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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

I  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана 97. 

став 1. тач. 4) и 17) Устава Републике Србије, којима је утврђено да Република Србија 

уређује и безбедност њених грађана и да уређује и друге односе од интереса за 

Републику Србију, у складу са Уставом. 

  

 

II  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Министарство унутрашњих послова је у претходном периоду спровело низ 

активности у оквиру реформског процеса Министарства, којим би се успоставили 

темељи за јединствен и функционалан систем рада и организације. 

Први од значајних корака на овом путу било је усвајање Закона о полицији 2016. 

године, и његових измена марта месеца 2018. године. Закон о полицији препознао је и 

усвојио концепт раздвајања послова у Министарству, на полицијске и унутрашње 

послове и раздвајања запослених на полицијске и државне службенике. У јуну месецу 

2018. године Влада је дала сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова, којим се мења 

досадашњи концепт уређења, назива радних места, уводе се описи послова, врши се 

груписање сродних послова у фамилије и подфамилије послова а као саставни део 

Правилника донет је и Каталог назива и описа послова радних места полицијских 

службеника у Министарству унутрашњих послова као и Преглед назива и описа 

послова радних места државних службеника и намештеника у Министарству 

унутрашњих послова. Поред тога, припремљен је и донет низ подзаконских аката који 

ближе уређују компетенције, пријем у радни однос, оцењивање, интерне конкурсе, 

стручне испите и друго, у циљу успостављања система каријерног напредовања 

полицијских службеника. Законом о полицији и подзаконским актима донетим у складу 

са њим, желела се заштитити специфичност послова полицијских службеника и 

полицијске службе, чиме је уведен систем каријерног напредовања, изградњом 

професионалног и транспарентног система оцењивања, школовања, оспособљавања, 

усавршавања, здравствене и психолошке помоћи. Тиме се остварује стратешко 

опредељење МУП-а, да полицијска служба буде хијерархијска организација, утемељена 

на поменутом систему напредовања, чиме се омогућава њено приближавање 

савременим полицијским системима.  

Пратећи наведене концепте, на темељима успостављеним Законом о полицији, 

потребно је прилагодити и систем плата којим би се на адекватан начин испратиле 

реформске активности и заокружио започет процес.  

Измене и допуне Закона о полицији не доносе суштинске новине у погледу 

постојећег система плата. Основни институти препознати Законом и даље су исти: 

основна плата која се добија множењем основице за обрачун и коефицијентом плате; 

основицу утврђује Влада; радна места се разврставају у платне групе и разреде; одредбе 

које се односе на увећану плату, накнаде плате и накнаду трошкова минимално се, или 

уопште не мењају. Уводе се одређени нови коефицијенти, врши се подела на државне 

службенике и намештенике, и полицијске службенике (на државне службенике и 

намештенике се примењују општи прописи о државним службеницима), радна места 

полицијских службеника вреднују се у складу са прописаним мерилима, и прописује се 



 2 

на који начин ће се вршити усклађивање плата полицијских службеника у случајевима 

када се плата на радном месту на ком је био распоређен до ступања на снагу прописа о 

уређењу плата, разликује од плате која је новим мерилима извреднована за одређено 

радно место. 

Полицијским службеницима, и у случајевима када је извреднована, односно 

утврђена плата за одређено радно место нижа од плате која се тренутно на том радном 

месту остварује, плата се неће смањивати, већ ће се употребом обрачунске методе 

описане изменама Закона, у складу са расположивим буџетским средствима, временом 

вршити нивелација предметних износа. 

Измене и допуне Закона како је предложено омогући ће успостављање 

адекватног темеља за примену новог система плата у Министарству, који ће детаљније  

бити уређен актом Владе, у оном делу који није предмет регулисања Закона. 

 

 

III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 

И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

Чланом 1. Нацрта мења се члан 184. Закона о полицији тако да се уместо 
речи:“запослени“ користе речи:“полицијски службеници“, имајући у виду да се систем 
плата који прописује Закон о полицији односи на полицијске службенике а не све 
запослене. У складу са тим, у предметном члану додаје се и нови став који утврђује да се 
на државне службенике и намештенике у Министарству унутрашњих послова, у погледу 
плата, трошкова и других примања, примењују општи прописи који ова права уређују за 
државне службенике и намештенике. Брисан је основ за акт Владе којим се ближе уређују 
плате и предвиђен је новим чланом 187д. 

Чланом 2. Нацрта додају се два нова члана Закона, чл. 184а и 184б. Наведеним 
члановима прописано је када се стиче и престаје право на плату, и када се иста исплаћује. 

Чланом 3. мења се члан 185. Закона тако што се прописује да се радна места 
полицијских службеника у Министарству разврставају по платним групама и разредима, 
као и да се разврставање врши применом одређених критеријума. 

Чланом 4. Нацрта додају се два нова члана, чл. 185а и 185б. Наведеним члановима 
прописане су све врсте коефицијената плате полицијских службеника, док ће се њихова 
висина утврдити актом Владе. Овим чланом прописан је и начин утврђивања коефицијента 
плате приликом распоређивања и премештаја полицијског службеника. Такође је 
прописано да жалба на решење о утврђивању коефицијента плате не одлаже извршење тог 
решења.  

