
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама
Закона о путним исправама

У складу са Закључком 05 Број: 011-8511/2019 од 29. августа 2019. године којим се
одређује спровођење јавне расправе о Нацрту  закона о изменама и допунама Закона о
путним исправама, одржана је јавна расправа у периоду од 30. августа до 18. септембра
2019. године.

Јавна расправа је спроведена у периоду од 30. августа до 18. септембра 2019.
године, а текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о путним исправама објављен
је на интернет страници Министарства унутрашњих послова и на порталу е-управе.

Примедбе, предлози и сугестије на Нацрт закона могле су се доставити
Министарству унутрашњих послова путем електронске поште на адресу:
putneisprave@mup.gov.rs или редовном поштом на адресу Министарство унутрашњи
послова, 11000 Београд, Булевар Михајла Пупина број 2. Текст Нацрта закона био је
доступан на интернет страници Министарства унутрашњих послова и на порталу е-управе.

Током одржане јавне расправе у периоду од 30. августа до 18. септембра 2019.
године електронским путем достављен је предлог удружења „Народни парламент“ на члан
3. Нацрта закона којим се мења члан 23. став 3. који гласи:

„Лице које поседује важећи пасош издат са роком важења од годину дана, захтев за
издавање новог пасоша може поднети најраније шест месеци пре истека рока важења већ
издатог пасоша (или у складу са роковима из чл 27. став 3), односно одмах након
престанка објективних разлога привременог карактера који су онемогућили узимање
отисака прстију од тог лица.”

Наведени предлог је размотрен и исти се не може прихватити из следећих разлога:
- Обрасци биометријских пасоша, који су у Републици Србији почели да се издају

07. јула 2008. године, у потпуности су усклађени са прописима и стандардима Европске
уније и сходно наведеном, у свом чипу садрже биометријске податке лица (фотографију,
отисак прста и потпис). Биометријски подаци имаоца пасоша доприносе безбедности самог
документа, у смислу спречавања злоупотребе документа и општој безбедности грађана,
како у земљи тако и у иностранству. Поседовање пасоша који у свом чипу не садржи неки
од биометријских података смањује безбедности документа и омогућава злоупотребу.
Како грађанима који из објективних разлога привременог карактера не могу приликом
подношења захтева за пасош да дају отисак прста не би било ускраћено право на
поседовање путног документа и путовање ван граница земље, ово министарство
омогућило је издавање пасоша са краћим роком важења, односно са роком важења од
годину дана. Издавање пасоша овој категорији грађана на период дужи од годину дана не
би био у складу са стандардима безбедности у области издавања пасоша, нити у складу са
смислом норме која овим ограничењем доприноси општој безбедности и смањењу
криминалитета.

- Такође, предлог да се захтев за нови пасош за лице које поседује пасош издат на
годину дана може поднети одмах након престанка разлога привременог карактера због
којих није било могуће узети отисак прста као биометријски податак доводи до
могућности за произвољно тумачење сваке појединачне ситуације те тиме доприноси
правној несигурности.


