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Извештај о спроведеној Анализи ефеката Закона o одређивању максималног 

броја запослених у јавном сектору 

 

1) Који су проблеми које закон треба да реши? 

 

 Законом о начину одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору требало би да се обезбеди темељ за одрживи развој и повећање 

запослености у одређеном року, спровођењем амбициозне фискалне 

консолидације и структурних реформи, са фокусом на заустављање раста јавног 

дуга и његово смањивање до 2017. године. 

Република Србија донела је 2009. године важећи Закон о одређивању 

максималног броја запослених у републичкој администрацији („Службени 

гласник РС“, број 104/09),  којим се одређује укупан максималан број запослених 

у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно 

социјално осигурање, као и важећи Закон о одређивању максималног броја 

запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“, број 104/09) 

којим се одређује укупан максималан број запослених у органима јединица 

локалне самоуправе (укључујући и органе градских општина), установама које се 

финансирају из буџета (осим установа у области образовања, здравства и 

предшколских установа), привредним друштвима и другим облицима 

организовања чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе (осим јавних 

предузећа), а који се финансирају из буџета. 

Чланом 1. Нацрта закона о начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору предложен је начин одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору, као и обим и рокови смањења броја запослених 

(рационализација) до достизања утврђеног максималног броја запослених. Такође, 

предвиђено је да се одредбе овог закона не примењују на јавна предузећа 

основана од стране Републике Србије, правна лица основана од стране тих 

предузећа, јавне медијске сервисе, организационе облике у јавном сектору који су 

основани међународним уговором или у којима се број запослених одређује у 

складу са међународним уговором. 

Имајући у виду важећи законски оквир, предложени Нацрт законског 

оквира обухвата већи број корисника јавних средстава што ће допринети 

мерама фискалне консолидације.   

Предложеним Законом о начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору биће регулисане области, односно системи који су 

према важећим законским прописима регулисала два закона (Закон о одређивању 

максималног броја запослених у републичкој администрацији, Закон о 

одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији) и 

подзаконски акт (Одлука о максималном броју запослених у органима државне 

управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање 

(,,Службени гласник РС“, број 69/14). 

Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, усвојена почетком 

2014. године( ,,Службени гласник РС“, бр. 9/14 и 42/14-исправка), као и Акциони 

план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за 

период 2015-2017. године (,,Службени гласник РС“, број 31/15), усвојен марта 
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2015. године обухват реформских процеса са државне управе проширују на 

систем јавне управе.  

Стратегијом реформе јавне управе дефинисано је да рационализација 

државне управе представља сталан процес у Републици Србији, али да поједине 

активности нису у потпуности спроведене у складу са суштином рационализације, 

која подразумева укидање непотребних послова, поједностављење процедура, 

смањивање броја запослених за којима не постоји потреба и друге уштеде трошкова, 

а да се при томе не умањи делотворност и ефикасност обављања управних послова. 

Извршено је линеарно смањивање броја службеника најпре у судовима и јавним 

тужилаштвима, а потом и у свим органима државне управе за одређени проценат, али 

без претходне анализе потребе за вршењем одређених послова и њиховог обима, 

постојања преклапања или дуплирања послова, анализе начина обављања послова и 

могућности за њиховом модернизацијом. На основу оваквог приступа задржани су 

поједини органи или превелики број запослених у појединим органима, док је у 

појединим органима, без оправданог разлога, смањиван број запослених, иако је 

њихов број – према новим надлежностима или обиму посла – требало повећати. 

Такође, у појединим случајевима решење није било у механичком смањивању или 

повећању броја запослених него у њиховој преоријентацији и стицању нових знања и 

вештина. Последице такве „рационализације” често су биле у пријему нових 

службеника, чак у већем броју у односу на обим претходног смањења. Коначно, са 

тим је повезан и проблем недовољне деполитизације, што је водило запошљавању 

одређених партијских кадрова, без реалних потреба за тим бројем или структуром 

службеника. 

Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у 

Републици Србији за период 2015-2017. године операционализује Стратегију и 

дефинише мере, резултате и активности за спровођење реформе јавне управе. У 

његовој припреми у пуној мери су сагледана одређена ограничења, која се 

огледају, пре свега, у потребама фискалне консолидације, али и приступања 

Републике Србије Европској унији. 

