
 На основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС”, 

бр. 61/06-пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), на 

предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе,  

 

 Одбор за привреду и финансије доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту закона о систему 

плата запослених у јавном сектору. 

 

  2. Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту закона о систему плата 

запослених у јавном сектору, који је саставни део овог закључка. 

 

  3. Јавна расправа о Нацрту закона о систему плата запослених у јавном 

сектору спровешће се у периоду од 21. октобра до 10. новембра 2015. године. 

 

  4. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству државне 

управе и локалне самоуправе. 

  

 

 

05 Број: 011-11169/2015-1 

У Београду, 20. октобра 2015. године 

 

 

ОДБОР ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

 

 

др Душан Вујовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

            I ПРАВНИ ОСНОВ  
 

Правни основ за доношење овог закључка садржан је у одредби члана 33. став 1. 

Закона о Влади (,,Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-испр., 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), којом је прописано да Влада образује стална радна 

тела, ради давања мишљења и предлога у питањима из надлежности Владе и 

усклађивања ставова органа државне управе при разматрању неког предлога на 

седници Владе. Правни основ садржан је и у и члану 41. став 3. Пословника Владе 

(,,Службени гласник РС“, бр. 61/06-пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 

37/11, 30/13 и 76/14), којим је прописано да одлуку о спровођењу јавне расправе, 

програм јавне расправе и рок у којем се она спроводи одређује надлежни одбор, на 

предлог предлагача. 

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА  
 

 Задатак Министарства државне управе и локалне самоуправе био је да припреми 

текст радне верзије Нацрта закона о систему плата запослених у јавном сектору и 

достави га министру државне управе и локалне самоуправе.  

 Имајући у виду да је нацрт наведеног закона припремљен и да је реч о закону 

којим се битно мења уређење питања система плата, као и да се ради о питањима која 

посебно занимају јавност, у поступку припреме законског текста неопходно је 

спровести јавну расправу.  

 Из наведених разлога, предлаже се да надлежни одбор Владе донесе предметни 

закључак. 

  

III ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

 Тачком 1. Предлога закључка предвиђено је да се, из разлога наведених за 

доношење закључка, одобрава спровођење јавне расправе о тексту Нацрта закона о 

систему плата запослених у јавном сектору. 

 Тачком 2. Предлога закључка предвиђено је да се усваја Програм јавне 

расправе, који чини саставни део самог закључка, а који садржи информације о 

учесницима јавне расправе, начину на који ће се јавна расправа спровести, као и друге 

битне информације за одржавање јавне расправе.  

Тачком 3. Предлога закључка утврђен је рок у коме ће се јавна расправа 

спровести. 

Тачком 4. Предлога закључка одређен је орган управе који ће реализовати овај 

закључак. 

 

IV ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКЉУЧКА 

 

 За спровођење овог закључка није потребно обезбедити додатна средства у 

буџету Републике Србије за 2015. годину. 

 

 


