
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 
О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА 
ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, ОДНОСНО 

ЗАРАДА И ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАЊА КОД 
КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА 

Члан 1. 

Овим законом привремено се уређују основица, односно вредност 
радног часа, вредност бода и вредност основне зараде (у даљем тексту: 
основица), за обрачун и исплату плата, односно зарада као и других сталних 
примања, изабраних, именованих, постављених и запослених лица код 
корисника јавних средстава, с циљем очувања финансијског система у 
Републици Србији и система плата и зарада у јавном сектору.  

Овај закон примењује се почев од обрачуна и исплате плата, зарада и 
других сталних примања код корисника јавних средстава за месец новембар 
2014. године, а закључно са обрачуном и исплатом плата, зарада и других 
сталних примања за месец децембар 2017. године. 

Члан 2. 

Корисници јавних средстава, у смислу овог закона, јесу: 

1) директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике 
Србије; 

2) организације за обавезно социјално осигурање и корисници средстава 
тих организација; 

3) директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне 
власти у смислу закона којим се уређује буџетски систем; 

4) јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно 
локалне власти у смислу закона којим се уређује буџетски систем, као и правна 
лица основана од стране тих јавних предузећа; 

5) правна лица над којима Република Србија, односно локална власт има 
директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% 
гласова у органима управљања, друга правна лица у којима јавна средства 
чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години; 

6) јавне агенције и друге организације на које се примењују прописи о 
јавним агенцијама или су под контролом Републике Србије, односно локалне 
власти. 

Одредбе овог закона примењују се и на обрачун и исплату зарада и 
других сталних примања у Народној банци Србије. 

Одредбе овог закона не примењују се на кориснике јавних средстава 
који су основани међународним уговором, као ни на кориснике јавних средстава 
у којима се плате и друга стална примања утврђују у складу са међународним 
уговором. 
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Члан 3. 

У овом закону платом се сматра зарада запосленог код корисника јавних 
средстава утврђена у складу са законом који уређује радне односе, односно 
плата изабраног, именованог и постављеног лица и запосленог код корисника 
јавних средстава утврђена у складу са законима који уређују плате у државним 
органима, органима локалне власти, организацијама обавезног социјалног 
осигурања и јавним службама. 

У овом закону основна нето плата јесте производ коефицијента и 
основице за обрачун и исплату плате, односно основна зарада по уговору о 
раду закљученом у складу са законом који уређује радне односе, умањенa за 
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају из зараде у 
складу са законом. 

Другим сталним примањем код корисника јавних средстава, у смислу 
овог закона, сматра се накнада за рад изабраног, именованог и постављеног 
лица и саветника и посебног саветника функционера у органима Републике 
Србије и локалне власти, као и директора, односно управника или другог 
руководиоца корисника јавних средстава, који није засновао радни однос код 
корисника јавних средстава, накнада за рад чланова органа управљања и 
надзора код корисника јавних средстава, као и накнада за рад у сталним и 
повременим радним телима, радним групама, саветима и комисијама, код 
корисника јавних средстава, утврђена посебним прописима и општим и 
појединачним актима и финансирана из средстава тог или другог корисника 
јавних средстава, која у себи садржи порез и припадајуће доприносе за 
обавезно социјално осигурање.  

Другo сталнo нето примање, у смислу овог закона, јесте друго стално 
примање умањено за порез и припадајуће доприносе за обавезно социјално 
осигурање. 

Члан 4. 

Ништаве су одредбе општег или појединачног акта (осим појединачног 
акта којим се плата повећава по основу напредовања) којима се повећавају 
основице, коефицијенти и други елементи, односно уводе нови елементи, на 
основу којих се повећава износ плата и другог сталног примања код субјеката 
из члана 2. овог закона, донет за време примене овог закона. 

Члан 5. 

Основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, 
утврђена законом, другим прописом или другим општим и појединачним актом, 
који је у примени на дан доношења овог закона, умањује се за 10%. 

Запослени чија је основна нето плата пре почетка примене овог закона 
за пуно радно време била нижа од 25.000 динара задржава своју нето плату.  

