
V. Анализа ефеката закона 
 

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

Предложеним Законом се отклањају слабости и недоречености важећег закона у 
пракси и прецизирају услови за остваривање права на новчану накнаду. Предложене 
измене односе се на материју која се мора регулисати законом, тако да није било могуће 
решење проблема на други начин.  

Решења из закона ће позитивно утицати на незапослена лица која се укључују у 
поједине мере активне политике запошљавања. Очекивани ефекат је да ће више лица бити 
обухваћено различитим мерама активне политике запошљавања које су боље прилагођене 
потребама тржишта рада.  

Са друге стране, у погледу остваривања права на новчану накнаду  предложена 
решења утичу на број корисника новчане накнаде. У 2014. години, на основу података 
Националне службе за запошљавање за период јануар – новембар 2014. године исплаћена 
је новчана накнада, просечно месечно за 62.261 корисникa права на новчану накнаду за 
осигурање за случај незапослености, од чега је 26.717 корисника остварило наведено 
право по основу престанка радног односа запослених који су утврђени као вишак у 
привредним друштвима у поступку реструктурирања и припреме за приватизацију. 

Имајући у виду да Закон о приватизацији („Службени гласник РС”, број  83/2014) 
предвиђа окончање поступка приватизације до 31. децембра 2015. године, у 2015. години 
очекује се значајан број радника за чијим радом ће престати потреба, а тиме још већи 
прилив корисника новчане накнаде. С обзиром на наведено Законом о буџету Републике 
Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14) опредељена су средства у 
износу од 16.000.000.000,00 динара за решавање радноправног статуса вишка запослених. 
Средства за решавање вишка запослених из буџета исплаћују се у складу са одлуком коју 
доноси Влада. С тим у вези, отклањање уочених проблема у пракси приликом примене 
важећег Закона, у вези са остваривањем права на накнаду за случај незапослености, имаће 
позитивне ефекте на буџет Републике Србије.  

Такође, Закон ће позитивно утицати на бољу заштиту грађана Републике Србије 
приликом одласка на рад у иностранство, кроз јачање одговорности носилаца послова 
запошљавања приликом посредовања за запошљавање у иностранству. 

  
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 нова финансијска обавеза привредним субјектима и 
грађанима, нити је потребно обезбедити додатна финансијска средства за спровођење 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. Напротив, очекује се да ће измене Закона имати позитивне ефекте на 
буџет Републике Србије кроз решавање наведених проблема у пракси.  



 
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.  

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

Предвиђа се усвајање Закона по хитном поступку без одржавања јавне расправе, 
али обављени су бројни директни разговори са заинтересованим лицима. Закон је у 
поступку утврђивања послат на мишљење свим релевантним органима.  

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

доношењем закона намерава? 

Након доношења закона, извршиће се обука запослених који обављају послове 
везане за Закон у Националној служби, а извршиће се и измене општих акта Националне 
службе. 
      
 
VI. Разлози за доношење закона по хитном поступку 
 
 Доношење Закона се предлаже, у складу са чланом 167. Пословника Народне 
скупштине Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 52/10 и 13/11), по хитном 
поступку, како би се спречиле штетне последице по рад органа и организација, буџет 
Републике Србије у вези са остваривањем права на новчану накнаду од стране више 
хиљада корисника, као и боља заштита грађана Републике Србије при одласку на рад у 
иностранство. Предложене измене односе се на материју која се мора регулисати законом, 
тако да није било могуће решење проблема на други начин. 
 Наиме, у 2014. години, на основу података Националне службе за запошљавање за 
период јануар – новембар 2014. године исплаћена је новчана накнада, просечно месечно за 
62.261 корисникa права на новчану накнаду за осигурање за случај незапослености, од 
чега је 26.717 корисника остварило наведено право по основу престанка радног односа 
запослених који су утврђени као вишак у привредним друштвима у поступку 
реструктурирања и припреме за приватизацију. 

Међутим, како Закон о приватизацији („Службени гласник РС”, број  83/2014) 
предвиђа окончање поступка приватизације до 31. децембра 2015. године, у 2015. години 
очекује се значајан број радника за чијим радом ће престати потреба, а тиме још већи 
прилив корисника новчане накнаде. С обзиром на наведено Законом о буџету Републике 
Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14) опредељена су средства у 
износу од 16.000.000.000,00 динара за решавање радноправног статуса вишка запослених. 
Средства за решавање вишка запослених из буџета исплаћују се у складу са одлуком коју 
доноси Влада.  

Даље, лица којима је радни однос престао уз исплату новчане накнаде, односно 
отпремнине у складу са одлуком Владе о утврђивању програма решавања вишка 
запослених, као и запослени којима је радни однос престао њиховом вољом или кривицом, 



заснивају радни однос на одређено, у пракси често веома кратко време (од 2 до 6 дана), а 
затим у договору са послодавцем, раскину радни однос по основу који им омогућава 
остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености на коју иначе не би 
имали право.  

У вези са напред наведеним, потребно је хитно прецизирати одредбе Закона које се 
односе на остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености, како би се 
спречиле напред наведене злоупотребе у пракси.  
 Такође, потребно је остварити бољу заштиту грађана Републике Србије приликом 
одласка на рад у иностранство, нарочито имајући у виду да све већи број грађана налази 
запослење у иностранству преко агенција за запошљавање. 


