
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 
I. Уставно правни основ 
 

Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености садржан је у члану 97. тачка 8. Устава Републике 
Србије, према коме Република Србија, поред осталог, уређује и обезбеђује систем у 
области запошљавања. 

 
  
II. Разлози за доношење Закона 
 

Основни разлог за доношење Закона јесте детаљније уређивање појединих питања 
у циљу ефикаснијег спровођења прописа у пракси. Предложеним изменама и допунама 
Закона доприноси се спровођењу активности за реорганизацију Националне службе за 
запошљавање и редизајн активних мера запошљавања односно даје се могућност за 
креирање нових мера и програма у зависности од потреба локалних тржишта рада.  

У циљу рационализације, као и мера штедње односно смањења трошкова на свим 
нивоима, предложено је смањење броја чланова Управног одбора Националне службе за 
запошљавање  са садашњих девет на седам чланова. Поред тога, у циљу унапређења рада 
НСЗ и повећања учинка саветника предлажу се измене које треба да допринесу 
успостављању система континуираног подизања капацитета рада запослених у НСЗ, а 
ради подизања квалитета услуге послодавцима и  незапосленим лицима.  

Даље, имајући у виду неповољну ситуацију на тржишту рада у Републици Србији, 
као и велики број незапослених лица, а пре свега лица која припадају различитим 
категоријама теже запошљивих лица, потребно je омогућити да се, Акционим планом 
запошљавања који Влада доноси на годишњем нивоу, предлажу нове мере и програми у 
складу са потребама локалног тржишта рада и на основу анализе ефеката претходно 
спроведених мера. На тај начин  предложеним изменама се унапређује  процес креирања 
мера и програма активне политике запошљавања бољом анализом и коришћењем 
постојећих података, што су све активности које се спроводе уз подршку Светске банке.  

 Законом је потребно детаљније уредити услове за остваривање права на новчану 
накнаду за случај незапослености одређених категорија незапослених лица (нпр. вишак 
запослених, запослени којима је радни однос престао њиховом вољом или кривицом) и 
уједно спречити злоупотребе приликом примене Закона у пракси.  

Предложеним изменама, обавеза вођења евиденције обвезника доприноса за случај 
незапослености ће се водити на основу података који се преузимају из Централног 
регистра.  Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 30/10 и 44/14), прописано је, да се у Јединствену базу 
Централног регистра уносе подаци о осигуранику, осигурању и обвезнику плаћања 
доприноса, а Национална служба за запошљавање, као организација обавезног социјалног 
осигурања један је од корисника података унетих у Централни регистар, односно из истог 
преузима податке о обвезницима уплате доприноса за осигурање за случај 
незапослености.  



У односу на постојећи начин регулисања обавеза и одговорности агенцијe за 
запошљавање, потребно је детаљније прецизирати обавезе и одговорности у смислу 
одговорности према лицима којима су посредовале за запошљавање у иностранству, а 
нарочито у случајевима када дође до њиховог превременог повратка из земље у коју су 
упућена на рад, као и за насталу штету коју запослени претрпи, а која је узрокована 
погрешним информацијама о битним елементима услова живота и рада у земљи у коју је 
лице упућено на рад. 

 
 
III. Објашњење основних правних института и појединачних решења 
 

Чланом 1. мења се постојећи члан 12. којом је уређен састав Управног одбора. 
Министарство надлежно за послове запошљавања, у складу са Законом врши надзор над 
радом Националне службе. Законом је утврђен састав Управног одбора, као и именовање и 
разрешавање председника и чланова Управног одбора. Смањује се број чланова Управног 
одбора са садашњих девет на седам, у циљу рационализације. Три члана предлаже 
Социјално – економски савет, а четири члана предлаже министар надлежан за послове 
запошљавања, укључујући и председника.. 

Чланом 2. Закона омогућава се једнообразно и ефикасније обављање послова 
запошљавања. Запослени је дужан да се стално усавршава ради успешнијег остваривања и 
унапређивања обављања послова запошљавања, као и стицања компетенција потребних за 
рад, у складу са општим принципима и стандардима. Национална служба ће општим актом 
утврдити облике стручног усавршавања, приоритетне области за стручно усавршавање, 
програме и начин организовања сталног стручног усавршавања и др. Измена овог члана је 
и резултат активности отпочетих на реорганизацији рада и унапређењу учинка услуга и 
мера Националне службе за запошљавање које се спроводе уз подршку Светске банке.  