Уколико би се применом умањене основице у смислу овог закона 
утврдила основна нето плата нижа од 25.000 динара, том запосленом се за 
пуно радно време исплаћује основна нето плата у износу од 25.000 динара.  

Запосленом који ради са непуним рaдним временом, плата се утврђује 
сразмерно његовом радном времену, а умањење се утврђује сразмерно 
умањењу плате коју би остварио за пуно радно време, за месец за који се врши 
исплата.  
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Члан 6. 

Друга стална примања у нето износу умањују се за 10%. 

Од умањења из става 1. овог члана изузимају се друга стална примања 
у нето износу нижем од 25.000 динара. 

Уколико би се применом умањења из става 1. овог члана утврдило друго 
стално примање у нето износу нижем од 25.000 динара, то примање се 
исплаћује у износу од 25.000 динара.  

Умањење из става 1. овог члана врши корисник јавних средстава који је 
исплатилац другог сталног примања.  

Члан 7. 

Корисници јавних средстава, изузев корисника из члана 2. став 1. тач. 1) 
и 2) овог закона, којима се умањује планирани износ средстава за плате, 
односно износ за дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
дужни су да у року од три дана од дана извршене коначне исплате плата за 
одређени месец на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије 
уплате разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице 
која није умањена у смислу члана 5. став 1. овог закона са урачунатим 
доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата 
обрачунатих применом умањене основице у смислу овог закона са урачунатим 
доприносима који се исплаћују на терет послодавца. 

Корисник јавних средстава који је исплатилац других сталних примања, 
изузев корисника из члана 2. став 1. тач. 1) и 2) овог закона, дужан је да у року 
од три дана од дана извршене исплате за одређени месец на рачун прописан 
за уплату јавних прихода Републике Србије уплати разлику између укупног 
износа другог сталног примања који није умањен у смислу члана 6. став 1. овог 
закона и укупног износа другог сталног примања који је обрачунат са умањењем 
у смислу овог закона. 

Обавезу уплате средстава у смислу ст. 1. и 2. овог члана има и Народна 
банка Србије. 

Корисници јавних средстава из ст. 1. и 2. овог члана и Народна банка 
Србије припадајућа средства која су у обавези да уплате по ст. 1. и 2. овог 
члана не могу опредељивати нити користити за друге намене. 

Члан 8. 

Јавно предузеће основано од стране Републике Србије дужно је да 
приликом овере обрасца за обрачун и коначну исплату зарада достави 
министарствима надлежним за начин и контролу обрачуна и исплате зарада у 
јавним предузећима доказ о уплаћеном износу средстава из члана 7. ст. 1. и 2. 
овог закона за претходну исплату и обрачунатом износу средстава из члана 7. 
ст. 1. и 2. овог закона за текућу исплату за то јавно предузеће и правна лица 
основана од стране тог јавног предузећа. 

Јавно предузеће основано од стране локалне власти дужно је да 
приликом овере обрасца за обрачун и исплату зарада достави надлежном 
органу локалне власти доказ из става 1. овог члана за то јавно предузеће и 
правна лица основана од стране тог јавног предузећа.  

Надлежни орган локалне власти је дужан да једном месечно, а 
најкасније до 10. у месецу за претходни месец достави министарствима 
надлежним за начин и контролу обрачуна и исплате зарада у јавним 
предузећима извештај о извршеној уплати из члана 7. ст. 1. и 2. овог закона. 
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У случају да јавно предузеће из става 1. овог члана не изврши обавезу 
из члана 7. ст. 1. и 2. овог закона, министарства из става 1. овог члана неће 
извршити оверу обрасца за обрачун и исплату зарада, док се та обавеза не 
изврши. 

У случају кад обавезу из члана 7. ст. 1. и 2. овог закона нису извршили 
корисници јавних средстава чији је оснивач локална власт, министар надлежан 
за послове финансија ће на предлог министарства надлежног за начин и 
контролу обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима решењем 
привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике 
Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних 
лица јединици локалне власти, док се та обавеза не изврши. 

Члан 9. 

Влада ће, у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона, 
ускладити прописе и друге акте који се односе на основице, а чији је доносилац, 
са одредбама овог закона. 

