
 
ОЦЕНА МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 

СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ, ДА УЗ НАЦРТ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У АУТОНОМНИМ 
ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НИЈЕ ПОТРЕБНО    
ПРИЛОЖИТИ АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 
Чланом 189. Закона о државним службеницима прописао је да ће се и 

убудуће, одредбе Закона о радним односима у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 – др. закон, 34/01 – др. закон, 
39/02, 49/05 - УС, 79/05 – др. Закон, 23/2013-одлука УС), сходно примењивати и на 
запослене у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, до 
доношења посебног закона.  

Међутим, модел радних односа из наведеног закона донетог 1991. године, 
који почива на комбиновању специјалног режима радних односа у државним 
органима са општим режимом радних односа, није се у пракси показао као 
успешан. Осим тога, давање организационе аутономије аутономној покрајини и 
локалној самоуправи, у протеклом периоду, често је било пропраћено не 
транспарентним процесима политичког кадрирања, укључујући прекомерно 
запошљавање и довођење лојалног партијског кадра са неадекватним 
квалификацијама и компетенцијама за рад у службама покрајине и локалне 
самоуправе.  

Доношењем овог закона се успостављају основна начела службеничког 
система, заснована на стандардима прихваћеним у савременим упоредно правним 
системима, испуњава се основна претпоставка за пуну професионализацију и 
деполитизацију кадрова у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе. Тако се одредбама предложеног текста закона уводе принципи рада 
који би омогућили да се послови из надлежности аутономне покрајине и јединице 
локалне самоуправе врше стручно и законито, при чему ће запослени у току свог 
рада бити заштићени од политичког деловања који би могао утицати на њихов 
положај, каријерни развој, стручно усавршавање и каријерно напредовање у 
служби. 

Имајући у виду наведено, у Министарству државне управе и локалне 
самоуправе је оцењено да није потребна израда анализе ефеката Закона будући да 
се његовим доношењем у предложеном тексту, не би створиле нове обавезе за 
привредне и друге субјекте, нити се стварају додатни трошкови за његово 
спровођење. 
 


