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  О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење Закона изменама и допунама Закона о полицији 

садржан је у члану 97. тачка 4) Устава Републике Србије, којим је утврђено да Република 

Србија уређује и обезбеђује одбрану и безбедност Републике Србије и њених грађана, као 

и мере за случај ванредног стања. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Доношењем новог Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/16) у правни 

систем уведен је низ новина које су значајно допринеле побољшању квалитета у обављању 

полицијских и других послова у Министарству унутрашњих послова.  

Међутим, имајући у виду нове институте који су уведени по први пут у правни 

систем, јавила се потреба за одређеним интервенцијама, којима би се отклонили одређени 

недостаци који су уочени у досадашњој примени важећег закона, прецизирањем појединих 

одредаба и побољшањем постојећих решења у Закону.  

На основу свеобухватне анализе и резултата примене важећег закона који је усвојен 

2016. године, приступило се усавршавању и побољшању постојећих решења у смислу 

њихове ефикасне примене, како би Министарство унутрашњих послова као државни орган 

у заштити система безбедности у најширем смислу те речи, те обезбеђивања сигурног 

амбијента за живот у локалној заједници, дало највећи допринос.  

 Најзначајније измене и допуне односе се на прецизирање дефиниције „Полиције“, 

као и на ексклузивно право на коришћење ове речи у свом називу за Министарство 

унутрашњих послова и Министарство одбране, чиме се ствара већа правна сигурност код 

грађана и спречава могућност да исти дођу у заблуду приликом остваривања својих права 

или током извршавања својих дужности. Употреба речи „Полиција“ у називу служби које 

не обављају послове безбедности и заштите права и слобода грађана, у смислу 

полицијских послова, није одговарајућа и не доприноси субјективном осећају вишег 

степена безбедности код грађана, није у довољној мери оправдана и узрокује, поред 

сличне појаве у оквиру још неких институција у Републици Србији, неразумевање и,  као 

крајњу појаву, довођење у заблуду грађана услед погрешних очекивања у погледу заштите 

њихове безбедности и безбедности њихове имовине. Јасна разлика у називу као и изгледу 

униформе припадника различитих служби повећала би поверење грађана у институције и 

допринела постизању вишег степена безбедности у друштву, што овим изменама и 

допунама Закона такође обухватамо. У том смислу предвиђено је да ће тамно плаве 

униформе носити полицијски службеници чиме ће се направити јасна визуелна 

дистинкција у односу на запослене у другим државним органима, јавним предузећима и 

правним и физичким лицима на која се примењују одредбе прописа о приватном 

обезбеђењу. 

Такође су прецизирани послови које обавља Министарство унутрашњих послова 

кроз допуну његове надлежности, чиме се доприноси транспарентности и бољем увиду 

јавности у поједине послове који се обављају. На исти начин и из истих разлога 

прецизирани су и полицијски послови. Послови полицијске управе допуњени су одредбом 

о обезбеђивању хитног и редовног информисања и извештавања Дирекције полиције о 

појавама и догађајима на свом подручју, како би се унапредила координација свих служби 
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и како би реакција на одређену непожељну безбедносну појаву била на најадекватнији 

начин отклоњена.  

 Законом се регулише и Платформа за безбедну електронску комуникацију, размену 

података и информација између државних органа и институција како би се спречили 

најтежи облици организованог криминала и других облика тешког криминала, а која ће 

значајно унапредити рад Полиције, али и сарадњу са другим државним органима, 

посебним организационим јединицама државних органа и институцијама. 

 У делу Закона који уређује полицијске мере и радње дата је могућност полицијским 

службеницима да коришћењем додатних средстава-одговарајућих уређаја за опсервирање, 

фотографисање или снимање унапреде свој оперативни рад и да брже и ефикасније утврде 

постојање основа сумње да је извршено одређено кривично дело или прекршај, чиме се 

доприноси безбедности грађана и њихове имовине. Такође, ради обезбеђивања јавног реда 

и мира, полицијским службеницима се дозвољава приступ техничким системима које 

успостављају органи државне управе, органи територијалне аутономије и јединице 

локалне самоуправе чиме се доприноси већем степену безбедности грађана у циљу 

превенције, али и у циљу сузбијања појавних облика криминалитета. 

 Нарочита пажња посвећена је обликовању одредби којима се уређује вршење 

безбедносних провера. 

Најзначајнија новина јесте утврђивање чињеница које представљају безбедносну 

сметњу за пријем у радни однос у Министарство унутрашњих послова, пријем на стручно 

oбразовање, оспособљавање и усавршавање за потребе Полиције, односно друго право 

када је прописано посебним законом. По први пут дефинисана је њена садржина. 

 Очекујемо да ће се прецизирањем одредаба о вршењу безбедносних провера, у 

редовима запослених у Министарству унутрашњих послова превасходно наћи само она 

лица која својим навикама, склоностима и понашањем у претходном периоду указују да ће 

бити достојна за рад у Министарству. Ове одредбе подићи ће свест и о потреби поштовања 

закона. 