Чланом 3. Закона омогућава се флексибилније креирање мера активне политике 
запошљавања у зависности од потреба тржишта рада, с обзиром да се мере активне 
политике запошљавања креирају Националним акционим планом запошљавања. Такође, 
наведена измена је неопходна како би се унапредио процес креирања мера и програма 
активне политике запошљавања, коришћењем података о ефектима спроведених мера, 
такође уз подршку Светске банке. Наме, потребно је да се мере, на основу резултата 
анализе о њиховим ефектима, редовно мењају, унапређују и по потреби уводе нове, а све 
у циљу ефикаснијег и ефективнијег коришћења ограничених средстава која се издвајају 
за мере активне политике запошљавања. Осим наведеног, за разлику од досадашњег 
законског решења омогућава се Националној служби да поред критеријума и начина 
спровођења мера активне политике запошљавања, уреди и део који се односи на 
трошкове за њихово спровођење.  

Чланом 4. Закона је извршено усклађивање појмова са Законом о социјалној 
заштити. 

Чланом 5. Закона, као једно од права за време трајања мера додатног образовања и 
обуке, поред трошкова уџбеника и превоза, предлаже се и новчана помоћ, коју би 
Национална служба исплаћивала незапосленом, на име покривања трошкова које лице 
има за време оспособљавања, односно обучавања, како би незапослени био мотивисан за 
укључивање и активно учешће на програму. Додатно образовање и обука подразумевају 



низ мера које имају за циљ оспособљавање за самосталан рад у струци незапослених 
лица, стручну праксу, различите врсте обука и слично. У зависности од врсте програма и 
нивоа образовања незапосленог, програми обучавања трају и до 6 месеци, а програми 
оспособљавања за самосталан рад у струци и до 2 године. Програми се реализују у 
реалном радном окружењу код послодавца и најчешће подразумевају стицање 
практичних знања и радно ангажовање у пуном радном времену. Право на новчану 
помоћ у интересу је како незапосленог, тако и послодавца. Крајњи ефекат је да ће више 
лица бити квалитетније обучено, те да ће се лакше укључивати у процес рада приликом 
запошљавања. 

Чланом 6. Закона брише се члан 58. став 2. Закона, односно омогућава се 
спровођење јавних радова као мере активне политике запошљавања и закључивањем 
других уговора, у складу са прописима из области рада и јавним конкурсом. Наиме, 
потребно је побољшати обухват лица која ће бити укључена у програм јавних радова.  

 Чланом 7. уређују се услови за поновно остваривање права на новчану накнаду за 
осигурање за случај незапослености (у даљем тексту: новчана накнада) и уједно се 
спречавају до сада уочене злоупотребе у примени члана 67. Закона. Имајући у виду да је 
Законом о приватизацији предвиђено да се процес приватизације оконча до 31. децембра 
2015. године, те да ће услед овог процеса великом броју запослених престати радни однос 
по основу вишка запослених, потребно је хитно прецизирати одредбе овог Закона које се 
односе на остваривање права на новчану накнаду. Наиме, 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. Предложеним изменама и допунама, 
спречиле би се напред наведене злоупотребе Закона. Наведеном изменом прецизирано је 
да ова лица могу остварити право на новчану накнаду за случај незапослености, тек 
уколико испуне услове из члана 66. Закона, односно поново буду у осигурању најмање 12 
месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци. 

