
 

ИНФОРМАЦИЈА 

 

 Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору је 

усвојила Народна скупштина Републике Србије 31. јула 2015. године, а објављен је 

6.августа 2015.године у „службеном гласнику Републике Србије“ број 68, тако да је у 

складу чална 35 ступио на снагу 14.08.2015. године, изузев члана 20. Закона. 

 Позивамо председнике синдиката да се укључе у овај веома важан посао 

социјалног дијалога са послодавцем и утврде потребна радна места у органу и број 

извршилаца неопходних за функционисање и рад органа, након чега треба израдити акте о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места који се достављају на претходну 

сагласност ресорном министарству. 

 Максималан број запослених у органима аутономне покрајине и јединицама 

локалне самоуправе уређује се посебним актом којим се утврђује број извршилаца, а на 

основу Акта Владе Републике Србије у складу са члановима 7. и 8. Закона.  

 Чланом 3.предвиђена су начела за одређивање максималног броја запослених а 

чланом 4.  надлежност за утврђивање максималног броја запослених у систему државних 

органа, јавних служби, аутономних покрајина, локалних самоуправа, на предлог 

генералног Секретаријата Владе Републике Србије, уз прибављено мишљење 

министарства надлежног за послове државне управе и локалне самоуправе и министарства 

надлежног за послове финансија. 

 На основу акта Владе, надлежни органи аутономних покрајина, односно скупштина 

јединица локалне самоуправе, својим актом утврђују максималан број запослених за сваки 

организациони облик у систему аутономних покрајина, односно локалне самоуправе.  

 Како би се ова активност спровела, реално, неопходно је спровести анализу: 

законодавног и стратешког оквира који је утврђен за деловање одређене јавне службе, 

односно области јавне политике у делокругу органа; функција унутрашњег уређења, 

података о кадровским и финансијским ресурсима организационих облика у делокругу 

органа; мрежа установа у делокругу органа и задовољења потреба корисника јавних 

услуга, као и обавезе запошљавања особа са инвалидитетом у складу са прописима који 

уеређују област професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом, 

односно обавези вођења рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој 

заступљености припадника националних мањина и познавању језика који се говори на 

подручју државног органа, јавне службе, аутономне покрајине или јединице локалне 

самоуправе, а мере подразумевају: 

- Укидање или обједињавање послова 

- Смањење величине и промену структуре организационих јединица 

- Планирање увођења информационо-комуникационих технологија 

- Успостављање односа између стручног и административно-техничког и 

помоћног особља у складу са прописаним мерилима, као и прилагођавање тих 

мерила у циљу усклађивања са међународним стандардима у одређеној области 

- Обједињавање заједничких административно-техничких и логистичких послова 

за више организационих облика 

- Укидање организационих облика којима се не остварују функције јавне 

политике 



- Спајање организационих облика, односно припајање једног организационог 

облика другом, у циљу избегавања преклапања функција и смањења трошкова. 

 

Закон је у члану 8. предвидео начин одређивања максималног броја запослених у 

систему локалне самоуправе, а у члану 16. су дати основи за увећање броја запослених у 

локалним самоуправама Србије. 

Како би се ефикасно спровела рационализација успоставља се интерно тржиште 

рада у локалним самоуправама, а попуњавање радних места спроводи се интерним 

конкурсом, који се уређује актом Владе Републике Србије, предвиђен чланом 18. овог 

закона.  

У току израде аката неопходно је спровести анкету међу запосленима који раде на 

пословима за које више не постоји потреба или на пословима на којима постоји потреба 

смањења броја извршилаца, у складу члана 21. Закона и потписивањем споразумног 

престанка радног односа уз исплату новчане накнаде, и то: 

1. За запослене којима на дан престанка радног односа недостаје више од 2 године 

до испуњења услова за пензију, у складу са прописима о пензијском и 

инвалидском осигурању 

 

број година радног стажа х 1/3 просечне зараде у последња три месеца  

увећане за 30% за сваку годину рада у јавном сектору 

 

Максимум је 8.000 еура у динаској противвредности 

 

2. За запослене којима на дан престанка радног односа недостаје до 2 године до 

испуњења услова за пензију,  

 

Шест просечних зарада у Републици Србији за месец који претходи месецу 

престанка радног односа. 

 

Тренутно је у Републици Србији просечна зарада 63.000 динара х 6 =  

378.000 динара 

 

3. За запослене који на дан престанка радног односа испуњавају услове за 

превремену старосну пензију 

 

Четири просечне зараде у Републици Србији  

 

Тренутно 63.000 х 4  =  252.000 динара 
 

 Лица из тачке 1. и 2. не остварују право на новчану накнаду за случај 

незапослености у складу прописа о запошљавању и осигурању за случај незапослености а 

из тачке 3. искључује се право на остваривање отпремнине за одлазак у пензију.  

 Мушкарци, који сада имају 60 година живота и 40 година радног стажа, могу да 

оду у превремену пензију која ће бити трајно умањена.  



 Формула за умањење пензије – пензија се за сваки месец превременог 

пензионисања трајно умањује за 0,34% што значи да, ако се 5 година раније пензионише 

(што је максималан рок), пензија се умањује за 20,4%.  

 Жене са 60 година живота могу да се пријаве за превремену пензију, само ако су 

напуниле 40 година стажа, ако немају овај услов а радно место се укине, имају право 

одласка уз отпремнину,  преласка у други орган или на Националну службу за 

запошљавање.  

 Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. Гласник РС 45/2014“), утврдио 

је услове за старосну пензију (члан 19 и 19а) као и за превремену старосну пензију (члан 

19б и 19в). 

 Влада Републике Србије је Законом о буџету за 2015. годину одредила максималан 

износ отпремнине у висини од 8.000 еура у динарској противвредности, и обезбедила 

5.500.000.000,00 динара за отпремнину оних који из јавне управе одлазе ове године.  

 Сходно члану 22. Закона, запослени не може да оствари отпремнину за исти период 

за који му је већ исплаћена отпремнина, код истог или другог послодавца.  

 Отпремнина се исплаћује у року од 30 дана од дана престанка радног односа 

запосленог и уписује у Регистар о престанку радног односа запосленог и податак о 

исплати отпремнине, односно новчане накнаде.  

 У складу члана 20. запосленом у јавном сектору престаје радни однос када наврши 

године живота и стаж осигурања који су прописани Законом за одлазак у старосну пензију 

и он остварује право на отпремнину у складу са прописима којима се уређује његов радно-

правни статус.  

 Изузетно, радни однос запосленом не престаје ако се послодавац и запослени 

споразумеју о наставку радног односа и дужини његовог трајања у циљу обезбеђења 

стручног и континуираног обављања неопходних функција. Наставак радног односа може 

износити најдаље до навршења 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.  

 У овој години исплате отпремнина се врши из средстава опредељених за 

отпремнине у складу одредби Закона о буџету Републике Србије за 2015.годину, а за 

наредне године Законом о буџету Републике Србије за посматрану годину у складу са 

чланом 24. овог закона.  

 Чланом 31. Закона, предвиђен је надзор над применом одредби Закона који врше 

буџетска, управна и инспекција рада.  

 Молимо Вас да након спровођења одредби Закона у вашем органу, доставите 

комплетну информацију Републиком одбору Синдиката.  

 

  

Београд,19.8.2015. 

Његош Потежица с.р. 


