
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 99. 

тачка 7. Устава Републике Србије, којом је прописано да Народна скупштина 

Републике Србије, поред осталог, доноси законе, а у вези са чланом 97. став 1. 

тачка 8) Устава Републике Србије којим је утврђено да Република Србија уређује 

и обезбеђује систем у области радних односа, заштите на раду, запошљавања, 

социјалног осигурања и других облика социјалне сигурности; друге економске и 

социјалне односе од општег интереса. 

 

               II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
           Разлози за доношење Закона о начину одређивања максималног 

броја запослених у јавном сектору садржани су у потреби 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.               

  Реформа јавне управе је једна од основних елемената структурних 

реформи јавног сектора у циљу успостваљања дугорочне одрживости јавних 

финансија и стварања предуслова за одрживи раст. Стратегија реформе јавне 

управе у Републици Србији, усвојена почетком 2014. године, као и Акциони план 

за спровођење стратегије реформе јавне управе, усвојен марта 2015. године 

обухват реформских процеса са државне управе проширују на систем јавне 

управе. Кључни разлог происитиче 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. 

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. 

У оквиру Фискалне стратегије за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 

2017. годину, реформа јавног сектора је означена као битан услов за 

консолидацију јавних финансија и успостављање здравог привредног амбијента. 

Смањење броја запослених у наредном трогодишњем периоду би требало да 

донесе уштеде у буџету Републике Србије. Овако дефинисан циљ у фокусу има 

доминатно уштеде у буџету за зараде запослених и рачуна да ће кроз смањење 
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броја запослених у континуираном процесу доћи до уштеда у наредном 

трогодишњем периоду.  

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. Анализе су показале да се у пракси  један број корисника јавних 

средстава прилагодио смањењу буџета и то смањењем броја запослених или 

смањењем других трошкова (прековремени рад, укидање различитих накнада, 

раскид или непродужавање 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. 

Сматрамо да су се стекли сви услови за спровођење структурних реформи јавног 

сектора и да се конкретно исказују тако што су Законом о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору обухваћени сви запослени у 

јавном  сектору који је дефинисан прописима о буџетском систему.  

Димензионирање јавне управе треба да обухвати три циља: смањење 

трошкова запослених, повећање квалитета јавних услуга и смањење трошкова 

организације. С обзиром на досадашња негативна искуства у процесу 

рационализације броја запослених, као и  могуће негативне  ефекте,  као што су 

повећање ризика сиромаштва, повећање социјалних ризика,  опредељено је да  

концепт смањења трошкова зарада запсолених као последица смањења броја 

запослених у јавној управи буде што је могуће мање последица линеарне 

рационализације, а што више последица реорганизације целог система јавне 

управе,  где ће се  вишак  запослених утврђивати на основу претходних анализа: 

функција, послова, организације, броја и структуре запослених, у наредне три 

године.  

 У том контексту, процес оптимизације је потребан, али не и довољан 

услов за унапређење квалитета јавне управе и мора се комбиновати са променама 

у унапређењу службеничког система на централном и локалном нивоу власти, као 

и систематским стручним усавршавањем запослених и промени модела 

напредовања и награђивања у складу са заслугама.  

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОДРЕДAБA ЗАКОНА 

 

 Чланом 1. Нацрта закона утврђено је: начин одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору, обим и рокови смањења 

(рационализација) до достизања утврђеног максималног броја запослених; да се 

под јавним сектором подразумева сектор који је дефинисан прописом о буџетском 

систему, са изузетком јавних предузећа основаних од стране Републике Србије, 

правних лица основаних од стране тих предузећа, јавних медијских сервиса, 

установа културе регионалног карактера, организационих облика у јавном сектору 

који су основани међународним уговором или у којима се број запослених 

одређује у складу са тим уговором. 

 Опредељење је да се јавна предузећа на нивоу Републике Србије изузимају 

од примене овог закона из тог разлога што предузећа којима је Република Србија 

оснивач или већински власник имају посебне програме рационализације, 

реструктурирања, реорганизације или приватизације.  
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 Чланом 2. је предложено да се максималан број запослених утврђује 

по системима јавног сектора, и то: државни органи, јавне службе, аутономне 

покрајине и јединице локалне самоуправе. Такође је одређено шта чини сваки 

систем појединачно.  

 Према члану 3. Нацрта закона предвиђено је да се максималан број 

запослених у јавном сектору одређује уз примену начела: одговорног фискалног 

управљања, рационалности, функционалности и ефикасности. 