Комплетно је прецизиран начин вршења безбедносних провера, прописано је за 

кога и када могу да се врше, као и одредбе по којима сагласност за њихово вршење није 

потребна и то у рестриктивном броју случајева када јавни интерес и опште добро то 

налажу. Иако одредбе Закона о полицији обрађују ову материју, она ће још детаљније бити 

формулисана новим Законом о евиденцијама и обради података у области унутрашњих 

послова. 

Прецизирају се одредбе о обавези приправности и доступности полицијских 

службеника, у циљу заштите њихових права. 

Одредбе о каријерном развоју полицијских службеника адекватније су 

формулисане, садржина им је прецизирана у циљу стварања услова за њихову потпуну 

примену. Иако се утврђени чинови и звања не мењају, степени образовања потребни за 

њихово стицање, прецизирају се, ради усаглашавања са одредбама Закона о високом 

образовању. 

Прецизиране су одредбе Закона које се односе на послове и делатности које 

запослени не може да обавља ван радног односа у Министарству. Наиме, наводи се шта се 

подразумева под пословима и делатностима који су неспојиви са пословима запослених у 

Министарству - тзв. неспојиви послови, прописани су и услови под којима се  остали 

„спојиви“ послови и делатности могу обављати ван радног односа у Министарству. 

Предвиђено је да запослени у Министарству не могу обављати послове и делатности који 

могу изазвати сукоб интереса или утицати на непристрасност у раду.  

 Услед специфичности посла као и постојања одређених радних места на којима је 

неопходно обезбедити константно присуство запослених ради обављања најсложенијих и 
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послова највишег безбедносног ризика ограничава се право на штрајк допуном постојећих 

одредаба. Уређено је да министар може одредити радна места и организационе целине на 

којима нема услова да се обезбеди минимум процеса рада и на тај начин онемогућава се 

могућност ових целина да ступе у штрајк ако за тим постоји виши интерес.  

Полиција је специфична служба, полицијски службеници обављају високо ризичне 

послове, тако да се узима у обзир квалитет извршења задатака у заштити безбедности 

грађана и имовине, али и очување радне способности припадника Министарства, у том 

смислу и одредбама којима се уређује право на стаж осигурања у увећаном трајању, 

прецизиране су и јасно је утврђено које категорије запослених спадају у одређену 

категорију бенефицираности. На овај начин транспарентније су посебне категорије 

запослених које уживају ово право. 

Такође се као изузетак од примене Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

као темпорална норма, уводи и право на старосну пензију пре испуњења општих услова за 

стицање старосне пензије. Наиме постоји одређени број полицијских службеника који су 

15 и више година стажа провели на посебно сложеним, специфичним односно 

оперативним пословима који захтевају посебну обученост и психофизичку спремност. За 

ове категорије полицијских службеника који су током свог радног ангажовања у 

Министарству дали изузетан допринос и који су обављали послове који се након 

навршења одређених година живота не могу обављати на начин и по стандардима 

захтеваним за ту професионалну делатност и чиме се полицијски службеник током 

извршавања наведених послова доводи у непосредну животну и здравствену опасност, 

дата је могућност пензионисања. 

Посебни случајеви престанка радног односа, преформулисани су услед постојања 

потребе прецизирања момента престанка радног односа и то након што наступи одређени 

услов односно случај. Као посебан случај престанка радног односа наводе се и одређена 

кривична дела из група кривичних дела услед чијег извршења запослени више није 

подобан да настави рад у Министарству. Оваквом одредбом се пооштравају услови који 

одређеног запосленог чине достојним за рад у Министарству, јер је неприхватљиво да 

запослени који треба да гоне учиниоце најтежих кривичних дела, иста та дела чине.  

Детаљније се уређује и поступак престанка радног односа, са правом на инвалидску 

пензију, где се утврђује ко је надлежан за поступање по жалби на првостепено решење 

комисије при Заводу за здравствену заштиту радника Министарства. 

С обзиром да важећи Закон о полицији у одређеним деловима приликом уређивања 

права и обавеза, није обухватио све запослене већ само полицијске службенике, одређена 

права која су важећим законом била резервисана само за полицијске службенике овим 

изменама и допунама биће установљена за све запослене у Министарству што ће бити од 

значаја након јасне поделе запослених на полицијске службенике, државне службенике и 

намештенике. 

Као значајан новитет истичемо и психолошку заштиту и психолошку подршку 

запосленима кроз стручно саветодавни рад који ће допринети очувању, заштити и 

унапређењу психичког здравља запослених и превазилажењу и суочавању са тешкоћама у 

раду. 

Накнада трошкова запослених за долазак и одлазак са рада, преформулисана је и 

усклађена са општим прописима о раду.  