У члану 5. врши се замена речи:“запослени“ са „полицијски службеник“, јасније 
прецизирање тачке 4), и додаје се тачка 7) којом се прописује право на увећану плату за 
минули рад. 

Чланом 6. додају се нови чланови 187а, 187б, 187в, 187г и 187 д. Члан 187а уређује 
ситуацију у којој би полицијским службеницима приликом распоређивања по актима 
којима се уређује систематизација радних места, и применом акта којим се утврђује плата, 
основна плата била различита од основне плате коју је имао до распоређивања, 
прописивањем да полицијски службеник задржава затечену основну плату све док његова 
затечена основна плата не достигне основну плату утврђену новим системом вредновања. 
Члан 187а прописује да се наведено усклађивање врши применом обрачунске методе за 
усклађивање. Такође овим чланом прописује се да ће еквивалентна радна места која по 
свом називу односно пословима који се на њима обављају и другим критеријумима 
одговарају радним местима на којима су полицијски службеници били распоређени, 
утврдити министар или лице које он овласти. Члан 187б уређује појам обрачунске методе 
за усклађивање. Члан 187в регулише ситуације у којима се полицијски службеник 
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распоређује на радно место различито од радног места чије је послове до тада обављао. 
Такође, уређују се ситуације када се полицијски службеник премешта на друго радно 
место, као и висина плате на коју има право приправник приликом распоређивања. За 
наведене случајеве предвиђено је да се остварује право на затечену основну плату радног 
места на које се лице распоређује, односно премешта, достигнуту применом обрачунске 
методе за усклађивање. Члан 187г уређује ситуације у којим се распоређивање по акту о 
систематизацији врши на радна места која до тада нису постојала, односно представљају 
потпуно нова радна места у организационој структури, са новим делокругом. У тим 
случајевима предвиђено је да полицијски службеник остварује право на затечену основну 
плату еквивалентног радног места која је достигнута применом обрачунске методе за 
усклађивање. Еквивалентно радно место у односу на назив, делокруг организационе 
јединице у оквиру које је систематизовано и друге критеријуме, утврдиће министар или 
лице које он овласти. Члан 187д утврђује шта ће се све бити прописано актом Владе. 

Чланом 7. мења се члан 188. тако што се напушта досадашњи принцип накнаде 
стварних трошкова. Такође прописују се две нове врсте накнада трошкова за полицијске 
службенике: за рад под отежаним теренским условима, и за рад на специфичним 
безбедносно – полицијским пословима. Прописано је да се исхрана у току рада и регрес за 
коришћење годишњег одмора уређују у складу са општим прописима.  

Чланом 8. мења се члан 189. тако да се трошкови доласка и одласка са рада везују за 
релацију не само од пребивалишта као до сада, него пребивалишта и боравишта, до места 
рада. Такође, на тај начин извршено је и прецизирање коришћеног термина „место 
становањаˮ у наведеном члану. Поред тога, у ставу 3. тачка 4) где се набрајају случајеви у 
којима полицијски службеник нема право на накнаду трошкова доласка и одласка са рада, 
додаје се и рад и боравак на терену. 

Чланом 9. врши се ближе прецизирање права која су прописана чланом 194. Закона, 
односно прописује се да је накнада плате за одсуствовања са рада из тач. 1), 2), 3), 5) и 6) у 
истом износу као да је полицијски службеник радио.  

Чл. 10. и 11. прописане су прелазне и завршне одредбе. Члан 10. утврђује да 
ступањем на снагу овог закона престаје да важи одредба Закона о организацији и 
надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и 
корупције која прописује да ће увећања плата прописана тим законом за полицијске 
службенике уредити министар унутрашњих послова. Такође, предвиђено је и да одређене 
одредбе Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне 
злочине, и пратеће Уредбе, а које се односе на увећања плата полицијских службеника који 
раде на предметним пословима, престају да се примењују. Наиме, изменама Закона о 
полицији у потпуности је уређено увећање плата полицијских службеника који су 
препознати у наведеним посебним законима, и исто је исказано кроз посебне коефицијенте 
чија се висина утврђује у складу са прописаним распоном из посебних закона. У том 
смислу, било је потребно искључити примену одредаба предметних закона у делу који се 
бави платама полицијских службеника, како би се избегла двострука примена прописа 
односно увећање плате полицијског службеника за исту ствар, али по два различита 
основа. У претходном периоду ово питање било је препознато као проблематично и 
јављала су се различита тумачења судске праксе око тога да ли су увећања прописана 
посебним законом била обухваћена вредновањем послова и постојећим корективним 
коефицијентима, или се полицисјком службенику и поред тога признаје право на увећање 
плате по посебним прописима. Имајући то у виду, било је неопходно јасно исказати 
коефицијент који приказује предметно увећање плате.  

Члан 11. предвиђа да Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
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IV ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

 

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету 

Републике Србије у 2018. години. 

 Процена финансијских ефеката за подзаконске акте из чл. 187д и188. овог закона  

сачиниће се након израде коначних предлога тих аката. 

 За спровођење овог закона потребна средства у 2019. и 2020. години биће 

обезбеђена у складу са лимитима за 2019. и 2020. годину за раздео 15  Министарство 

унутрашњих послова. 

 

 

 


