ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
Члан 1.
У Закону о платама у државним органима и јавним службама („Службени
гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 – др. закон, 116/08 – др. закон, 92/11 и 99/11 – др.
закон), у члану 1. став 1. тачка 5) после речи: „осигурања”, додају се запета и
речи: „изузев запослених у Фонду за социјално осигурање војних осигураника,
за које ће се примењивати прописи којима се уређује утврђивање плата,
додатака, накнада и осталих примања припадника Војске Србије”.
Члан 2.
Овај закон ступа на
гласнику Републике Србије”.

снагу даном

објављивања

у

„Службеном

OБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење Закона о допуни Закона о платама у
државним органима и јавним службама садржан је у члану 60. став 4. и члану
97. тачка 8. Устава Републике Србије, којим је прописано, између осталог, да
свако има право на правичну накнаду за рад и да Република Србија уређује и
обезбеђује систем у области радних односа, заштите на раду, запошљавања,
социјалног осигурања и других облика социјалне сигурности.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему
(,,Службени гласник РС”, број 93/12 - у даљем тексту: Закон), Фонд за социјално
осигурање војних осигураника (у даљем тексту: Фонд за СОВО), се са аспекта
финансирања, сматра организацијом за обавезно социјално осигурање. У
складу са Законом и Уредбом о надлежности, делокругу, организацији и начину
пословања Фонда за СОВО (,,Службени гласник РС”, број 37/12) донет је
финансијски план Фонда за СОВО за 2013. годину, којим су обухваћене плате,
накнаде и лична примања запослених у Фонду за СОВО, на који је сагласност
дала Народна скупштина Одлуком о давању сагласности на Финансијски план
Фонда СОВО за 2013. годину (,,Службени гласник РС”, број 114/12).
Имајући у виду да, након издвајања послова пензијског осигурања из
надлежности Фонда СОВО, нису донети сви неопходни прописи и акти у вези
рада Фонда за СОВО, обрачун и исплата плата, накнада и других примања за
запослене у Фонду за СОВО у 2012. години вршио се на основу важећих
решења која су донета на основу Правилника о платама и другим новчаним
примањима професионалних припадника војске Србије (,,Службени војни лист”,
број 28/11), као и за професионалне припаднике Војске Србије и исплаћивао из
средства буџета намењеног за финансирање расхода одбране у 2012. години, а
средства за плате су била обезбеђена у оквиру буџета Министарства одбране
за 2012. годину.
За 2013. годину, с обзиром на статус Фонда за СОВО са аспекта прописа
о буџетском систему, на запослене би у погледу плата требало примењивати
Закон о платама у државним органима и јавним службама, који се, између
осталог, примењује на запослене у организацијама обавезног социјалног
осигурања.
Међутим, запослени у Фонду за СОВО имају статус професионалних
припадника Војске Србије, па је неопходно прецизирати одредбу члана 1. тачка
5) Закона о платама у државним органима и јавним службама, тако да се иста
не примењује на запослене у Фонду за СОВО, односно прецизирати да се на те
запослене примењују прописи којима се регулише утврђивање плата, додатака,
накнада и осталих примања припадника Војске Србије.
Оваквим решењем обезбеђује се да запослени у Фонду за СОВО који
имају и сада статус професионалних припадника Војске Србије, сагласно
одредбама Закона о Војсци Србије, наставе да остварују своја права из радног
односа и у погледу личних примања, на идентичан начин као што су та права
остварили и у 2012. години, на терет средстава обезбеђених у Финансијском
плану Фонда за СОВО за 2013. годину.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Чланом 1. предложене допуне прецизира се примена Закона о платама у
државним органима и јавним службама тако да се исти примењују на запослене
у организацијама за обавезно социјално осигурање, осим на запослене у Фонду
за социјално осигурање војних осигураника, за које ће се на утврђивање плата,
додатака, накнада и осталих примања примењивати прописи којима се
регулише утврђивање плата, додатака, накнада и осталих примања припадника
Војске Србије.
Чланом 2. предложене допуне прописује се ступање на снагу тог закона.

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАКОНА
Додатна финансијска средства за реализацију предложеног решења
нису потребна и иста су обезбеђена у Финансијском плану Фонда за СОВО за
2013. годину.

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Да се предлаже да се овај закон донесе по хитном поступку, сагласно са
чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број
20/12 – пречишћен текст), будући да би недоношење закона по хитном поступку
могло да проузрокује штетне последице по рад запослених у Фонду за СОВО и
на остваривање здравствене заштите војних осигураника.

VI. РАЗЛОЗИ ЗА СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА ДАНОМ
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ“
Разлог за ступање на снагу овог закона даном објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије” јесте уједначеност примене прописа у
вези исплате плата и других примања запослених у Фонду за СОВО од јануара
2013. године.

