
V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 

1) На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону? 

Решења из овог закона утицаће на странце који се запошљавају – остварују право 
на рад у Републици Србији, било да заснивају радни однос или закључују други уговор 
којим се остварују права по основу рада или се самозапошљавају, односно отпочињу 
обављање предузетничке делатности или оснивају привредно друштво. Решења из закона 
ће такође утицати и на све привредне субјекте који запошљавају странце.  

Утицај који овај пропис производи је свакако позитиван, јер се област издавања 
дозволе за рад прецизно регулише у односу на поједине категорије странаца и чланове 
њихових породица, што до сада није био случај. Такође и дужина трајања дозволе за рад 
везује се за дужину трајања боравка и усаглашава са одредбама прописа којима се 
регулише боравак странаца, што такође до сада није био случај. Из наведених разлога у 
пракси су стваране различите недоумице, није било јасно у којим случајевима и под којим 
условима странци морају да, поред боравка имају и одобрење за рад, послодавци су имали 
сумње у вези поштовања одредаба постојећих прописа ако радно ангажују лица без 
претходног одобрења, из постојећег закона нису биле изузете одређене категорије лица 
што је општи интерес и сл. Са друге стране, странцима се омогућава остваривање једнаких 
права на рад и запошљавање, као и држављанима Републике, што је обавеза у односу на 
како Конвенције МОР-а, тако и право ЕУ, које се доношењем овог закона транспонује у 
правни систем Републике.  

Позитивни ефекти Нацрта закона првенствено су: потпуно регулисање материје 
која се односи на запошљавање странаца у складу са савременим токовима у вези кретања 
радника и остваривања права на рад, као и усаглашавање са другим позитивним 
прописима; омогућавање запошљавања и самозапошљавања странаца под прецизно 
уређеним условима и у тачно утврђеним периодима; омогућавање остваривања права на 
спајање породице у одређеним случајевима, остваривање права у вези незапослености и 
других специфичних права, у складу са законом; могућност утврђивања квоте, односно 
ограничења броја странаца који остварују права на рад у складу са стањем и кретањем на 
тржишту рада у Републици; прецизно регулисање поступка издавања дозволе за рад што 
доприноси убрзању и поједностављењу процедура; хармонизација домаћих прописа из ове 
области са прописима ЕУ, на основу чега се на начин једнообразан земљама ЕУ регулише 
целокупна област; превазилажење досадашњих проблема у пракси и недоумица које 
досадашњи пропис изазива; сагледавање укупног броја и кретања странаца који остварују 
права по основу рада у Републици; регулисање обухватног надзора над применом закона у 
смислу прописивања адекватних санкција према лицима који омогућавају нелегалан рад и 
боравак странцима, што за последицу може да има извршење низа кривичних дела и др. 

 
2) Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима)? 
 

Примена закона неће створити трошкове ни грађанима ни привреди, с обзиром да 
се овим прописом не уређује никаква финансијска обавеза. Законом о републичким 
административним таксама, је већ предвиђена такса за доношење решења, односно за 
издавање дозвола за рад, а Нацртoм закона није предвиђен ни један други поступак, осим 
управног поступка. 

 
 
 



 За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска 
средства у Буџету Републике. Mогуће је, на годишњем нивоу, у оквиру расположивих 
средстава која се воде на разделу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања омогућити финансирање  послова утврђених овим Законом.  Националнаој служби 
за запошљавње  је довољна постојећа кадровска и техничка опремљеност за ефикасно 
извршавање ових поверених послова,  док ће у року од три месеца од дана ступања на 
снагу Закона усклади организацију на основу овлашћења из овог закона. 

 
 

3) Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају 
трошкове које ће он створити? 

Овај закон нема за последицу стварање трошкова, с обзиром да не предвиђа 
финансијске обавезе, а његово спровођење у смислу обављања послова поверено је 
органима који постоје и до сада су обављали исте послове (Национална служба за 
запошљавање, Министарство унутрашњих послова, Инспекторат за рад).  

 
4) Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту 

и тржишна конкуренција? 

Закон нема директног утицаја на стварање нових привредних субјеката и тржишну 
конкуренцију. Једини утицај по овом питању јесте отклањање досадашњих нејасноћа у 
смислу прецизног регулисања могућности добијања дозволе за рад и оснивања нових 
привредних субјеката од стране странца, као и омогућавања обављања послова који се 
односе на успостављање пословних контаката без обзира на услове из закона.  