 Значајно су унапређене и прецизиране превентивне активности Сектора 

унутрашње контроле. Нови инструменти уведени у правни систем важећим Законом о 

полицији сада су разрађени и њихова примена ће обезбедити податке за даљу анализу и 

предлагање мера за искорењивање корупције у Министарству.  
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Нарочито се прецизирају одредбе којима је образован Фонд за солидарну помоћ за 

полицијске службенике којим се још више наглашава социјална улога и социјална 

подршка које Министарства пружа својим запосленима. Важно је напоменути да новим 

решењима права запослених ни у ком делу нису умањена, већ су створени услови за 

њихово ефикасније остваривање. Корисници солидарне помоћи су запослени и њихови 

чланови уже породице, с тим да се коришћење овог права више не условљава животом у 

заједничком домаћинству осим у случају када се ради о члану уже породице запосленог 

погинулог приликом и у вези вршења службене дужности и то за: закупнину на име 

станарине, уколико нема решено стамбено питање или за отплату дуга по стамбеном 

кредиту и за издржавање уколико нема других средстава за живот и није способан за рад. 

У овом случају се члановима уже породице сматрају брачни друг, ванбрачни друг, деца, 

усвојилац, усвојеник под условом да су живели у заједничком домаћинству. Надлежност, 

поступак, начела, услови, мерила и висина солидарне помоћи ближе ће се уредити 

правилником који доноси министар уз претходну сагласност Владе. Предвиђено је да се 

средства која се додељују у виду солидарне помоћи могу доделити као фиксни новчани 

износ или новчани износ који одговара стварним трошковима. Предвиђено је да се актом 

министра образује Комисија, коју чине представници  Министарства и репрезентативних 

синдиката, који одлучују о појединачним захтевима корисника Фонда, чиме се утиче и на 

јачање поверења радника Министарства у њиховог послодавца. 

 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

 

 Одредбом члана 1. измењен је члан 3. важећег Закона, тако што је прецизирана 

дефиниција „Полиције“, и дато ексклузивно право на коришћење ове речи у свом називу за 

Министарство унутрашњих послова и Министарство одбране. 

 Одредбом члана 2. измењен је члан 10. важећег Закона додавањем речи: „и мере и 

радње“, имајући у виду да полицијски службеници у статусу овлашћених службених лица 

поред полицијских овлашћења примењују и полицијске мере и радње. 

 Одредбом члана 3. измењен је члан 11. важећег Закона чиме су прецизирани 

послови које обавља Министарство, кроз допуну његове надлежности, чиме се доприноси 

транспарентности и бољем увиду јавности у поједине послове који се обављају у 

Министарству. 

 Одредбом члана 4. измењен је члан 19. важећег Закона којим је прецизирана 

међународна сарадња Министарства  - са иностраним органима и међународним и другим 

организацијама, као и шта она обухвата. 

 Одредбом члана 5. измењен је члан 22. важећег Закона којим Јединица за заштиту 

постаје посебна јединица полиције у седишту Дирекције полиције, имајући у виду 

специфичност њеног утврђеног делокруга. Такође је допуњено законско овлашћење за 

доношење подзаконског акта додавањем „посебних услова за пријем и рад“ у специјалним 

и посебним јединицама полиције. 

Одредбом члана 6. измењен је члан 24. важећег Закона тако што послове који 

подразумевају израду и доношење стратешке процене јавне безбедности и стратешког 

плана Полиције, Дирекција полиције обавља у сарадњи са организационом јединицом 

надлежном за стратешко планирање, чиме се даје још већи значај изради наведених аката. 

 Одредбом члана 7. измењен је члан 25. важећег Закона којом су послови полицијске 

управе допуњени одредбом о обезбеђивању хитног и редовног информисања и 

извештавања Дирекције полиције о појавама и догађајима на свом подручју, како би се 
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унапредила координација свих служби и како би реакција на одређену непожељну 

безбедносну појаву била на најадекватнији начин отклоњена.  

 Одредбом члана 8. измењен је члан 30. важећег Закона, где се врши 

преформулација полицијских послова у сродне групе, на који начин се оставља могућност 

да сваки од наведених послова буде по потреби детаљније уређен. 

 Одредбом члана 9. додаје се нови  члан 34а. којим се уводи платформа за безбедну 

електронску комуникацију, размену података и информација између државних органа и 

институција како би се спречили најтежи облици организованог криминала и других 

облика тешког криминала која ће значајно унапредити рад Полиције, али и сарадњу са 

другим државним органима, посебним организационим јединицама државних органа и 

институцијама. 

 Одредбом члана 10. мења се члан 37. увођењем службених легитимација за државне 

службенике Министарства која служи искључиво за идентификацију и доказивање 

својства државног службеника за рад у Министарству. 

Одредбом члана 11. мења се члан 39. прописано је задуживање свечаних униформи 

од стране полицијских службеника у статусу овлашћеног службеног лица који послове 

обављају у грађанском оделу. Предвиђена је сходна примена о задуживању униформе, 

ознака и друге опреме и дужност њеног ношења на прописан начин и за припаднике 

ватрогасно спасилачких јединица, полазнике за основну полицијску обуку и приправнике 

за полицијске службенике у статусу овлашћених службених лица који полицијске послове 

обављају у униформи. Предвиђено је такође да искључиво право ношења тамно плаве 

униформе имају полицијски службеници и припадници ватрогасно спасилачких јединица, 

полазници за основну полицијску обуку и приправници за полицијске службенике у 

статусу овлашћених службених лица који полицијске послове обављају у униформи чиме 

ће се направити јасна визуелна дистинкција у односу на запослене у другим државним 

органима, јавним предузећима и правним и физичким лицима на која се примењују 

одредбе о приватном обезбеђењу. 

