
З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА 

Члан 1. 
У Закону о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 

101/11 и 93/12), у члану 2. став 1. тачка 26) речи: „станице за снабдевање 
моторних возила горивом,” бришу се.  

У тачки 34) после речи: „телекомуникације” додаје се запета и речи: 
„нафтоводи, продуктоводи”. 

Додаје се став 2, који гласи: 

„Инфраструктурни системи, поред елемената из става 1. тачка 34) овог 
члана, обухватају и складишта нафте и деривата нафте, као и нафтне базе, 
осим у погледу примене пореских прописа.” 

Члан 2. 
У члану 4. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Јавни пут, поред елемената из става 1. овог члана, обухвата и станице 
за снабдевање моторних возила горивом, осим у погледу примене пореских 
прописа.” 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 3. 
У члану 24. речи: „ тачка 3)” замењују се речима: „тачка 5)”.  

Члан 4. 
У члану 25. став 1. речи: „тачка 3)” замењују се речима: „тачка 5)”. 

Члан 5. 
У члану 29. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:  

„Изузетно од става 1. тач. 1) - 3) овог члана, заштитни појас може бити и 
веће ширине ако је планским документом предвиђена изградња станице за 
снабдевање моторних возила горивом.” 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 6. 
У члану 48. став 2. после речи: „појединачни превоз” додају се речи: „или 

за више превоза”.  

После става 6. додаје се став 7, који гласи:  

„Министар доноси пропис о условима које мора да испуни подносилац 
захтева за издавање дозволе, условима и начину издавања дозволе, о врстама 
дозвола, роковима важења дозвола, као и о садржају и изгледу обрасца 
дозволе за обављање ванредног превоза.” 

Члан 7. 
У члану 83. после става 3. додаје се став 4, који гласи:  



- 2 - 

„Влада прописује услове које мора да испуњава тунел у погледу 
безбедности саобраћаја.” 

Члан 8. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 


