
НАЦРТ 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ УПРАВИ 

 

Члан 1. 

 

 „У Закону о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 

101/07 и 95/10), у члану 35. после става 2. додају се ст. 3. и  4. који гласе: 

 „Изузетно од става 2. овог члана, Влада може поставити директора 

посебне организације из реда наставника високошколске установе у Републици 

Србији. 

 Лице из става 3. овог члана поставља се на предлог председника 

Владе, на пет година, и може наставити да обавља послове наставника 

високошколске установе.” 

     

Члан 2. 

 

 У члану 36. после става 3. додају се ст. 4. и 5. који гласе: 

 „Изузетно од става 3. овог члана, Влада може поставити заменика 

директора посебне организације из реда наставника високошколске установе у 

Републици Србији. 

 Лице из става 4. овог члана поставља се на предлог директора, на 

пет година, и може наставити да обавља послове наставника високошколске 

установе.” 

  

Члан 3. 

 

У члану 40. став 3. мења се и гласи: 

 „Начелник управног округа је функционер кога на четири године 

поставља и разрешава Влада на предлог министра надлежног за послове управе.” 

 После става 3. додаје се став 4. који гласи:  

 „Начелнику управног округа престаје функција оставком или 

разрешењем.” 

  

Члан 4. 

 

 У члану 84. став 3. мења се и гласи: 

 „За вођење управног поступка и одлучивање о правима и обавезама 

физичких и правних лица може бити овлашћен државни службеник који има 

стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 

најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године.” 

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 5. 

 

 Начелници управног округа биће постављени у року од 30 дана од 

дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 6. 
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 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

  

 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА  

ЗАКОНА  О ДРЖАВНОЈ УПРАВИ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 

 

Директор посебне организације 

 

Члан 35. 

 

 Посебном организацијом руководи директор, који за свој рад одговара 

Влади. 

 Директора поставља Влада на пет година, на предлог председника 

Владе, према закону којим се уређује положај државних службеника. 

 ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ВЛАДА МОЖЕ 

ПОСТАВИТИ ДИРЕКТОРА ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ РЕДА 

НАСТАВНИКА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. 

 ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ПОСТАВЉА СЕ НА ПРЕДЛОГ 

ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ, НА ПЕТ ГОДИНА, И МОЖЕ НАСТАВИТИ ДА 

ОБАВЉА ПОСЛОВЕ НАСТАВНИКА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ. 

 

 

Заменик директора посебне организације 

 

Члан 36. 

 

 Посебна организација може имати заменика директора, који за свој рад 

одговара директору. 

 Заменик директора помаже директору у оквиру овлашћења која му он 

одреди и замењује га док је одсутан или спречен. Директор не може овластити 

заменика на доношење прописа. 

 Заменика директора поставља Влада на пет година, на предлог 

директора, према закону којим се уређује положај државних службеника. 

 ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, ВЛАДА МОЖЕ 

ПОСТАВИТИ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ РЕДА 

НАСТАВНИКА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. 

 ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ПОСТАВЉА СЕ НА ПРЕДЛОГ 

ДИРЕКТОРА, НА ПЕТ ГОДИНА, И МОЖЕ НАСТАВИТИ ДА ОБАВЉА 

ПОСЛОВЕ НАСТАВНИКА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ. 

 

 

Начелник управног округа 

 

Члан 40. 

 

 Управни округ има начелника, који за свој рад одговара министру 

надлежном за послове управе и Влади.  

 Начелник управног округа усклађује рад окружних подручних 

јединица и прати примену директива и инструкција које су им издате; прати 

остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за 

њихов рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже 

покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује са подручним 
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јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 

сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. 

 Начелника управног округа поставља Влада на пет година, на предлог 

министра надлежног за послове управе, према закону којим се уређује положај 

државних службеника. 

 НАЧЕЛНИК УПРАВНОГ ОКРУГА ЈЕ ФУНКЦИОНЕР КОГА НА 

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ПОСТАВЉА И РАЗРЕШАВА ВЛАДА НА ПРЕДЛОГ 

МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ УПРАВЕ. 

   

Члан 84. 

 

 Послове из делокруга органа државне управе врше државни 

службеници. 

 Државни службеник може да ради на пословима државне управе ако је 

положио државни стручни испит, према закону којим се уређује положај 

државних службеника.  

 За вођење управног поступка и одлучивање о правима и обавезама 

физичких и правних лица може бити овлашћен само државни службеник који има 

стечено високо образовање другог степена, односно завршене мастер академске 

студије или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са 

академским називом мастер.  

 ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И ОДЛУЧИВАЊЕ О 

ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА МОЖЕ БИТИ 

ОВЛАШЋЕН ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИК КОЈИ ИМА СТЕЧЕНО ВИСОКО 

ОБРАЗОВАЊЕ НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ОБИМУ ОД 

НАЈМАЊЕ 180 EСПБ, ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА, ОДНОСНО 

НА СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ДО ТРИ ГОДИНЕ. 

 Услове из ст. 2. и 3. овог члана мора да испуњава и запослени код 

носиоца јавног овлашћења који је овлашћен да води управни поступак и одлучује 

у управном поступку.  

 Положај државних службеника уређује се посебним законом.  
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