 Одредбом члана 12. мења се члан 43. у погледу проширења круга лица којима се 

установљава дужност свих запослених да се одазову на превентивне лекарске прегледе у 

оквиру специфичне здравствене заштите коју обезбеђује Министарство, а у склопу тога и 

на ванредне лекарске прегледе на предлог здравствене установе у којој се лечи или на 

образложени предлог руководиоца. 

Одредбом члана 13. мења се члан 50. којим је дата могућност полицијским 

службеницима да коришћењем додатних средстава-одговарајућих уређаја за опсервирање, 

фотографисање или снимање унапреде свој оперативни рад и да брже и ефикасније утврде 

постојање основа сумње да је извршено одређено кривично дело или прекршај, чиме се 

доприноси већој безбедности грађана и њихове имовине. 

 Одредбом члана 14. мења се члан 52. и уређује се да се аудио и видео снимање 

полицијских службеника може користити у сврху откривања и расветљавања прекршаја и 

кривичних дела и осталих деликата, али и ради контроле и анализе обављања полицијских 

послова или утврђивања дисциплинске одговорности полицијских службеника. 

 Одредбом члана 15. додаје се нови члан 52а којим се ради обезбеђивања јавног реда 

и мира полицијским службеницима дозвољава приступ техничким системима које 

успостављају органи државне управе, органи територијалне аутономије и јединице 

локалне самоуправе чиме се доприноси већем степену безбедности грађана.  

Одредбом члана 16. мења се члан 59. где се утврђује да се потерница расписује у 

складу са Закоником о кривичном поступку, али и другим законом (Законом о извршењу 

кривичних санкција). 
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Одредбом члана 17. мења се члан 60. којим се прецизирају одредбе у вези са 

предузимањем мера циљане потраге, такође рокови за доношење одлуке о одобравању и 

наставку односно обустави примене мера циљане потраге, скраћени су са 72 часа на 24 

часа, чиме ће се постићи већа ефикасност у примени мере циљане потраге. 

Одредбом члана 18. мења се члан 70. у смислу законског овлашћења за доношење 

подзаконског акта којим ће се прописати начин и услови примене полицијских овлашћења 

према малолетним лицима, где се за овлашћеног доносиоца акта предвиђа министар 

унутрашњих послова али и претходна сагласност министра надлежног за послове 

правосуђа. 

Одредбом члана 19. мења се члан 91. који се терминолошки уподобљава, али и 

допуњује прикупљањем обавештења, података и информација од лица за потребе 

обављања законом утврђених полицијских послова, чиме ће се непосредно унапредити рад 

Полиције и створити предуслови за превасходно спречавање али и откривање и 

расветљавање кривичних дела и прекршаја. 

Одредбом члана 20. мења се члан 99. у смислу давања могућности полицијским 

службеницима да поред обезбеђивања места догађаја до доласка службеног лица 

одговарајућег органа, извршавања увиђаја или реконструкције догађаја, применом 

криминалистичко тактичких метода и средстава, примени и форензичке метода и 

средстава, чији ће се начин примене ближе уредити актом министра. Наведено пре свега 

јер је акредитовање Националног криминалистичко-техничког центра допринело увођењу 

два нова полицијска овлашћења у важећи Закон о полицији, а то су  форензичка 

регистрација и узимање других узорака, као и форензичка вештачења и анализе, те се на 

овај начин брже и ефикасније поступа и спречава уништавање трагова који могу 

представљати значајне доказе у поступцима пред надлежним органима. 

Одредбом члана 21. мења се члан 102, чијим одредбама се дефинише безбедносна 

сметња, која се детаљније уређује чланом 138, проширује се право полицијског 

службеника на вршење безбедносних провера за кандидате за обуку ватрогасно-

спасилачких јединица и на лица која лица која  станују, раде или бораве по другом основу 

у непосредном окружењу лица која се безбедносно. Прописује се и шта садржи извештај о 

извршеној безбедносној провери. 

Одредбама чл. 22, 23. и 24. мењају се чл. 131, 132. и 133. који се налазе у делу 

закона који уређују људске ресурсе, а тичу се обука, стручног оспособљавања и 

усавршавања који се терминолошки уподобљавају и прецизирају како би се ови институти 

детаљније уредили и адекватно применили. 

 Одредбом члана 25. мења се члан 135. у делу члана важећег Закона којим се 

прописују  изузеци од заснивања радног односа путем конкурса уз навођење већег броја 

случајева када за заснивање радног односа у министарству није потребан конкурс. Такође 

се предвиђа да поступање приликом предвиђених изузетака мора бити у складу са 

кадровским планом. 

