
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 99. тачка 7. 

Устава Републике Србије, којима је прописано да Народна скупштина Република 

Србија, поред осталог, доноси законе, а у вези са чланом 97. тач. 8. и 16. Устава 

Републике Србије, којима је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује 

систем у области радних односа и организацију, надлежност и рад републичких органа. 

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 Разлози за измене и допуне Закона о државним службеницима произашли су 

углавном из потребе: да се успостави нови систем стручног усавршавања државних 

службеника у складу са Стратегијом стручног усавршавања државних службеника у 

Републици Србији и Акционим планом за спровођење Стратегије стручног 

усавршавања државних службеника у Републици Србији за период 2013-2015. године 

(„Службени гласник РС“, бр. 56/11 и 51/13) и делокругом министарства надлежног за 

послове државне управе утврђеним Законом о министарствима који се односи на 

стручно усавршавање запослених у државним органима; да се ускладе услова за 

обављање послова у оквиру звања државних службеника на извршилачким радним 

местима и услови за обављање послова државних службеника на положају, са Законом 

о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачње, 

97/08, 44/10 и 93/12); да се обезбеди континуирано обављање послова радног места које 

је утврђено као положај увођењем института вршиоца дужности за рад на положају, до 

постављења државног службеника на положај у складу са Законом; да се изврши 

измена статуса начелника управног округа са државног службеника на положају на 

функционера, на који начин начелник управног округа постаје функционер као и 

државни секретар у министарству.  

 

III ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

  

Члан 1.  Предложеним решењем врши се усклађивање са изменом у Закону о 

државној управи, којом се начелник управног округа из статуса државног службеника 

на положају преводи у статус функционера. 



 Чл. 2 - 8.  Предложеним изменанама извршено је усклађивање са одредбама 

Закона о високом образовању (,,Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 

тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) у погледу услова за обављања послова у оквиру звања 

државних службеника на извршилачким радним местима и услова за обављање послова 

државних службеника на положају.  

 Члан 9. Досадашњи начин објављивања и оглашавања јавних конкурса за 

попуњавање радних места у органима државне управе показао се као неефикaсан и 

изузетно скуп. Предложено решење је економичније с обзиром на то да је праћење 

јавног конкурса путем интернет презентације једноставније и приступачније. Такође, 

оглашавање јавних конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ примерено је 

и из тог разлога што се у наредном периоду планира бесплатан приступ интернет бази 

„Службеног гласника Републике Србије“ свим заинтересованим лицима. 

 Члан 10. Предложеним решењем превазилази се правни вакуум који би настао 

услед дужине трајања конкурсне процедуре око постављења државног службеника на 

положају, што би неминовно довело до прекида у раду органа државне управе. 

Увођењем института вршиоца дужности за рад на положају обезбеђује се континуирано 

и ефикасно обављање послова органа државне управе до постављења државног 

службеника на положају у складу са Законом.   

 Чл. 11 – 13.  Регулишу се питања стручног усавршавања државних службеника у 

органима државне управе, тако што је предвиђено да се послови стручног усавршавања 

организују на други начин, а не преко Службе за управљање кадровима. Тиме се 

обезбеђује целовитост, свеобухватност и одрживост система у остваривању циљева и 

принципа реформе државне управе. Пре свега, овим се примењују принципи 

професионализације државне управе, кроз обезбеђивање и перманентно стручно 

усавршавање државних службеника за све време њиховог рада, као и искључивање 

принципа добровољности на коме се, у досадашњој примени, заснивало учешће у 

организованом спровођењу стручног усавршавања. 

 Члан 13. Овим решењем предвиђено је стручно усавршавање државних 

службеника у складу са програмима општег и посебног стручног усавршавања. 

Усавршавање организује министарство надлежно за послове државне управе, а 

реализатори програма стручног усавршавања државних службеника су запослени у 

органима државне управе, службама Владе и другим државним органима, као и 

стручњаци из области значајних за рад државне управе, што је још један начин 

остваривања принципа професионализације државне управе. Влада ће, између осталог,  

ближе уредити поступак утврђивања потреба за стручним усавршавањем, начин и 

поступак избора реализатора програма стручног усавршавања и висину накнаде за 

реализаторе програма стручног усавршавања. На поступак избора реализатора 

програма стручног усавршавања не примењују се прописи о јавним набавкама, будући 

да се у пракси примена решења из ових прописа у сличним случајевима показала као 

неефикасна и нецелисходна, имајући у виду то да су послови државне управе по својој 



природи специфични, као и то да у упоредно - правним системима земаља Европске 

уније постоје истоветна решења.  