У року из става 1. овог члана ускладиће се и други општи акти којима је 
утврђена основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава 
на које се ти прописи и општи акти односе. 

У року из става 1. овог члана ускладиће се и Уредба о поступку 
привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на 
добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде 
граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике 
Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 49/13). 

Члан 10. 

Новчаном казном у износу од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за 
прекршај правно лице које је корисник јавних средстава, изузев Републике 
Србије и локалне власти, као и њихових органа, ако: 

1) не изврши умањење плата у складу са чланом 5. став 1. овог закона 

2) не изврши умањење другог сталног примања у складу чланом 6. 
став 1. овог закона; 

3) не изврши обавезу из члана 7. ст. 1– 3. овог закона. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 
правном лицу које је корисник јавних средстава, као и одговорно лице у органу 
Републике Србије и локалне власти, у износу од 50.000 до 150.000 динара. 

Члан 11. 

Надзор над применом овог закона врши министарство надлежно за 
послове финансија. 

Инспекцијски надзор над применом овог закона врше надлежне 
инспекције, у складу са законом. 

Члан 12. 

Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Службени 
гласник РС”, број 108/13) престаје да важи 1. новембра 2014. године. 

Изузетно од става 1. овог члана, код корисника јавних средстава који до 
1. новембра 2014. године нису исплатили плате и друга стална примања за 
месец октобар 2014. године и раније месеце, Закон о умањењу нето прихода 
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лица у јавном сектору примењиваће се и после 1. новембра 2014. године, 
закључно са исплатом плате односно другог сталног примања за месец октобар 
2014. године. 

Члан 13. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Уставни основ за доношење предложеног закона садржан је у 
одредбама члана 97. тачка 8. Устава Републике Србије, којима је прописано да 
Република Србија уређује и обезбеђује систем у области радних односа. 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Разлози за доношење овог закона садржани су, пре свега, у потреби да 
се обезбеди стабилност јавних финансија, пре свега кроз систем одрживог 
финансирања дефицита и дуга опште државе а тиме и макроекономска 
стабилност. 

Стање у јавним финансијама се приближило неодрживој путањи. 
Дефицит опште државе је већ неколико година један од највиших у Европи, а 
висина јавног дуга је достигла критичан ниво. Финансирање дефицита и дуга је 
скупо и проблематично и представља велики терет за привреду и једна је од 
највећих препрека економском расту. Смањивање дефицита и враћање висине 
јавног дуга на одржив ниво представља приоритет државе. Неопходан је 
свеобухватан сет мера фискалне консолидације које ће се применити и на 
приходној и на расходној страни буџета на свим нивоима опште државе. С 
обзиром на структуру и стање привреде веће прилагођавање потребно је 
спровести на расходној страни. Плате запослених, после пензија, представљају 
убедљиво највећи издатак у расходима и издацима опште државе где учествују 
са око 13%. Будући да је у наредном трогодишњем периоду предвиђен висок 
ниво фискалног прилагођавања неопходно је да се највећи део уштеда нађе на 
ове две расходне категорије, али тако да се што мање оптерете најугроженије 
групе становништва и да се спречи драстичан пад животног стандарда.  

Како је Република Србија суочена са проблемима у финансирању својих 
надлежности у појединим сегментима друштва, то су у циљу предузимања мера 
да се настала ситуација превазиђе предложена решења којима ће се 
обезбедити с једне стране уштеда финансијских средстава, а с друге стране 
стабилно финансирање права оних субјеката за које је очигледно да ће у 
насталој ситуацији претрпети највећу штету. Полазећи од једног од основних 
уставних начела из члана 1. Устава, на којима почива Република Србија као 
држава - начела социјалне правде, које је, поред осталог, засновано на 
принципу солидарности, предложени закон предвиђа привремено смањење 
плата, односно зарада у јавном сектору, како би се те уштеде усмериле у 
правцу помоћи онима који кризу не могу самостално да превазиђу без 
солидарне помоћи државе. Поред тога, тиме се обезбеђује дугорочна 
финансијска одрживост система јавних финансија, који, ако се не предузму 
потребне мере, не би више био у стању да обезбеђује Уставом загарантовану 
економску сигурност. 