 Чланом 8. прецизира се шта се сматра основицом за утврђивање висине новчане 
накнаде за случај незапослености. У постојећој законској одредби није дато одређење да 
ли се ради о исплаћеној или само обрачунатој заради, што је омогућило различито 
тумачење шта се има сматрати основицом за утврђивање висине новчане накнаде. 
Предложено решење прецизира законску одредбу полазећи од новчане накнаде као права 
из осигурања за случај незапослености, због чега би основица за утврђивање висине 
новчане накнаде требало да буде основица на коју је обрачунат и плаћен допринос за 
осигурање за случај незапослености. Потребно је да послодавац исплаћује зараду која је 
утврђена уговором о раду и да иста представља и основицу за уплату доприноса. У 
случају да зарада није исплаћена, или је исплаћена у нижем износу од износа на који је 
обрачунат допринос, основица за утврђивање висине новчане накнаде била би основица 
на коју је обрачунат допринос за обавезно осигурање за случај незапослености и за коју је 
поднета појединачна пореска пријава надлежном органу, у складу са законом. 
Истовремено заштићени су осигураници којима није исплаћена зарада и није обрачунат и 
пријављен допринос за осигурање за случај незапослености, којима ће се новчана накнада 



 утврдити у минималном износу прописаном законом. На овај начин спречиле би се 
злоупотребе у пракси.  

Чланом 9. прецизира се начин обрачуна новчане накнаде за случај 
незапослености. Новчана накнада се  исплаћује за месец који претходи месецу у коме се 
исплата врши, а постојећа законска одредба прописује да иста не може бити виша од 
160% нити нижа од 80% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду за 
месец у којем се врши исплата новчане накнаде, што оставља могућност за различито 
тумачење. Национална служба је до сада за обрачун новчане накнаде користила 
просечан број часова за сваки месец, али је то често био основ за судске спорове. 
Предложеним решењем би се отклонила могућност различитог тумачења приликом 
обрачуна и исплате новчане накнаде, односно прецизирано је да се минимална зарада 
одређује на основу минималне цене рада, која важи за месец у којем се врши исплата 
новчане накнаде, а на основу броја радних часова за месец за који се врши исплата 
новчане накнаде. 

Чланом 10. додаје се нови став у члану 72. Закона, којом би се спречили проблеми 
у пракси у вези са остваривањем права на новчану накнаду за случај незапослености у 
трајању од 24 месеца до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију у 
складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању. Наиме, наведеном изменом 
услов за остваривање наведеног права на новчану накнаду утврђивао би се на основу 
одговарајућег појединачног акта Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање. Овим законским решењем би се спречили уочени проблеми у пракси, јер у 
већем броју случајева подаци унети у радну књижицу од стране послодаваца и поред 
члињенице да се ради о јавној исправи, често нису у сагласности са подацима који се 
налазе у матичној евиденцији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 
а на основу којих се остварује право на пензију и право на новчану накнаду у трајању од 
24 месеца. 

Чланом 11. извршена је допуна у члану 75. став 1. тачка 3. Закона, где је 
приликом одлучивања о обустави исплате новчане накнаде за време за које мирују права 
по основу незапослености, као један од разлога за обуставу исплате новчане накнаде 
предвиђен и притвор.  

Чланом 12. предлаже се допуна Закона, с обзиром да постојеће законско решење 
не даје могућност Националој служби да изврши наплату потраживања на име 
неосновано исплаћеног износа новчане накнаде, сходно одредбама Закона о извршењу и 
обезбеђењу. Предложеном допуном Национална служба стиче могућност да 
потраживање наплати посредством суда, у поступку извршења на основу правоснажне 
одлуке донете у управном поступку, која има снагу извршне исправе, без вођења 
парничног поступка. Поред наведеног Национална служба ће имати и правни основ да од 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Републичког фонда за 
здравствено осигурање потражује обрачунате и уплаћене износе доприноса за ова лица. 

Чланом 13. мења се члан 83. став 1. тачка 3) тако што се после речи: „прописима о 
здравственом осигурању” додају речи: „и другим оправданим разлозима у складу са 
општим актом Нациoналне службе”. Наведеном изменом даје се могућност детаљнијег 
уређења вођења посебне евиденције незапослених лица, имајући у виду да се приликом 
обављања послова посредовања, поред случајева утврђених прописима о здравственом 
осигурању, у пракси често јављају и други оправдани случајеви када су незапослена лица 



привремено спречена за рад (нпр. брига о члану породице). Из наведених разлога 
потребно је омогућити детаљније уређење начина вођења посебне евиденције општим 
актом Нациoналне службе. Циљ овог члана јесте да се појача рад саветника у Националној 
служби за запошљавање са незапосленима који активно траже посао, те да са њима раде 
интензивније на процени запошљивости и прављењу индивидуалног плана запошљавања, 
у циљу бољег мотивисања за укључивање у мере и прихватање посла.  