 Законом о буџету за 2015. годину извршено је смањење трошкова за зараде 

запослених за 12,5% (смањење висине зарада у октобру за 10% и додатно 

смањење расхода зараде за 2,5% линеарно по свим буџетским корисницима), што 

наводи на закључак да је прва фаза рационализације већ спроведена и то 

линеарно. Реформа јавног сектора је битан услов за консолидацију јавних 

финансија и успостављање здравог привредног амбијента. Вишак и неповољна 

структура запослених проблеми су који узрокују неефикасност јавне управе  и 

представљају терет за читаву привреду. Смањење броја запослених у наредном 

трогодишњем периоду би требало да доведе до смањења расхода за зараде 

запослених са садашњих 11,8% на  ниво од  8% БДП годишње. С обзиром да 

потребе фискалне консолидације превазилазе уже оквире државне, па и јавне 

управе, то је неопходно обухватити и максимално могући део јавног сектора, 

изузимајући јавна предузећа којима је оснивач Република Србије. 

 С обзиром на досадашња негативна искуства у процесу рационализације броја 

запослених, као и  могуће  негативне ефекте, као што су повећање ризика сиромаштва, 

повећања социјалних ризика, определило се да концепт смањења трошка запослених као 

последица смањења броја запослених у јавној управи буде што је могуће мање 

последица линеарне рационализације, а што више последица реорганизације целог јавне 

управе где ће се вишак запослених утврђивати на основу предходних  анализа функција, 

послова, организације, броја и структуре запослених у најмање у наредне три године. 
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 Реформа јавног сектора, која се спроводи  кроз процес оптимизације нема 

изузетака без обзира на специфичности корисника јавних средстава, а спроводиће 

се  уз поштовање утврђених стандарда у појединим областима рада и примену 

начела одговорног фискалног управљања, рационалности, функционалности и 

ефикасности на којима се заснива Закон о начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору. 

 Имајући у виду досадашња искуства у процесу рационализације 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је сачинило Програм 

опимизације, документ који садржи опис принципа, методологије, као и фаза кроз 

које ће се спровести поступак оптимизације у наредне три године којим би се 

постигле циљане уштеде. Програмом оптимизације су обухваћени и резултати 

предходних почетних анализа проистеклих из Фазе рационализације у којима су 

учествовала ресорна министарства, али и међународни и домаћи експерти у 

оквиру програма подршке Светске банке реформи јавног сектора у Србији и 

Европске уније кроз пројекат Стварање услова за организационо и функционално 

реструктурирање у оквиру система државне управе Републике Србије. Анализе су 

спроведене како би се установили критеријуми  и препоруке које треба да омогуће 

доношење аката о утврђивању максималног броја запослених у функцији примене 

Закона о начину  утврђивања  максималног броја запослених у јавном сектору.  

 Анализе које су рађене на бази података која су достављена од стране 

ресорних министарстава су показале да се у пракси  један број корисника јавних 

средстава прилагодио смањењу буџета и то смањењем броја запослених или 

смањењем других трошкова (прековременог сата, укидањем различитих накнада, 

раскидом или не продужавањем уговора на одређено време). Код другог броја 

корисника јавних средстава, министарства указују да не могу да обезбеде 

довољно уштеда у систему кроз смањење броја запослених или укидање додатака 

на зараде јер немају додатних могућности за смањење трошкова зарада. Притисак 

на ове системе да смање број запослених до уклапања у одобрени буџет за 2015. 

годину у пракси може да проузрокује озбиљне ризике по систем или немогућност 

искоришћења европских фондова. Mинистарства указују да смањење броја 

запослених у јавној управи у циљу фискалне консолидације може да повећа 

одређене ризике за обављање неопходних редовних функција, односно умањи 

капацитет за европске интеграције. Зато се смањење броја запослених  не сме 

спроводити  по цену квалитета и ефикасности рада. Са друге стране поједина 

министарства и поред неопходне штедње и потребе за реформом не показују 

спремност да се прилагоде или немају капацитет да препознају потенцијалне 

могућности за смањење броја запослених, односно смањење трошкова зарада. 

