
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 
 I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
Уставни основ за доношење закона садржан је у члану 97. ставу 1. тачка 8. Устава 

Републике Србије, према коме Република Србија уређује систем у области радних односа. 
 

 
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
Доношењем Закона о државним службеницима 2005. године уређен је радноправни 

статус запослених у органима државне управе, судовима, јавним тужилаштвима, 
Републичком јавном правобранилаштву, службама Народне скупштине, службама 
председника Републике, службама Владе, службама Уставног суда и службама органа чије 
чланове бира Народна скупштина. С обзиром да се тај закон примењује као lex specialis на 
права и дужности из радног односа државних службеника, ван његовог домашаја остала 
су не само лица која нису државни службеници: народни посланици, председник 
Републике, судије Уставног суда, чланови Владе, судије, јавни тужиоци, заменици јавних 
тужилаца и друга лица која на функцију бира Народна скупштина, постављена лица, као и 
лица која према посебним прописима имају статус функционера, већ и запослени у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.   

Наиме, 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. Посебан закон до сада није донет.  

Укратко, 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.  

Како је једна од најслабијих карика у постојећем правном оквиру, недостатак 
адекватног посебног законског уређења радноправног статуса запослених у аутономној 
покрајини и локалној самоуправи, осам година од успостављања службеничког система у 
државним органима, запослени у аутономним покрајинама и локалним самоуправама 
остали су лишени побољшања који овај систем носи. Овде се пре свега мисли на 
проширење критеријума за запослење, систематику звања, развој могућности за 
напредовање у каријери, праћење и вредновање резултата њиховог рада и стручно 
усавршавање. Овоме треба придодати и потребу за увођењем савремених механизама 
доброг руковођења на нивоу локалне самоуправе у контексту унапређења квалитета и 



ефикасности служби које на локалном нивоу пружају своје услуге грађанима и правним 
лицима.  

Неке од наведених негативних појава у развоју радних односа на покрајинском и 
локалном нивоу представљају последицу чињенице да Закон о радним односима у 
државним органима није ни имао за циљ да уважи специфичности покрајинског и 
локалног нивоа већ донет за државне органе а сходно се примењивао на аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе. Сви изнети разлози указали су на потребу да се 
Закон о радним односима у државним органима замени погоднијим моделом 
службеничког система уз пуно уважавање свих специфичности карактеристичних за 
аутономну покрајину и локалну самоуправу. 

У току израде предложеног текста Нацрта Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, извршена је анализа упоредно правних 
система земаља Европске уније у којима је положај службеника у јединицама локалне 
самоуправе различито решен. Тако је уочено да у појединим земљама и запослени у 
локалној самоуправи имају статус државног службеника (Француска, Бугарска и 
Словенија). У другим земљама запослени у локалној самоуправи имају статус државног 
службеника само за одабране функције (Белгија, Естонија, Финска, Немачка, Мађарска, 
Литванија, Румунија и Словачка). У трећем случају уочено је да запослени у локалној 
самоуправи немају статус државног службеника (Чешка, Летонија и Пољска). На основу 
различитих решења у уређивању положаја службеника у јединицама локалне самоуправе, 
наметнуло се питање општег правног статуса запослених у аутономној покрајини и 
локалној самоуправи у поређењу са државним службеницима, односно да ли рад 
запослених на покрајинском и локалном нивоу треба уредити примерено општим 
начелима која уређују статус државних службеника. 

 
Пракса и углавном добри резултати у вишегодишњој примени Закона о државним 

службеницима, упућивали су на становиште да и статус запослених у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе треба уредити применом истих начела који 
регулишу положај државних службеника. Такође, уочени су истоветни разлози који су 
довели до доношења Закона о државним службеницима, међу којима се посебно истичу: 
неадекватно решен поступак заснивања радног односа; непостојање селекције која би 
омогућила избор најбољих кандидата, систем звања који није доведен у везу са 
класификацијом послова; систем напредовања који не почива на сложености и 
одговорности послова односно на резултатима рада као и системска неуређеност 
професионалног развоја каријере путем стручног усавршавања запослених. 

Доношењем закона којим 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.  

Сва начела службеничког система регулисана овим законом системски 
постављена су тако да аутономним покрајинама и локалним самоуправама остављају 



слободу одлучивања у јасно дефинисаним областима као што су: доношење Кадровског 
плана, конкурсне процедуре и именовање конкурсне комисије у поступку попуне радних 
места, рад комисије за жалбе које решавају у другом степену по жалбама службеника на 
акта из радног односа и посебни програми стручног усавршавања запослених у 
јединицама локалне самоуправе. 

Да би овај закон био целовит, неопходно је да обухвати и положај функционера у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и тиме у потпуности прекине 
сходну примену Закона о радним односима у државним органима на покрајинском и 
локалном нивоу. Закон генеричким појмом „запослени“ обухвата функционере, 
службенике и намештенике који из радног односа обављају права, дужности и 
одговорности органа, организација и служби аутономних покрајина и јединица локалне 
самоуправе. 
Закон о радним односима у државним органима се сходно примењује на запослене у 
органима аутономне покрајине, општини и граду. Посебан циљ овог закона је да 
дефинише оквир његове примене не ограничавајући се само на органе и имајући у виду 
сву постојећу разноликост организационих облика на покрајинском и локалном нивоу 
који у свом делокругу имају послове покрајинске или локалне управе (дирекције, службе, 
канцеларије, центри, сервиси, агенције, предузећа, фондови, заводи, итд.). Имајући у виду 
аутономију у којој покрајина и локална самоуправа имају могућност оснивања различитих 
организационих облика у сврху вршења послова из своје надлежности, закон позитивним 
али и негативним одређењем дефинише оквир примене на запослене у свим 
организационим облицима који обављају послове из делокруга покрајине и локалне 
самоуправе а нису изричито уређени другим, посебним законима. 