Поштовање уставног начела социјалне правде подразумева, под 
одређеним околностима, и предузимање интервентних мера државе у 
одређеним областима друштвеног живота, како би се осигурало остваривање 
основних социјалних права, остварила социјална сигурност и умањиле 
социјалне разлике. Предложени закон уважава следећа два основна принципа. 
Први принцип је праведна и једнака редистрибуција националних ресурса, како 
би се ублажила постојећа неједнакост. Други принцип је успостављање склада 
између ограничених буџетских средстава и социјалних циљева који су 
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постављени у Уставу. Само се на тај начин грађанима може обезбедити 
минимална добробит коју допуштају економски ресурси једне државе. Основни 
принцип од кога је предлагач закона пошао приликом одређивања ове мере 
била је солидарност друштвених субјеката у обезбеђивању средстава за 
равномерније подношење терета консолидације јавних финансија, ради 
обезбеђивања права оних субјеката који не могу самостално, без помоћи 
државе, опстати у насталим условима.  

Предложени закон штити основне принципе начела социјалне правде, 
јер је из категорије запослених према којима би била предузета ова мера 
искључио оне са мањим зарадама, односно платама (све оне чија плата, 
односно зарада није већа од 25 000 динара), сврставајући их у категорију оних 
који не могу солидарно да дају допринос планираној консолидацији, јер су и 
сами овом кризом егзистенцијално угрожени. Са позиције уставног начела 
социјалне правде, а нарочито имајући у виду прилике у којима се Република 
Србија нашла, као и велике социјалне разлике у тренутку постојања несклада 
између ограничених буџетских средстава и социјалних циљева који су 
постављени у Уставу, доношењем предложеног закона, тј. прописивањем једне 
посебне привремене мере смањења плата, кроз смањивање основице за њен 
обрачун и исплату, држава интервенише на начин да се наведени несклад 
отклони и обезбеди праведна и једнака редистрибуција националних ресурса.  

За доношење предложеног закона постоји посебно важан јавни интерес 
који се огледа у потреби обезбеђења стабилног и одрживог финансирања 
дефицита и смањења дуга у дугом року, имајући у виду досадашњи тренд 
кретања ових основних фискалних показатеља и њихову даљу узлазну путању 
у случају да се примена мера фискалне консолидације одложи.. Према томе, 
легитимни циљ предложеног закона јесте очување економске стабилности 
државе и обезбеђивање социјалне заштите грађана.  

Посебно треба имати у виду да је мера смањења плата временски 
ограничена (примењује се закључно са исплатом за месец децембар 2017. 
године), као и да је уведена искључиво са циљем консолидације јавних 
финансија (алтернативно може да стоји) успоравања даљег раста дефицита и 
дуга опште државе, што значи да она егзистира у правном поретку Републике 
Србије само толико дуго док посебно важни разлози јавног интереса 
оправдавају њену примену. Имајући у виду, са једне стране, квалификовани 
јавни интерес који се штити овим предложеним законом и наведене елементе 
који ограничавају примену ове мере, а са друге стране, обим мешања 
законодавца у права појединаца – ограничени круг лица на које се мера односи 
(само запослени у јавном сектору чија је плата, односно зарада већа од 
минималне зараде, односно од 25 000 динара), смањење плата, односно 
зарада представља сразмерну меру за остварење легитимног циља.  

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 1. дефинисан је предмет овог закона и период примене. Закон 
уређује основицу, односно вредност радног часа, односно вредност бода, 
односно вредност основне зараде, за обрачун и исплату плата, односно зарада 
код корисника јавних средстава, почев од исплате за месец новембар 2014. 
године закључно са исплатом за месец децембар 2017. године. 

Чланом 2. дефинисани су сви корисници јавних средстава на које се 
одредбе овог закона примењују. Изузетак од примене овог закона је предвиђен 
у односу на кориснике јавних средстава који су основани међународним 
уговором, као и на кориснике јавних средстава у којима се износ плата и других 
сталних примања уређује у складу са међународним уговором. 
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Чланом 3. дефинисана је основна нето плата, по којој иста представља 
производ коефицијента и основице за обрачун и исплату плате, односно 
основна зарада по уговору о раду закљученом у складу са законом који уређује 
радне односе, умањена за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање 
који се плаћају из зараде у складу са законом. Дакле, термином „плата”, у 
смислу овог закона, означава се: 1) зарада запосленог код корисника јавних 
средстава утврђена у складу са законом који уређује радне односе, 2) плата 
изабраног, именованог и постављеног лица и запосленог код корисника јавних 
средстава утврђена у складу са законима који уређује плате у државним 
органима, органима локалне власти, организацијама обавезног социјалног 
осигурања и јавним службама. 