 Одредбом члана 26. мења се члан 136. којим се предвиђа да се у случају када је 

руководеће радно место упражњено, на то радно место распоређује вршилац дужности, до 

његове попуне, при чему за време вршења дужности руководиоца запосленом припадају 

сва права радног места на које се као вршилац дужности распоређује, ако је то за њега 

повољније. 

Одредбом члана 27. мења се члан 137. којим је прописано да лице које се прима у 

радни однос у Министарство, треба између осталих услова и да испуњава критеријуме 

радног места прописане актом о унутрашњем уређењу и систематизацији. Такође је 

проширена одредба која предвиђа да се за поједина радна места утврђена актом из члана 9. 

став 2. овог закона, може прописати да лице које заснива радни однос у Министарству, 
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има искључиво држављанство Републике Србије, додавањем ове могућности и за радна 

места прописана актом из члана 22. став 6. овог закона. 

 Одредбом члана 28. мења се члан 138. којим су дефинисане безбедносне сметње за 

пријем у радни однос у Министарству и предвиђено да се исте безбедносне сметње 

утврђују и за ангажовање за рад у Министарству ван радног односа, као и за пријем 

кандидата на основну полицијску и основну обуку ватрогасно-спасилачких јединица и 

пријем кандидата за упис на високошколску установу за потребе полицијског образовања.  

Одредбом члана 29. мења се члан 140. којим је прописано да оцену о постојању или 

непостојању безбедносне сметње, уз образложење, даје руководилац организационе 

јединице која је вршила безбедносну проверу, односно посебна комисија која ће вршити 

безбедносне провере за запослене у Служби за безбедност и заштиту података. Оцена са 

образложењем се доставља подносиоцу захтева за вршење безбедносне провере, а лицу на 

које се односи, само на изричит захтев, даје се на увид. 

Одредбом члана 30. мења се члан 141. којим се на другачији начин предвиђа 

вршење безбедносних провера по нивоима и продужава период вршења безбедносних 

провера за руководиоце средњег, високог и стратешког нивоа, док ће се исте за 

руководиоце оперативног нивоа вршити на исти начин као и за остале запослене. 

Прецизирана је надлежност за вршење безбедносних провера за запослене у Сектору 

унутрашње контроле и Служби за безбедност и заштиту података. 

Одредбом члана 31. мења се члан 142. прецизиран је поступак вршења безбедносне 

провере у смислу провере података из скупа података који представљају максималан обим, 

односно количину података које Министарство може да обрађује у зависности од сврхе за 

коју су прикупљени. Такође се наводи који подаци могу бити садржани у Упитнику о 

идентификационим подацима. Прописано је давање, односно изузеци од давања 

сагласности за вршење безбедносних провера, као и овлашћени, односно надлежни 

подносиоци захтева за вршење истих. Безбедносне провере за све запослене које прописује 

члан 141. важећег Закона, више се не предвиђају, већ се примењује члан 142. који 

прописује да ради утврђивања континуитета испуњености услова за рад у Министарству, 

захтев за покретање поступка безбедносне провере за запослене, подноси њихов 

непосредни руководилац, односно руководилац организационе јединице у коју је 

запослени упућен, уколико постоје основи сумње да код запосленог постоје безбедносне 

сметње, односно полицијски службеници Службе унутрашње контроле и Службе за 

безбедност и заштиту података. Такође се прецизира надлежност за поступање приликом 

вршења безбедносних провера. 

Одредбом члана 32 мења се члан 143 који прописује да се  поред података из 

Упитника у поступку вршења безбедносне провере, прикупљају и проверавају и подаци о 

особама са којима лице које се проверава живи у заједничком домаћинству, уз њихову 

писану сагласност, као и остали подаци од значаја за утврђивање безбедносне сметње, 

дакле из одредбе се бришу подаци који су саджани у Упитнику. 

            Одредбом члана 33. мења се члан 144, којим се прецизира и допуњује начин 

вршења безбедносних провера. 

Одредбом члана 34. мења се члан 149. којим се прецизира да директор полиције 

може бити изабран у највише два узастопна мандата, као и да Влада може, на предлог 

министра, поставити директора полиције на други узастопни мандат без јавног конкурса.  

 Одредбом члана 35. допуњује се члан 154. којим се под посебним распоредом рада 

полицијских службеника, подразумева и ангажовање интервентног карактера, дефинише 

се шта се сматра под ангажовањем интервентног карактера, али и права и обавезе које 

проистичу из истог. 
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Одредбом члана 36. мења се члан 156. тако што се приправност дефинише на 

другачији начин. 

Одредбом члана 37. мења се члан 164. којим се предвиђа да у случају одлагања или 

прекидања годишњег одмора, сви запослени имају право на накнаду стварних трошкова 

проузрокованих одлагањем, односно прекидом годишњег одмора, док су до сада то право 

имали само полицијски службеници. 

 Одредбом члана 38. мења се члан 165. којим се прецизније регулишу одредбе 

којима се уређује каријерни развој запослених у Министарству. 

Одредбом члана 39. мења се члан 166. је извршено усаглашавање са одговарајућим 

одредбама Закона о високом образовању које се односе на степене образовања потребне за 

одређене чинове, односно звања. Такође су у циљу усаглашавања са фактичким стањем 

степена образовања запослених у Министарству опредељени и одговарајући бодови који 

подразумевају одговарајуће степене образовања. 

