,  бр. 123/14, 106/15, 105/17) 

11. Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и 

породиља („Службени гласник РС”, број 104/13) 

12. Закон о поступку прекида трудноће у здравственој установи („Службени гласник РС”, бр. 

16/95 и 101/05-др. закон) 

 

План рада Владе за 2018. годину:  

                                                           
1 Планом рада Владе за 2018. године планирано је доношење Закона о изменама и допунама 

Закона о коморама здравствених радника у децембру 2018. године 



13. # Предлог закона о лековима – тренутно у изради 

 

 

IX САОБРАЋАЈ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА 

 

1. Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 68/2015, 41/18 и 44/18-

др. закони)  

2. Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени 

гласник РС”, број 96/15) 

3. Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 

121/12, 18/15, 96/15 - др. закон, 92/16, 104/16-др. закон, 113/17-др. закон и 41/18) 

4. Закон о државној припадности и упису пловила („Службени гласник РС”, бр. 10/13 и 18/15) 

5.  Закон о поморској пловидби („Службени гласник РС”, бр. 87/11, 104/13, 18/15 и 113/17-др. 

закон) 

6. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16) 

7. Закон о путевима („Службени гласник РС”, број 41/18) 

 

План рада Владе за 2018. годину: 

8.# Предлог закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова  

9.# Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (ЈР)  

10.# Предлог закона о гробљима, сахрањивању и погребној делатности  

11.#Предлог одлуке о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке 

инфраструктуре  

12.# Предлог закона о изменама и допунама Закона о жичарама за транспорт лица  

 

 

X УРБАНИЗМА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

1. Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, број 96/15) 

2. Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник 

РС”, број 88/10)  

3. Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге облике 

својине  („Службени гласник РС”, бр. 49/92, 54/96 и 62/06-др. закон)  

4. Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз 

накнаду („Службени гласник РС”, број 64/15) 

 

 

XI РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 

1. Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС 

и 113/17) 

2. Закон о мирном решавању радних спорова („Службени гласник РС”, бр. 125/04, 104/09 и 

50/18) 

3. Закон о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство („Службени 

гласник РС”, бр. 91/15 и 50/18) 

4. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 91/15 и 113/17-

др. закон) 

5. Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 

36/09, 88/10, 38/15 и 113/17 и 113/17-др. закон) 

6. Закон о запошљавању странаца („Службени гласник РС”, бр. 128/2014, 1137/17 и 50/18) 



7. Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04-

одлука УСРС, 84/04-др. закон, 85/05, 101/05-др. закон, 63/06-одлука УСРС, 5/09, 107/09, 

101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14)   

8.  Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени 

гласник РС”, бр. 85/05 и 31/11) 

9. Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени 

гласник СРС”, бр. 54/89 и „Службени гласник РС”, бр. 137/04, 69/12-одлука УС и 50/18) 

10. Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11) 

11. Породични закон („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 72/11-др. закони и 6/15) 

12. Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, бр. 113/17 и 

50/18) 

13. Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09) 

14. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС”, 

број 30/10) 

15. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС”, број 36/10) 

16. Закон о волонтирању („Службени гласник РС“, број 36/10) 

17. Закон о равноправности полова („Службени гласник РС”, број 104/09) 

18. Закон о штрајку („Службени лист СРЈ”, број 29/96 и „Службени гласник РС”, бр. 101/05-

др. закон и 103/12-одлука УС) 

19. Закон о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 95/10 и 

36/18).  

 

       План рада Владе за 2018. годину: 

20. # Предлог закона о ратним меморијалима  

21. # Предлог закона о правима детета и заштитнику права детета  

22. # Предлог закона о родној равноправности  

23. #Предлог закона којим се уређује рад преко агенција за привременo запошљавање 

24. # Предлог закона о социјално економском-савету 

25. #Предлог закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у 

одређеним делатностима  

 

 

XII КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ 

 

1. Закон о јавном информисању у медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16-

аутентично тумачење) 
    
     План рада Владе за 2018. годину: 

2. # Предлог закона о аудиовизуелним делатностима  

3. # Предлог закона о културном наслеђу  

4.  # Предлог закона о архивској грађи и архивској делатности  

 

 

XIII РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ  

1.# Предлог закона о изменама и допунама Закона о званичној статистици   

 