Такође, овим чланом се дефинишу и све врсте других сталних примања 
код корисника јавних средстава, која по својој природи представљају накнаду за 
рад, и која подлежу умањењу, као и плате, односно зараде на које ће се 
примењивати одредбе овог закона. 

Утврђено значење термина „основна нето плата”, односно „друго стално 
нето примање” у функцији је примене одредаба овог закона којима се штити 
запослени чија основна нето плата, односно друго стално нето примање, 
умањени на начин прописан овим законом, падну испод гарантованих 25.000 
динара.  

При том, треба имати у виду да се у основну нето плату, у смислу 
наведене заштите, не урачунавају они елементи плате које закон и иначе не 
подводи под основну нето плату, као што су различите накнаде трошкова (за 
долазак на рад и одлазак с рада, за смештај и исхрану и сл.), отпремнине и 
друга примања, као ни друге накнаде и увећања, као што су, на пример, 
увећање плата која се према посебним прописима исплаћују запосленима који 
се упућују на рад у дипломатско-конзуларна представништа Републике Србије у 
иностранству, односно увећања плата и друга новчана примања која се 
исплаћују припадницима Војске Србије и других снага одбране за време учешћа 
у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије. 

Чланом 4. предвиђена је ништавост сваке одредбе/и општег или 
појединачног акта (осим појединачног акта којим се плата повећава на основу 
напредовања) којом се врши повећање основице, коефицијента или било 
другог елемента чијом изменом би дошло до повећања плате и другог сталног 
примања код корисника јавних средстава из члана 2. закона, а који је донет за 
време примене овог закона.  

Чланом 5. одређује се проценат умањења основице, затим најнижи 
износ нето плате на коју се закон не примењује, потом се дефинише коректив 
којим се запосленом гарантује да при умањењу основице ни у ком случају не 
може примити основну нето плату мању од 25.000 динара. Такође, дефинише 
се принцип умањења основице код запослених који раде са непуним радним 
временом. 

Чланом 6. дефинише се проценат за који се, и начин на који се, умањују 
друга стална примања у нето износу. Такође, одређује се вршилац умањења 
других сталних примања. 

Чланом 7. предвиђа се обавеза, за директне и индиректне кориснике 
буџетских средстава локалне власти у смислу закона којим се уређује буџетски 
систем; за јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно 
локалне власти у смислу закона којим се уређује буџетски систем, као и правна 
лица основана од стране тих јавних предузећа; потом за правна лица над 
којима Република Србија, односно локална власт има директну или индиректну 
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контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органима 
управљања, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% 
укупних прихода остварених у претходној пословној години; потом за јавне 
агенције и друге организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама 
или су под контролом Републике Србије, односно локалне власти, као и за 
Народну банку Србије, да у року од три дана од дана извршене коначне 
исплате плата за одређени месец уплате разлику између укупног износа плата 
обрачунатих применом основице која није умањена у смислу члана 5. став 1. 
овог закона са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца 
и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу овог 
закона са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.  

Иста обавеза је предвиђена и за корисника јавних средстава који је 
исплатилац других сталних примања, као и за Народну банку Србије. 

Чланом 8. дефинисане су обавезе за јавна предузећа основана од 
стране Републике Србије и органе локлане власти које морају извршити 
приликом овере обрасца за обрачун и коначну исплату зарада.  

Такође, дефинисане су и санкције за јавна предузећа и кориснике јавних 
средстава чији је оснивач локална власт уколико не поступе у складу са 
обавезама прописаним у ставу 1. и ставу 2. члана 8. овог закона. 