 Одредбом члана 40. мења се 168. којим се предвиђа се да запослени у 

Министарству не могу обављати послове и делатности који могу изазвати сукоб интереса 

или утицати на непристрасност у раду, а након тога се наводи шта се под неспојивим 

пословима и делатностима са пословима у Министарству подразумева, као и поступак 

права и обавезе у вези са обављањем „спојивих“ послова ван радног времена, односно 

додатног рада. 

Одредбом члана 41. мења се члан 169. којим се коригује грешка у куцању. 

Одредбом члана 42. мења се члан 170. где се додаје да запослени у Министарству 

немају право на штрајк у случају да су запослени на радним местима на којима нема 

услова за обезбеђивање минимума процеса рада, као и да се радна места на којима се не 

обезбеђује минимум процеса рада уређују се посебним актом министра. 

Одредбом члана 43. мења се члан 171. којим се уводе се три степена бенефиција са 

назнаком продужења стажа осигурања. Задржана је класификација са три степена 

бенефиције и прецизирано за које је послове, за време њиховог обављања, потребно 

утврдити одређени степен бенефицираности. Прецизирано је и да се радно место, односно 

посао у Министарству на коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, утврђује 

споразумно актом министра и министра надлежног за послове пензијског и инвалидског 

осигурања, на који сагласност даје Влада 

Одредбом члана 44. мења се члан 172. којим се детаљније регулишу посебни 

случајеви престанка радног односа у Министарству и предвиђа се да против решења о 

престанку радног односа, у наведеним случајевима из овог члана, жалба није допуштена. 

Одредбом члана 45. мења се члан 173. који предвиђа да запосленом у 

Министарству може престати радни однос и пре испуњења општих услова за стицање 

старосне пензије, а у складу са овим законом и општим прописима о пензијском и 

инвалидском осигурању. Запосленом у Министарству, за израчунавање годишњег 

личног коефицијента у поступку утврђивања пензије, узима се период почев од 

01.01.1996. године. Предвиђено је да се полицијском службенику утврђен износ пензије 

увећава за 20%, а осталим запосленима у Министарству за по 1% за сваку годину 

ефективног рада проведено у статусу полицијског службеника, максимално до висине 

од 20%.  

Одредбом члана 46. додаје се нови  члан 173а чијим додавањем се такође као 

изузетак од примене Закона о пензијском и инвалидском осигурању као темпорална норма, 

уводи и право на старосну пензију пре испуњења општих услова за стицање старосне 

пензије. Наиме постоји одређени број полицијских службеника који су 15 и више година 

стажа провели на посебно сложеним, специфичним односно оперативним пословима који 
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захтевају посебну обученост и психофизичку спремност. За ове категорије полицијских 

службеника који су током свог радног ангажовања у Министарству дали изузетан 

допринос и који су обављали послове који се након навршења одређених година живота не 

могу обављати на начин и по стандардима захтеваним за ту професионалну делатност и 

чиме се полицијски службеник током извршавања наведених послова доводи у непосредну 

животну и здравствену опасност, уведена је могућност пензионисања. 

Одредбом члана 47. мења се члан 174. којим се предвиђа да је у случају престанка 

радног односа са правом на инвалидску пензију, за поступање по жалби надлежна 

Другостепена комисија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, а да ће 

се начин и поступак рада комисије уредити актом који заједнички доносе министар 

унутрашњих послова и министар задужен за пензијско и инвалидско осигурање. 

Одредбом члана 48. мења се члан 175. којим се предвиђа да свим запосленима у 

Министарству који остваре право на пензију припада отпремнина у висини шест   

месечних   плата,   без   пореза   и   доприноса, примљених за последњих шест месеци, за 

разлику од важеће норме која се односила искључиво на полицијске службенике. 

 Одредбом члана 49. брише се члан 176, јер се солидарана помоћ сада јединствено 

уређује чланом 247-248. 

Одредбом члана 50. мења се члан 178. где у односу на институте награде и 

признања који су утврђени Законом, новину представља то што се предвиђа да се награде 

и признања могу доделити како полицијским службеницима тако и другим запосленима у 

Министарству. Такође, поред досадашњих критеријума за доделу награда и признања 

додатно се предвиђа да се запослени може наградити и за други радни допринос, чиме су 

обухваћени сви послови и задаци из делокруга министарства. 

Одредбом члана 51. мења се члан 180. којим се предвиђа да сви запослени у 

Министарству уживају специфичну здравствену заштиту, а не само полицијски 

службеници. 

Одредбом члана 52. додаје се нови члан 180а који прописује да се на запослене у 

Министарству на радним местима за које су обавезни здравствени прегледи према 

критеријумима, стандардима, проверама и уверењима дефинисаним другим законом или 

подзаконским актом, а у надлежности су других овлашћених (сертификованих) установа за 

спровођење прегледа, примењују одредбе тог закона или подзаконског акта, као и да 

трошкове ових здравствених прегледа сноси Министарство. 