Зато је неопходно да елементи појединачних секторских анализа буду вредновани 

као корективни фактори који ће определити корекцију трошкова за зараде 

запослених у буџету, водећи рачуна да укупни трошкови за зараде на нивоу 

консолидованог трошка не пређу планирани износ. 

  

2) Који су жељени циљеви доношења закона? 

Димензионирање јавне управе требало би да обухвати три циља: смањење 

трошкова запослених, повећање квалитета јавних услуга и смањење трошкова 

организације.  

 Програм оптимизације јавног сектора у наредне три године, као једна од 

основних компоненти структурних реформи јавног сектора требало би да покаже 

на који начин, којом динамиком и мерама се може спровести смањење броја 

запослених, а да се не наруши делотворност и функционисање система државне 
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управе и да се кроз функционално и организационо реструктурирање изврши 

реорганизација јавног сектора. Наиме, Република Србија добија компаративно 

ниску оцену у областима које су критичне за стварање капитала, као што су 

амбијент пословања, конкурентности, тржиште рада, образовање, здравство и др. 

док са друге стране троши значајна јавна средства за плате у овом сектору и друге 

трошкове. 

 Кључни разлог реформе јавне управе проистиче из потребе да се обезбеди 

функционално јединство и минимални стандарди квалитета активности којима се 

врше одређене врсте управних послова и јавних овлашћења, независно од 

субјеката (органа, организација, институција) који их обављају, односно врше. 

Процес реформе јавне управе у том контексту обухвата унапређење система јавне 

управе у целини. Општи циљ реформе је даље унапређење рада јавне управе у 

складу са принципима тзв. Европског административног простора, односно 

обезбеђивање високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима. 

 

3) Да ли су разматране могућности за решавање проблема без доношења 

акта? 

 

 Разматране су алтернативне могућности кроз измене два закона и 

подзаконског акта, односно Закона о одређивању максималног броја запослених у 

републичкој администрацији, Закона о одређивању максималног броја запослених 

у локалној администрацији и Одлуке о максималном броју запослених у органима 

државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално 

осигурање. Оваква измена, међутим, није могућа, јер се ради о суштинским 

изменама наведених закона и подзаконског акта, те је закључено да је 

најефикасније и најекономичније  доношење новог Закона. 

 

4) Зашто је доношење акта најбољи начин за решавање проблема? 

 

 Неопходно је доношење овог закона, због потписаног аранжмана са 

ММФ-ом који предвиђа смањење броја запослених за по 5% годишње у наредном 

трогодишњем периоду би требало да донесе уштеде од око 0,3% БДП годишње.  

 

5) На кога и како ће највероватније утицати решења у закону? 

 

Решења из Закона ће утицати на субјекте и запослене у јавном сектору. 

Одредбе овог закона не примењују на јавна предузећа основана од стране 

Републике Србије, правна лица основана од стране тих предузећа, јавне медијске 

сервисе, организационе облике у јавном сектору  који су основани међународним 

уговором или у којима се број запослених одређује у складу са међународним 

уговором. 

 

6) Какве трошкове ће примена закона изазвати грађанима и привреди, 

         а нарочито малим и средњим предузећима? 

 

Примена овог закона ће имати директан утицај на запослене у јавном 

сектору, осим запослених у јавним предузећима, јавним медијским сервисима, 

организационим облицима у јавном сектору  који су основани међународним 

уговором или у којима се број запослених одређује у складу са међународним 
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уговором. Примена закона неће изазвати директне трошкове грађанима и 

привреди, а посебно малим и средњим предузећима. 

 

7) Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају 

трошкове које ће он створити? 

 

Спровођењем овог закона обезбедиће се уштеде у буџету Републике 

Србије. 

 

8) Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката и 

тржишна конкуренција? 

 

 Закон нема утицаја на стварање нових привредних субјеката и на тржишну 

конкуренцију. 

 

9) Да ли су све заинтересоване стране имале прилике да се изјасне о 

закону? 

 

 Министарство државне управе и локалне самоуправе образовало је 

Посебну радну групу за припрему текста Нацрта закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору у чијем саставу су били 

представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства 

спољних послова, Министарства финансија, Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, Министарства одбране, Министарства унутрашњих 

послова, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

Министарства правде,Управног инспектората, Народне скупштине,Управног суда, 

Жалбене комисије Владе, Службе за управљање кадровима, Републичког 

секретаријата за законодавство, Републички секретаријат за јавне политике, 

Фискалног савета и Сталне конференције градова и општина за заступање интереса 

локалних власти, на коју су сви чланови радне групе имали прилику да се изјасне о 

Закону. 