Члан 14.  Овим решењем уведен је посебан облик стручног усавршавања путем 

стажирања, као и упућивања на стручно усавршавање у оквиру реализације споразума о 

међународној сарадњи. Права и обавезе државног службеника уређују се уговором. 

Начин избора државних службеника који се упућују на стручно усавршавање путем 

стажирања, елементе уговора, трошкове и друга питања ближе уређује министар 

надлежан за послове државне управе. 

Члан 15. У складу са досадашњим решењем средства за стручно усавршавање се 

обезбеђују у буџету Републике Србије, а предложеним изменама се прецизира да се 

средства у буџету опредељују посебно за реализацију програма општег стручног 

усавршавања државних службеника које организује министарство надлежно за послове 

државне управе и за програм посебног стручног усавршавања државних службеника из 

органа државне управе и служби Владе. 

Чл. 16, 17. и 19. С обзиром на то  да се чланом 17. предвиђа обавеза полагања и 

посебног стручног испита за државне службенике за радна места са посебним 

дужностима и овлашћењима, предлаже се брисање одредбе члана 101. став 2. Закона о 

државним службеницима, према којој се законом може предвидети посебан стручни 

испит који се полаже уместо државног стручног испита ради запослења на радном 

месту са посебним дужностима и овлашћењима.  

Члан 18. Предложеним решењем уводи се једнообразан и једноставнији начин 

оспособљавања приправника за самосталан рад у складу са општим актом о увођењу 

приправника у рад и општим програмом оспособљавања приправника за полагање 

државног стручног испита које доноси руководилац. Овим решењем ће сви 

приправници на подједнак начин и по једноставнијој процедури бити оспособљени за 

самосталан рад у државним органима, с обзиром на то да се искључује могућност да  

ментор одређује приправнику посебан програм оспособљавања, како је то до сада био 

случај.  

Чл. 21. и 22. Предлаже се да Високи службенички савет, поред досадашњих 

послова, обавља и послове разматрања и давања мишљења на програме општег 

стручног усавршавања државних службеника, усмерава и прати унапређење и 

усклађивање радно-правног положаја државних службеника, а нарочито у области 

општег стручног усавршавања, као и да поред доношења Кодекса понашања државних 

службеника прати његово спровођење и стара се о унапређењу етичких стандарда у 

складу са међународном праксом. Ближе се уређују и обавезе органа државне управе и 

служби Владе да Високом службеничком савету достављају потребне податке и 

информације неопходне за праћење примене Кодекса понашања државних службеника 

и унапређење правила етичког понашања државних службеника, што је у складу са 

улогом и значајем Високог службеничког савета у службеничком систему. 



Одредбе чл. 23 – 30. су прелазног карактера и њима се регулише у ком року ће 

се донети подзаконска акта предвиђена овим законом; усаглашавање аката донетих на 

основу важећег закона са одредбама овог закона; преузимање запослених из Службе за 

управљање кадровима који су радили на пословима стручног усавршавања државних 

службеника; усклађивање правилника о унутрашњем уређењу у складу са измењеним 

делокругом Министарства правде и државне управе и Службе за управљање 

кадровима; доношење решења о постављењу вршиоца дужности на положаје који нису 

попуњени у тренутку ступања на снагу овог закона; начин обезбеђења средстава у 

буџету Републике Србије за програме општег и посебног стручног усавршавања.    

Члан 31. Предлаже се одложено ступање на снагу чл. 12. и 15. закона, имајући у 

виду стање у буџету Републике Србије. 

 

IV  АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА  

 

Предложена решења утицаће на: државне службенике на извршилачким радним 

местима у погледу услова за обављање послова у појединим звањима, као и услова за 

обављање послова државних службеника на положају; на лица која могу бити 

постављена за вршиоце дужности до постављења државног службеника на положај у 

складу са Законом; на државне службенике у смислу остваривања права на стручно 

усавршавање; као и на обавезе полагања посебног стручног испита ради запослења на 

радном месту са посебним дужностима и овлашћењима. 

Међутим, применом овог закона се не стварају обавезе за привредне и друге 

субјекте.  

 

V СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

                  За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства у 

буџету Републике Србије годину дана од дана ступања на снагу овог закона.   

 