Одредбом члана 53. мења се члан 182. којим се предвиђа да сви запослени у 

Министарству имају право на психолошку заштиту и психолошку подршку, за разлику од 

важећих одредби овог члана, која су се односиле искључиво на полицијске службенике. 

Одредбом члана 54. мења се члан 183. којим је детаљније уређено подвргавање 

запосленог тестирању на присуство алкохола и/или психоактивних супстанци у организму, 

начин упућивања, као и прописивањем да је тестирање редовно и ванредно и да трошкове 

тестирања сноси Министарство. 

Одредбом члана 55. мења се члан 184. којим се проширује постојеће овлашћење за 

доношење акта Владе из овог члана и којим се поред уређивања структуре плате и 

коефицијената плате, уређују и критеријуми и начин вредновања послова запослених. 

Одредбом члана 56. мења се члан 185. тако што се на другачији начин дефинише 

корективни коефицијент и то као нумерички еквивалент специфичности посла које се 

остварује по основу сталних услова за обављање послова или других сталних околности, 

као и по основу привремених услова рада или других привремених околности које се 

јављају на пословима одговарајућег радног места а које нису узете у обзир при вредновању 

послова тог радног места. 
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 Одредбама чл. 57. и 58. мењају се чл. 187. и 188. тако што се примена одредаба које 

уређују право на увећану плату и право на накнаду трошкова проширује и сада се односи 

на све запослене а не само на полицијске службенике.  

Одредбом члана 59. мења се члан 189. којим се предвиђа да запослени има право на 

накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у висини стварних трошкова превоза на 

релацији место пребивалишта - место где запослени редовно обавља своје задатке, 

односно остварује своју радну активност. 

Одредбом члана 60. мења се члан 190. који предвиђа се да запосленом у 

Министарству, у случају привремене спречености за рад због професионалне болести или 

повреде на раду, као и у случају теже болести ван рада или теже повреде ван рада која 

животно угрожава запосленог, припада накнада плате у висини 100% основне плате, 

увећане за минули рад а у случају привремене спречености за рад због болести или 

повреде ван рада, припада накнада плате у висини 85% основне плате, увећане за минули 

рад, док су до сада ово право имали само полицијски службеници. 

 Одредбом члана 61. мења се члан 194. тако што се примена одредбе која уређује 

право на накнаду плате проширује на све запослене а не само на полицијске службенике.  

Одредбом члана 62. мења се члан 195. који предвиђа да се акт о распоређивању  

доноси приликом заснивања радног односа, након доношења новог акта из члана 9. став 2. 

али и из члана 22. став 6. овог закона, након преузимања од другог послодавца, односно из 

другог државног органа, по основу правноснажне судске пресуде, након положеног 

приправничког испита, по истеку периода мировања радног односа, након привременог 

удаљења са рада, након разрешења као и у поступку извршења дисциплинске мере. Даље, 

се предвиђа да се конкурс не спроводи у случају распоређивања запослених услед 

доношења или измена акта из члана 9. став 2. и члана 22. став 6. овог закона, као и да 

жалба на решење о распоређивању не одлаже извршење решења. 

Одредбом члана 63. мења се члан 196. који уређује питања премештаја и на 

прецизан начин предвиђа случајеве у којима се запослени може трајно преместити на 

друго радно место без интерног конкурса.   

Одредбом члана 64. мења се члан 198. који предвиђа да се привремени премештај 

запосленог може вршити без његове писане сагласности у случајевима предвиђеним 

Законом. Даље се предвиђе да привремени премештај због повећаног обима посла траје 

најдуже шест месеци у календарској години, док привремени премештај у случају 

привременог ограничења радне способности траје до коначне оцене радне способности 

референтне здравствене установе. 

Одредбом члана 65. мења се члан 200. и прецизира се појам упућивања и права 

запослених приликом упућивања, на начин да током упућивања запослени има право на 

накнаду у складу са прописима којим је регулисано право накнаде трошкова привременог 

или трајног премештаја у друго место рада државних службеника, а уместо утврђивања 

права и обавеза проистеклих из упућивања решењем о упућивању, како је предвиђено 

важећим прописом. Прецизирано је, кроз законско овлашћење за доношење подзаконског 

акта, да се упућивање односи на све запослене, а не само на полицијске службенике. 

Одредбом члана 66. мења се члан 207. којим се врши терминолошко уподобљавање 

у тачки 23) овог члана, а непријављивање имовине и промене имовног стања прописано је 

као тешка повреда службене дужности у складу са надлежностима Сектора унутрашње 

контроле, док је тачка 26) брисана јер је обухваћена тачком 13). 

Одредбом члана 67. мења се члан 211. тако што се постојећи ст. 2. и 3. у наведеном 

члану бришу. 

Одредбом члана 68. мења се члан 215. којим се утврђују дужи рокови застарелости 

за вођење дисциплинског поступка. 
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Одредбом члана 69. мења се члан 217. којим се прецизирају случајеви привременог 

удаљења са рада запосленог у Министарству. 