 

10) Које ће се мере током примене закона предузети да би се постигло оно 

што се законом предвиђа? 

 

 Министарство државне управе и локалне самоуправе ће, у сарадњи са свим 

релевантним субјектима, као и до сада предузимати све потребне мере у 

спровођењу Закона и успостављању система структурних реформи јавног сектора 

у циљу успостављања дугорочне одрживости јавних финансија и стварања 

предуслова за одржив раст. 

Кључне активности процеса рационализације су: дефинисање полазних 

основа, дефинисање правила за утврђивање надлежности за почетне анализе и 

прикупљање података и предлога плана рационализације.     

Надлежни органи који су овлашћени за предлагање максималног броја 

запослених на основу спровођења процеса оптимизације, дужни су да предложе и 

спроведу мере које нарочито подразумевају:  
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 укидање или обједињавање појединих послова који нису обухваћени 

неопходним функцијама организационих облика који обављају послове из 

делокруга органа;  

 смањивање величине и промена структуре организационих јединица у 

циљу успостављања ефикасније управљачке структуре и смањења трошкова; 

 планирање модернизације послова и процедура кроз увођење 

информационо-комуникационих технологија у одређене административне 

послове;  

 обавезно успостављање односа између стручног и административно- 

техничког и помоћног особља у складу са прописаним мерилима, као и 

преиспитивање тих мерила у циљу усклађивања са међународним стандардима у 

одређеној области;  

 обједињавањем заједничких административно-техничких и 

логистичких послова за више организационих облика (заједничко техничко 

одржавање, централизација јавних набавки, заједнички финансијски и 

административни послови и др); 

 укидање организационих облика којима се не остварују функције 

јавних политика; 

 спајање организационих облика, односно припајање једног  

организационог облика другом, у циљу избегавања преклапања функција и 

смањења трошкова; 

 прелазак на пројектно финансирање делатности организационих 

облика и запослених у њима.  

Уколико утврде да  за неку од идентификованих мера постоје ограничења 

у законским прописима, надлежно министарство односно орган, може да дâ 

предлог измене законских решења  којим би се омогућила ефикаснија 

рационализација. 

 

Регулаторне мере и активности за спровођење законских решења: 

 По усвајању Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору доћи ће до доношења подзаконских аката, којим ће се разрадити 

однос уређен Законом: 

  

Институционалне мере и активности за спровођење законских решења: 

Надзор над применом овог закона, у делу који се односи на финансијске 

ефекте јавних расхода по основу рада и плата, односно зарада у јавном сектору, 

врши министарство надлежно за послове финансија, а у делу који се односи на 

организацију организационих облика у систему државних органа и локалне 

самоуправе, врши министарство надлежно за послове државне управе – преко 

управне инспекције, односно министарство надлежно за послове рада – преко 

инспекције рада у делу који се односи на организацију организационих облика у 

систему јавних служби. 

 

Нерегулаторне мере и активности за спровођење законских решења: 

 

 Како би се у наредне три године димензирао јавни сектор у складу са 

могућностима и потребама, планирано је спровођење процеса оптимизације јавне 

управе у периоду од 2015 до краја 2017. године, који ће се спровести у две фазе: 

1. Прва фаза представља рационализацију која подразумева смањење броја 

запослених у јавном сектору кроз природан одлив запослених и смањење 
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најочигледнијих вишкова запослених, који ће остварити планиране уштеде у 

буџету за 2015. годину; 

2. Друга фаза представља реорганизацију на основу свеобухватне 

структурне и функционалне анализе, са циљем подизања сврсисходности и 

делотворности јавне управе, унапређење знања и вештина, као  и промена 

структуре запослених у јавној управи и  подизање квалитета услуга које пружа 

држава.  

Анализе су свакако тек први корак, који ће бити праћен предлогом 

препорука, практичних решења, и реформских мера за сваки сектор/подсистем. 

Очекује се да ће такав приступ допринети како процесу оптимизације, тако и 

системским унапређењима ефикасности, ефективности и општем учинку јавне 

управе.  