Чланом 14. врши се усклађивање са Законом о запошљавању странаца 
(„Службени гласник РС”, број 128/2014) и Правилником о дозволама за рад („Службени 
гласник РС”, број 136/2014). 

Чланом 15. мења се члан 92. став 3., с обзиром да је Законом о Централном 
регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник Републике Србије”, бр. 
30/10 и 44/14), прописано да се у Јединствену базу Централног регистра уносе подаци о 
осигуранику, осигурању и обвезнику плаћања доприноса, а Национална служба за 
запошљавање, као организација обавезног социјалног осигурања један је од корисника 
података унетих у Централни регистар, односно из истог преузима податке о 
обвезницима уплате доприноса за осигурање за случај незапослености.   

Чланом 16. додаје се нови члан 98а. којим се детаљније уређују обавезе и 
одговорности носиоца послова запошљавања у поступку посредовања за запошљавање у 
иностранству. Наиме, носиоци послова запошљавања приликом посредовања у 
запошљавању су у обавези да поступају у складу са  начелом бесплатности, односно своје 
услуге могу да наплаћују од послодавца, а не од лица коме посредују у запошљавању. 
Даље, чланом 100. Закона прописано је да агенције достављају министарству обавештење 
о лицима која се запошљавају у иностранству, њиховом броју и структури и друге податке 
у вези са запошљавањем у иностранству пре одласка на рад у иностранство. Носиоци 
послова запошљавања, у обавези су да у поступку посредовања у запошљавању у 
иностранству обезбеде заштиту лица која се запошљавају у иностранству, а која 
подразумева најмање једнак третман по основу рада са држављанима државе запослења, у 
складу са чл. 97. - 99. Закона. Међутим, и поред наведене обавезе, у пракси су уочене 
неправилности у раду пре свега агенција за запошљавање, у поступку посредовања у 
запошљавању у иностранству, које се огледају у недовољној информисаности о 
могућностима и условима за запошљавање, условима рада и живота у иностранству, 
правима и обавезама на раду, облицима и начину заштите у складу са уговором о раду, као 
и правима по повратку са рада из иностранства. Такође, неправилности се огледају и у 
неиспуњавању обавезе агенција у вези са обезбеђивањем потребних радних дозвола и 
друге неопходне документације за запошљавање у иностранству, трошкова превоза и др. 
Напомињемо да и упоредно законодавство других земаља (нпр. Хрватска и др.) садржи 
одредбе о одговорности агенција за запошљавање. Поред тога, Законом о потврђивању 
Конвенције Међународне организације рада број 181 о приватним агенцијама за 
запошљавање („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 2/2013-155), 
прописана је заштита радника којима агенција за запошљавање посредује за запошљавање 
у иностранству, као и да се законом и прописима предвиде одговарајуће казне за агенције 
за запошљавање које се баве противправним радњама и злоупотребом.  

 Чланом 17. прописује се прекршај агенцији за запошљавање која обавља послове 
запошљавања у иностранству супротно члану 98а. став 2. 



Чланом 18. овог Закона уређен је прелазни режим, и то тако да лица која су до дана 
ступања на снагу овог закона остварила права у складу са прописима и општим актима 
који су били на снази до дана ступања на снагу овог закона, остварују права у обиму и на 
начин утврђен тим прописима и општим актима. Поступци започети пре ступања на снагу 
овог закона окончаће се по одредбама Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10). 

Чланом 19. предвиђена је обавеза Националне службе за запошљавање да начин 
рада и општа акта усклади са одредбама овог закона у року од три месеци од дана његовог 
ступања на снагу. 

Чланом 20. овог закона уређује се ступање на снагу закона у року од осам дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 
IV. Процена финансијских средстава 
 
 За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска 
средства, имајући у виду да се средства за спровођење мера активне политике 
запошљавања  обезбеђују на годишњем нивоу, а да се остваривање права на поједине мере 
омогућава у оквиру обезбеђених средстава.  
Такође, за обрачун и исплату новчане накнаде за случај незапослености додатна средства 
нису потребна. 