Одредбама чл. 70. и 71. врши се терминолошко уподобљавање у чл. 224. и 225. у 

складу са иновираном концепту поступања Сектора унутрашње контроле. 

Одредбом члана 72. мења се члан 227. којим се предвиђа да се Сектор унутрашње 

контроле изузима од поступања у притужбеном и скраћеном притужбеном поступку, 

односно поступцима који су предвиђени одредбама којима се регулише притужбени и 

скраћени притужбени поступак или одредбама других закона. 

Одредбом члана 73. мења се члан 228, којим се прецизира да полицијски 

службеници Сектора унутрашње контроле, у вршењу послова из своје надлежности, поред 

осталог, могу да изврше преглед запослених у Министарству, службених средстава и 

просторија. Такође, извршено је и терминолошко усклађивање у наведеној одредби. 

Одредбом члана 74. мења се члан 229, којим се контрола рада од стране Сектора 

унутрашње контроле проширује на све запослене у Министарству, а не само полицијске 

службенике. 

Одредбом члана 75. мења се члан 230, и предвиђа да у циљу превенције корупције, 

Сектор унутрашње контроле спроводи тест интегритета, анализу ризика од корупције, 

води евиденцију и врши контролу пријаве и промене имовног стања, а да се прикупљени 

подаци и евиденције за спровођење наведених активности воде у складу са прописом о 

евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова. 

Одредбом члана 76. додају се нови чл. 230а-230в, којима се прецизира спровођење 

теста интегритета, анализа ризика од корупције и провера пријаве и промене имовног 

стања запосленог као превентивних активности које спроводи Сектор унутрашње 

контроле. 

Одредбом члана 77. мења се члан 231, тако што се врши терминолошко 

прецизирање и предвиђа да је руководилац контролисане организационе јединице 

Министарства одговоран за реализацију наложених и предложених мера и за повратно 

информисање начелника Сектора унутрашње контроле. 

Одредбом члана 78. мења се члан 244. којим је извршена интервенција у циљу 

враћања сопствених прихода Министарства, које оно остварује пружањем услуга у вези са 

његовом основом делатношћу и наплатом такси за пружање тих услуга, чиме се постиже и 

финансијска операбилност и независност Министарства. 

Одредбом члана 79. мења се члан 246. којим је предвиђено да се поред прописаних 

трошкова, и за трошкове спровођења програма заштите учесника у кривичном поступку 

одређују финансијска средства за посебне оперативне потребе. 

Одредбом члана 80. мења се члан 247. којим су обједињена средства која су у 

буџету Републике Србије опредељена за потребе солидарне помоћи запосленима са 

средствима Фонда за солидарну помоћ, тако да ће убудуће, поред буџета, средства моћи да 

се обезбеђују и од донација и других извора финансирања (нпр. добровољни прилози 

запослених). Сва средства за ову намену налазиће се на једном посебном рачуну, тако да 

ће бити могуће да се, у случају када буџетска средства нису довољна, средства обезбеде на 

други начин.  

Одредбом члана 81. додаје се нови члан 247а, којим се прописује која лица су 

корисници Фонда за солидарну помоћ. 

Одредбом члана 82. мења се члан 248. којим је предвиђено коме се могу 

додељивати средства Фонда за солидарну помоћ. 

Одредбом члана 83. мења се члан 251. којим је предвиђено да ће се подзаконски 

акти утврђени овим законом донети најкасније у року од две године од дана ступања на 

снагу овог закона. 
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Одредбом члана 84. додају се чл. 251а и 251б којима се предвиђа да су  органи који 

у свом имену користе назив „полиција“, дужни да своје прописе ускладе са одредбом 

члана 3. став 2. овог закона, у року од 3 године, као и да су органи чији запослени носе 

тамно плаве униформе дужни да своје прописе ускладе са одредбом члана 39. став 7. овог 

закона, у року од 3 године. 

Одредбом члана 85. додаје се нови члан 255а којим се предвиђа да прописи донети 

на основу Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 63/09 - УС, 92/11 и 

64/15) и Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/16) остају на снази до 

доношења прописа којим се стављају ван снаге, уколико нису у супротности са одредбама 

овог закона. 

Одредбом члана 86. мења се члан 256. којим се предвиђе да ће се утврђивање 

чинова-звања прописаних овим законом извршити решењима о распоређивању запослених 

на радна места утврђена актима из члана 9. став 2. и члана 22. став 6. овог закона.“. 

Одредбом члана 87. додаје се чл. 256а и 256б и наслов изнад члана 256б којима се 

предвиђа да ће се одредбе члана 173а овог закона примењивати закључно са 31.12.2018. 

године, када престају да важе, као и да ће се сви поступци започети до ступања на снагу 

овог закона окончати се применом прописа према којима су започети. 

Одредбом члана 88. предвиђено је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
  

IV. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 За спровођење овог закона предвиђена су средства у оквиру буџетских средстава  која се 

редовно одобравају за потребе Министарства унутрашњих послова и у оквиру лимита утврђеног 

фискалном  стратегијом.  

 