 

XIV НАУКА И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 

 

1. Закон о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18) 



2. Закон о научно истраживачкој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06- 

исправка, 18/2010 и 112/15) 

3. Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 18/10 и 55/13) 

4. Закон о Српској академији наука и уметности („Службени гласник РС”, број 18/10) 

5. Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник 

РС”, бр. 36/09 и 93/12) 

  

      План рада Владе за 2018. годину: 

6. # Предлог закона о пословној тајни  

7. # Предлог закона о патентима  

8.#Предлог закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите интелектуалне својине  

9. #Предлог закона о жигу  

10.#Предлог закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије  

11.#Предлог закона о уџбеницима  

12.#Предлог закона о ознакама географског порекла (и гарантовано традиционалним      

специјалитетима)  

13. #Предлог закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима  

14.#Предлог закона о изменама и допунама Закона о топографијама полупроводничких     

производа  

15.#Предлог закона о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација  

16.#Предлог закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за 

њихово обављање  

17.#Предлог закона о просветној инспекцији  

18.#Предлог закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду  

19.# Предлог закона о финансирању високог образовања  

 

 

XV ЛИЧНИ СТАТУС И УНУТРАШЊИ ПОСЛОВИ 
 

1. Закон о пребивалишту и боравишту грађана („Службени гласник РС”, број 87/11) 

2. Закон о странцима („Службени гласник РС”, број 24/18)2 

3. Закон о азилу и привременој заштити („Службени гласник РС”, број 24/18) 

4. Закон о потврђивању уговора о двојном држављанству између СРЈ и БиХ (Међународни 

уговори 2/03) 

5.  Закон о овери потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15) 

6. Закон о јавном окупљању („Службени гласник РС”, број 6/16) 

7. Закон о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/13 и 42/15) 

8. Закон о детективској делатности („Службени гласник РС”, број 104/13) 

9.  Закон о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/16 и 24/18) 

10.Закон о путним исправама („Службени гласник РС”, бр. 90/07, 116/08, 104/09, 76/10 и 

62/14) 

11. Закон о избеглицама („Службени лист СРЈ”, број 42/02-одлука СУС, „Службени гласник 

РС”,  бр. 18/92 и 30/10) 

12. Закон о транспорту опасног терета („Службени гласник РС”, бр. 88/10 и 104/16-др. закон) 

13. Закон о увозу и извозу наоружања и војне опреме („Службени гласник РС”, број 107/14) 

                                                           
2 Чланом 127. Закона прописано је да даном почетка примене закона престаје да важи Закон о странцима 

(„Службени гласник РС“, број 97/08), док члан 128. Закона прописује да закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а почиње да се примењује шест месеци од ступања на 

снагу. 

 



14. Закон о промету експлозивних материја („Службени лист СФРЈ”, бр. 30/85, 6/89 и 53/91, 

„Службени лист СРЈ”, бр. 24/94, 28/96 и 68/02 и „Службени гласник РС”, бр. 101/2005-др. 

закон)  

XVI ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

1. Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) 

2. Закон о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) 

3. Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13) 

4. Закон о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16) 

5. Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, број 36/09) 

6. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне („Службени гласник 

РС”,  број 135/04 и 25/15) 

7. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС”, број 36/09) 

8. Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС” бр. 36/09 и 88/10) 

9. Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36-09-др. 

закон, 72/09-др. закон, 43/11-одлука УС и 14/16) 

10. Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 

128/14) 

11. Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15) 

 

        План рада Владе за 2018. годину: 

12. # Предлог закона о изменама и допунама Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину   

13.# Предлог закона о биоцидним производима   

14.# Предлог закона о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину  

15. # Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха   

16.# Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити од буке у животној средини  

 

XVII РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ  

 

1.# Предлог закона о изменама и допунама Закона о ефикасном коришћењу енергије   

 

XIII СПОЉНИ ПОСЛОВИ  

 

1. # Предлог закона о изменама и допунама Закона о дијаспори и Србима у региону  

2.# Предлог закона о развојној сарадњи и хуманитарној помоћи  

3.# Предлог закона о спољним пословима ЈР  

 

XIX ОМЛАДИНА И СПОРТ 
 

1. Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11)  

2. Закон о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) 

3.  Закон о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 111/14) 