 
5) Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закон 

Закон је у поступку утврђивања био на јавној расправи, након чега ће бити послат на 
мишљења свим релевантним органима и организацијама, као и Социјално-економском 
савету, док су у радној групи за његову израду учествовали представници: Министарства  
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства унутрашњих послова, 
Министарства спољних послова, Министарства унутрашње и спољне трговине и 
телекомуникација, Комесаријата за избеглице и миграције и Националне службе за 
запошљавање, а током његове израде вршене су и консултације са страним експертима у 
оквиру твининг пројекта „Припрема институција тржишта рада Републике Србије за 
Европску стратегију запошљавања. 

Учесници у јавној расправи су  били представници државних органа, јавних служби, 
привредни субјекти, синдикати, удружења послодаваца, привредне коморе, стручна 
јавност, представници невладиног сектора и међународних организација и други 
заинтересовани учесници. У току јавне расправе одржана су три округла стола  и то: 

• 27. новембра 2013. године, где су били присутни представници Социјално-
економског савета, Савеза самосталних синдиката Србије, Уједињених гранских 
синдиката „Независност”, Привредне коморе Србије и Савета страних инвеститора; 

• 3. децембра 2013. године, где су били присутни представници Министарства 
финансија, Министарства привреде, Министарства унутрашњих послова, 
Министарства спољних послова, Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Министарства омладине и спорта, Канцеларије за европске интеграције, 
Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за регулаторну реформу и 
анализу ефеката прописа; 



• 5. децембра 2013. године, на којем су били присутни представници Делегације 
Европске уније у Републици Србији, Групе 484, Нафтне индустрије Србије, 
Националне службе за запошљавање и компаније „Paragraf Co”. 

Све заинтересоване стране су достављале своје предлоге, ставове и мишљења 
поводом предложених законских решења путем поште и е-mail адресе. Такође су  
обављени и бројни директни разговори са заинтересованим лицима, и дати су директни 
одговори на питања и примедбе у вези са процедурама за издавање дозвола за рад. 

 
Предлози и сугестије са јавне расправе који су били усмерени на побољшање 

предложеног текста Нацрта закона и који су у духу концепта на којима се исти заснива, 
уграђени су у текст Нацрта закона. Тако су одређени основни појмови брисани на 
предлог учесника у јавној расправи имајући у виду да закон за њих не предвиђа 
посебне услове запошљавања, а да су доводили до различитих тумачења (запошљавање 
ради стручног усавршавања, специјализације, стицања квалификација или обуке, 
ученик, дневни радни мигрант), док су други прецизирани (студент, непримерен терет) 
или додати (независни професионалац); појам организационе јединице замењен је 
појмом огранка у складу са прописима који регулишу област привредног права; 
прецизирана је одредба која је предвиђала да лице које има слободан приступ тржишту 
рада не сме постати непримерени терет за систем социјалне заштите у Републици, из 
формулације да је потребно да страни послодавац има седиште у држави чланици 
Европске уније, Европског економског простора или Швајцарске Конфедерације 
брисан је део који је предвиђао да је потребно и да у истој „послује редовно и у 
значајној мери“ као недовољно прецизан.  

Код обавезе послодавца да докаже да није пронашао држављане Републике, лица 
која имају слободан приступ тржишту рада или странца са личном радном дозволом 
одговарајућих квалификација са евиденције организације надлежне за послове 
запошљавања нађено је компромисно решење, тако што је обавеза смањена са три на 
месец дана пре подношења захтева за радну дозволу за запошљавање, али је брисана 
одредба да у случају сезонских послова ова обавеза износи пет радних дана.  

Прихваћена је и сугестија да се код услова за издавање радне дозволе за независног 
професионалца термин „одговарајуће академско образовање“ замени речима 
„одговарајуће високо образовање“, а  жалбени поступк уредио у складу са позитивно 
правним прописима. 

 Исправљене су и одређене терминолошке неусаглашености (нпр. да се дозвола за 
рад издаје уколико су испуњени законом прописани услови, уместо да се може издати; 
усаглашен је појам члана уже породице, радне дозволе за посебне случајеве 
запошљавања и сл.). Такође су уважене примедбе Инспектората за рад и брисане су 
одредбе које су инспекцији давале одређена посебна овлашћења (нпр. да послодавцу 
наложи да обезбеди трошкове напуштања територије Републике у случају кад странац 
борави незаконито или престанак рада док послодавац не поступи по налогу 
инспектора у смислу отклањања утврђене повреде овог закона),  
Такође, из казнених одредби је брисана могућност прекршајног кажњавања због давања 

неистинитих или фалсификованих података, имајући у виду да је утврђивање 
фалсификата у надлежности суда.  