Чланом 9. предвиђен је рок у којем ће Влада и корисници јавних 
средстава ускладити прописе и друге акте чији су доносиоци а које се односе на 
основице за обрачун и исплату плата, са одредбама овог закона. 

Такође, прописује се и обавеза усклађивања одредби Уредбе о поступку 
привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на 
добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде 
граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике 
Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 49/13). 

Чланом 10. предвиђени су износи прекршајне новчане казне за правно 
лице које је корисник јавних средстава (осим за Републику Србију и локалне 
власти и њихове органе), као и за одговорна лица у правном лицу које је 
корисник јавних средстава, као и одговорно лице у органу Републике Србије и 
локалне власти, уколико не изврше обавезе из члана 6. став 1. и члана 7. став 
2. овог закона. 

Чланом 11. одређено је да надзор над применом овог закона врши 
министартсво надлежно за послове финансија, као и да инспекцији надзро 
врше надлежне инспекције, у складу са законом. 

Чланом 12. дефинисано је да даном почетка примењивања овог закона, 
односно са 1.новембром 2014. године престаје да важи Закон о умањењу нето 
прихода лица у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 108/13). 

Чланом 13. предвиђено је ступање на снагу закона наредног дана од 
дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна 
финансијска средства у буџету Републике Србије, односно његова примена 
треба да доведе до уштеда у буџету у средњорочном периоду. 
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V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ 
ПОСТУПКУ 

Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку, у складу са 
чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 
20/12-пречишћен текст), како би његова примена отпочела са 1. новембром 
2014. године. 

Недоношење закона по хитном поступку довело би до даљег раста 
дефицита и дуга, чиме би стање у јавним финансијама постало неодрживо. 

VI. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН 
СТУПИ НА СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ” 

Потребно је да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, да би се омогућила 
примена закона са 1. новембром 2014. године. 

Наиме, смањивање дефицита и враћање висине јавног дуга на одржив 
ниво представља приоритет државе. Неопходно је да свеобухватан сет мера 
фискалне консолидације које ће се применити и на приходној и на расходној 
страни буџета на свим нивоима опште државе утврђен ребалансом буџета 
почне да се примењује истог дана како би се отклонила неусклађеност рада 
органа и организација који те мере треба да спроведу. 

VII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

Одређивање проблема које закон треба да реши 

Примена овог закона, заједно са мером привременог смањења пензија, у 
наредном средњорочном периоду, треба да доведе до смањења укупних 
расхода, а тиме и укупног фискалног дефицита, имајући у виду да су основни 
показатељи фискалне позиције земље - дефицит и дуг у % БДП међу највећима 
у Европи. 

Циљеви који се доношењем закона постижу 

Овим законом, као и применом закона о привременом уређивању начина 
исплате пензија, се у значајној мери снижава ниво фискалног дефицита и 
смањује ниво неопходног задуживања у трогодишњем периоду. 

Друге могућности за решавање проблема 

Проблем би се могао решити повећањем пореских стопа или смањењем 
других расхода. 

Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема 

Овим законом се не оптерећује привреда, за разлику од алтернативних 
решења. 

На кога ће и како утицати предложена решења 

Предложена решења ће утицати на већину запослених у јавном сектору 
тако што ће им се смањити зарада, односно плата или друго стално примање 
до 10%, зависно од висине примања. 

Трошкови које ће примена закона изазвати код грађана и привреде 
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Примена овог закона неће изазвати додатне трошкове ни грађанима ни 
привреди, јер се овим законом умањују примања запослених у јавном сектору 
која су већа од 25.000 динара. Процењени нето ефекат примене овог закона у 
наредне три године износи око 60 млрд динара, односно око 1,5% БДП.  

Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове 

Предложена решења не стварају трошкове, а ефекат предложених 
решења оправдава доношење закона. 

Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје 
ставове 

Овај закон је у поступку припреме достављен и надлежним 
министарствима и другим надлежним органима, чија су поједина решења 
прихваћена и уграђена у овај закон, тако да је заинтересованим странама 
пружена прилика да изнесу своје ставове и предложе промене постојећих 
законских решења. 

Мере и активности за спровођење закона 

У циљу успешне имплементације закона, Влада ће извршити 
усаглашавање постојећих подзаконских аката са предметним прописом. 

 


