
НАЦРТ 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СИСТЕМУ ПЛАТА 

ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

Члан 1. 

 У Закону о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РСˮ, 

бр. 18/16 и 108/16) у члану 6. став 2. брише се. 

Члан 2. 

У члану 7. после става 4, додају се ст. 5. и 6. који гласе:  

„Изузетно од става 1. овог члана, основица за обрачун и исплату плата запослених 

у јавним службама из члана 1. став 3. тачка 7) овог закона, односно правним лицима из 

члана 1. став 3. тачка 9) овог закона, који нису директни или индиректни корисници 

буџета, односно корисници средстава организација обавезног социјалног осигурања у 

складу са законом којим се уређује буџетски систем, утврђује се општим актом јавне 

службе, односно правног лица у складу са масом средстава опредељеном за обрачун и 

исплату плата у оквиру финансијских планова тих правних лица. 

Основица из става 5. овог члана не може бити већа од основице из става 1. овог 

члана утврђене за одговарајућу буџетску годину.“ 
 

 

Члан 3. 

 

У члану 10. став 7. брише се, а додаје се нови став који гласи: 

„Општи каталог садржи и попис радних места за запослене намештенике из члана 1. 

став 3. тач. 1) и 4) овог закона и запослене из члана 1. став 3. тач. 6)-9) овог закона, њихове 

опште/типичне описе и захтеве за њихово обављање, као и платне групе и платне разреде 

у које су сврстана та радна места у складу са законом. Општи каталог, у делу који се 

односи на радна места намештеника и радна места запослених код правних лица из члана 

1. став 3. тач. 6)-9) овог закона која су директни и индиректни корисници буџета у складу 

са прописима о буџетском систему, сачињава се на основу акта Владе којим се утврђују та 

радна места, описи тих радних места и захтеви за њихово обављање.  Општи каталог, у 

делу који се односи на радна места запослених код правних лица из члана 1. став 3. тач. 

6)-9) овог закона која нису директни и индиректни корисници буџета у складу са 

прописима о буџетском систему, сачињава се на основу радних места садржаних у акту о 

систематизацији тих правних лица и других података које министарству достављају та 

правна лица ради објављивања.“ 
 

Члан 4. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 