Предлог да се под запошљавањем странца подразумева искључиво закључивање 
уговора о раду, али не и другог уговора без заснивања радног односа, којим странац 



остварује права по основу рада у складу са законом. Предлог није могао  бити уважен, јер 
се не би остварио један од основих циљева домаћег законодавства и начинила би се 
повреда начела једнаког третмана са домаћим држављанима. Такође, не би се потпуно 
регулисала материја која се односи на запошљавање странаца, имајући у виду постојећу 
регулативу која се односи на могућности заснивања радног односа, рада ван радног 
односа и флексибилних облика рада, као и сагледавање укупног броја и кретања странаца 
који остварују права по основу рада у Републици. Предлог да се у закон уведе појам групе 
компанија као групе правно самосталних, али економски зависних компанија које имају 
једног истог оснивача, ради добијања радне дозволе која се може користити не само у 
матичној компанији, него и у зависним друштвима.  Предлог није могао бити уважен, с 
обзиром да позитивни прописи Републике, пре свега Закон о привредним друштвима, не 
познају појам „групе компанија“. Осим тога, наведено решење би изазвало низ проблема у 
пракси, пре свега приликом вршења инспекцијског надзора, а посебно у контексту обавезе 
да се докази о испуњавању услова за запошљавање странца чувају у пословном простору у 
коме странац ради. Предлог да се избрише услов за издавање радне дозволе да послодавац 
шест месеци пре подношења захтева није отпуштао запослене услед технолошких, 
економских или организационих промена на радним местима за које се тражи радна 
дозвола у складу са прописима о раду. Предлог није могао бити уважен јер је супротан 
одредбама Закона о раду. Предлог да се код обавезе да се приликом подношења захтева за 
издавање радне дозволе  приложи предлог уговора о раду или другог уговора узму у обзир 
заштита тајности података о заради и другим примањима лица које се запошљава. Предлог 
није могао бити уважен јер је супротан одредбама Закона о раду, односно онемогућило би 
се вршење инспекцијског надзора. Предлог да се из закона обрише одредба која прописује 
да послодавац на чији је захтев издата радна дозвола не може упутити странца на рад код 
другог послодавца. Предлог није могао бити уважен јер је супротан одредбама Закона о 
раду, Закона о безбедности и здрављу на раду, односно онемогућило би се вршење 
инспекцијског надзора. Предлог да се приликом увођења квоте узме у обзир принцип 
реципроцитета и закључени међудржавни споразуми. Предлог није могао бити уважен, јер 
је сврха квоте заштита домаћег тржишта рада (у складу са правилимо СТО и ЕУ) у случају 
поремећаја (нпр. постојање великог броја вишка запослених код послодаваца, повећања 
стопе незапослености и др.), док би увођење изузетака довело у питање ефекте квоте. 

 
 

6) Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што се 
доношењем закона намерава? 

Законом се предвиђа доношење подзаконских аката ради ближег уређивања 
поступка издавања дозволе за рад и утврђивања начина доказивања појединих чињеница, 
у року од  три месеца од дана ступања на снагу закона. Организоваће се обуке и 
информативни састанци са запосленима у органима и организацијама који су задужени за 
обављање појединих послова утврђених овим законом, спремиће се информативни 
материјал и брошуре које ће бити доступне у свим организационим јединицама 
Националне службе за запошљавање како би заинтересовани били прецизно обавештени о 
новинама, материјал ће бити доступан и на интернет страницама надлежног министарства 
и Националне службе. 

Министарство  за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  надлежно је за 
спровођење овог закона, за његову уједначену примену на територији Републике, као и за 
давање мишљења о његовој примени, док, како је то предвиђено, инспекцијски надзор над 
испуњавањем услова за запошљавање странаца врши Инспекторат рада, такође 
јединствено на целој територији Републике.  



Иако се Нацртом закона, Националној служби за запошљавње проширују 
надлежности на име поверених послова, довољна је постојећа кадровска и техничка 
опремљеност за ефикасно извршавање ових поверених послова, док ће у року од три 
месеца од дана ступања на снагу Закона усклади организацију на основу овлашћења из 
овог закона. С обзиром да Национална служба има мрежу филијала на територији целе 
Републике, запослени у филијалама који већ раде на пословима у вези са запошљавањем 
странаца и који ће спроводити послове поверене овим Законом биће обучени за рад.  

 
 