 Код надлежности за утврђивање максималног броја запослених по 

системима (члан 4. Нацрта закона) предлаже се да се актом Владе, за сваку 

календарску годину, утврђује максималан број запослених на неодређено време у 

систему: државних органа, јавних служби, аутономне покрајине и локалне 

самоуправе. Акт Владе се доноси на предлог министра надлежног за послове 

државне управе и локалне самоуправе и министра надлежног за послове 

финансија.  

 Предлаже се, такође, да се акт Владе којим се утврђује максималан број 

запослених за систем аутономне покрајине предлаже на основу образложеног 

мишљења надлежног покрајинског органа. Наиме, надлежан орган аутономне 

покрајине доставља Министарству државне управе и локалне самоуправе и 

Министарству финансија образложено мишљење о укупном броју запослених у 

свим организационим облицима у систему аутономне покрајине ради предлагања 

Влади одлуке за сваку календарску годину. 

 У ставу 4. је таксативно наведено на основу којих података се предлаже 

акт Владе којим се утврђује максималан број запослених. 

 У чл. 5. и 6. Нацрта закона утврђена ја надлежност за утврђивање 

максималног броја запослених у другим државним органима и за организационе 

облике у системима аутономне покрајине и локалне самоуправе.  

 Нацртом закона је предвиђено на основу чега су органи надлежни за 

предлагање максималног броја запослених дужни да заснују свој предлог (члан 7. 

став 1), односно које мере су они овлашћени да спроведу у периоду спровођења 

рационализације (члан 7. став 2). 

 Предлаже се, такође, да надлежно министарство у циљу спровођења мера 

из става 2. овог члана може да предложи измену појединих прописа. 

 Начин одређивања максималног броја запослених у систему 

локалне самоуправе одредиће се, према члану 8. став 1. Нацрта закона, уз 

примену критеријума и мерила таксативно набројаних у тач. 1)-7).  

Такође су предложене „међугрупе“ јединица локалне самоуправе (од 45 

000 до 55 000 и од 90 000 до 110 000 становника) са циљем адекватнијег 

међусобног уједначавања јединица локалне самоуправе са сличним бројем 

становника (став 2). Предложеним решењем се успоставља уравнотеженији 

прелаз између основних група јединица локалне самоуправе (50 000, 100 000 и 

150 000 становника). 

 У ставу 4. се предвиђа изузетак код одређивања максималног броја 

запослених у јединицама локалне самоуправе са минималним бројем запослених – 

50 запослених, као што је Црна Трава. 

 Према члану 10. Нацрта закона, укупан број запослених на одређено 

време из разлога наведених у ставу 1. овог члана, не може бити већи од 10% броја 
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запослених на неодређено време код организационог облика, осим када је у 

питању организациони облик који има мање од 100 запослених који може да има 

највише до 10 запослених или ангажованих лица у смислу става 1. овог члана. 

У ставу 3. су таксативно набројани изузеци од примене ограничења из 

става 1. овог члана. 

У ставу 4. је предвиђено да се укупан број запослених на одређено време, 

изузетно од ст. 1. и 3. овог члана, у 2015. години утврђује у складу са прописима 

којима се уређује буџетски систем.   

 Рокови рационализације утврђени су у члану 11. Нацрта закона. 

 Чланом 12. Нацрта закона прописане су ситуације у којима може 

доћи до повећања запослених до броја утврђеног актом о максималном броју 

запослених. Такође се предвиђа да, од почетка примене овог закона, сагласност за 

додатно запошљавање у складу са прописом о буџету увећава обавезу 

рационализације за тај број запослених. Изузетно, током 2015. године, повећање 

броја запослених на неодређено време може се вршити у складу са прописима 

којима се уређује буџетски систем.  

 Заштита од незаконитог повећања броја запослених и мере заштите 

средстава буџета предложени су у чл. 13. и 14. Нацрта закона. Предвиђа се (у 

члану 13. став 4) и неопходна сарадња министарства надлежног за послове 

државне управе и Министарства финансија у свим фазама припреме и израде 

прописа у вези са буџетом Републике Србије. 

 У члану 15. Нацрта закона предлажу се посебне мере о 

рационализацији у органима јединица локалне самоуправе и то тако што ће се 

умањити максималан број запослених на неодређено време за који је потребно 

извршити смањење, када су у питању јединице локалне самоуправе које спадају у 

девастирана подручја.  

 Основи за увећање броја запослених на неодређено време у 

јединици локалне самоуправе предложени су у члану 16. Нацрта закона. 

Према ст. 2, 3. и 4. овог члана, јединице локалне самоуправе у којима 

постоје туристички центри са значајним бројем гостију пружају услуге 

(комунална инфраструктура, туристичке услуге идр) у значајно већем обиму него 

што би то било потребно за њихове становнике. Да би се оваква реалност уважила 

у погледу максималног броја запослених у туристички значајним јединицама 

локалне самоуправе, предложен је додатни коректив који повећава укупан број 

становника за четвороструки количник укупног броја ноћења гостију у 

претходној години и броја 365. Ово повећање броја становника се односи само за 

оне јединице локалне самоуправе код којих је количник броја ноћења у 

претходној години и броја 365 већи од 0,1% броја становника према последњем 

попису становништва.  

Подаци о укупном броју ноћења гостију на годишњем нивоу објављује 

орган надлежан за послове статистике (став 4. овог члана).  

 Према ставу 5. овог члана, у максималан број запослених не урачунавају се 

стручна лица која се ангажују у установама предшколског образовања и 

васпитања, која почињу са радом од доношења овог закона до 1. јуна 2016. 

године. 

 У члану 17. предвиђа се спровођење рационализације кроз сарадњу 

и удруживање. Наиме, будући да заједнички органи, службе, установе или 
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предузећа могу да представљају рационалан облик обављања послова две или 

више јединица локалне самоуправе, постоји могућност да се припадајући број 

запослених сваке од јединица локалне самоуправе које образују заједнички 

организациони облик може утврдити из споразума  о образовању организационог 

облика, у складу са учешћем сваке јединице локалне самоуправе. 

 У члану 18. предложене су одредбе о интерном тржишту рада. Како 

би се процес рационализације спроводио на најцелисходнији начин неопходно је 

да се омогући и процес функционалне прерасподеле запослених између свих 

организационих облика у систему локалне самоуправе. Успостављањем интерног 

тржишта рада омогућава се брже ангажовање запослених у оним организационим 

облицима и на оним радним местима на којима су најпотребнији, спровођењем 

интерног конкурса за систем локалне самоуправе. На овај начин се стварају 

услови за решавање проблема неадекватне кадровске структуре по 

организационим облицима у складу са актуелним потребама посла. 

 Чланом 19. се предвиђа обавеза организационих облика у јавним 

службама да у периоду спровођења рационализације своје акте о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места достављају на претходну сагласност 

министарствима у чијем делокругу се налазе послови за чије обављање су 

образоване јавне службе.  

 У чл. 20. и 21. Нацрта закона прописано је да су подаци о броју 

запослених јавни, као и да су органи надлежни за доношење одлуке о 

максималном броју запослених дужни да своје одлуке доставе министарству 

надлежном за финансије и министарству надлежном за државну управу, при чему 

предложени број запослених мора да одговара маси средстава за зараде, односно 

плате одређене прописима о буџету. Такође, независни државни органи, 

организације и тела дужни су да надлежном одбору Народне скупштине 

достављају податке потребне за доношење одлуке о максималном броју 

запослених и друге податке потребне за спровођење овог закона, на начин и у 

роковима утврђеним актом тог одбора. 

 У чл. 22. и 23. Нацрта закона предлаже се да министартсво 

надлежно за финансије прати спровођење овог закона у циљу заштите средстава 

буџета Републике Србије, као и да у истом циљу предузима мере заштите буџета 

Републике Србије. Надзор над применом овог закона, поред министарства 

надлежног за финансије, врше и министарство надлежно за послове државне 

управе и министарство надлежно за послове рада у оквиру своје законом утврђене 

надлежности. 

 Чланом 24. Нацрта закона прописане су казнене одредбе, односно 

прекршајне казне за руководиоца организационог облика уколико поступи 

супротно одредбама овог закона. 

 У чл. 25-27. Нацрта закона прописани су рокови за доношење 

прописа и општих аката у складу са овим законом, престанак важења ранијих 

закона и других прописа и ступање на снагу овог закона. 

 

IV. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

Спровођењем овог закона обезбедиће се уштеде у буџету Републике 

Србије. 
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V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

Доношење овог закона по хитном поступку предлаже се у складу са 

чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 

– пречишћен текст), будући да би недоношење овог закона по хитном поступку 

могло да проузрокује штетне последице по рад органа и организација. Доношење 

овог закона по хитном поступку неопходно је због ефикасног спровођења 

реформе јавне управе, односно основних елемената структурних реформи јавног 

сектора и успостављања дугорочне одрживости јавних финансија и стварања 

предуслова за одрживи раст. 

 

 

 

 

 

 

 


