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ПРЕДГО ВОР

У је сен 2004. го ди не, до но ше њем Стра те ги је ре фор ме др жав не 
упра ве у Ре пу бли ци Ср би ји, Вла да је отво ри ла но ву стра ни цу у раз во-
ју др жав не упра ве у Ср би ји.

Под се ћа ња ра ди тре ба ре ћи да, са јед не стра не, срп ска др жав на 
упра ва има ре ла тив но ду гу и не спор но до бру тра ди ци ју, што је кон-
ста то ва но и у јед ном од из ве шта ја Свет ске бан ке, из 2004. го ди не, али 
и да је у по след њој де це ни ји про шлог ве ка до шло до на пу шта ња тих 
тра ди ци о нал них вред но сти, што је има ло за по сле ди цу ка ко на пу шта-
ње др жав не упра ве од стра не огром ног бро ја спо соб них, струч них и 
ис ку сних ка дро ва, та ко и го то во ни ка кав при лив но вих, мла дих љу ди, 
јер су усло ви и на чин ра да би ли крај ње де сти му ла тив ни за мла де да 
се про фе си о нал но ори јен ти шу ка ра ду у ор га ни ма упра ве. Све ово 
ути ца ло је на од су ство мо ти ва ци је код за по сле них и дра сти чан пад 
ква ли те та јав них услу га.

Ко нач на свест др жа ве да од до бре и ста бил не упра ве за ви си 
успех про ме на и у свим дру гим обла сти ма дру штве ног жи во та, ре зул-
ти ра ла је стра те шким опре де ље њем да се мо ра от по че ти са ра ди кал-
ним ре фор ма ма. Да би се ство ри ла де мо крат ска др жа ва за сно ва на на 
вла да ви ни пра ва, усме ре на ка сво јим гра ђа ни ма и оства ри ва њу њи хо-
вих пра ва и оба ве за, нео п ход но је да ње на упра ва бу де де цен тра ли-
зо ва на, де по ли ти зо ва на, про фе си о нал на, ра ци о нал но ор га ни зо ва на 
и да је њен рад за сно ван на ко ри шће њу са вре ме них тех нич ко-тех но-
ло шких сред ста ва.

До но ше њем у пот пу но сти но вих про пи са на ко ји ма по чи ва ор га-
ни за ци ја и функ ци о ни са ње др жав не упра ве и по ло жај оних ко ји у њој 
ра де, а у ко је су угра ђе ни и на ве де ни но ви прин ци пи на ко ји ма упра-
ва тре ба да по чи ва, ство рен је прав ни оквир за оства ри ва ње стра те-
шких ци ље ва.

На рав но, пра вих про ме на не ма док се за ко ни не поч ну при ме-
њи ва ти у прак си и док њи хо ва при ме на не поч не да да је кон крет не 
ре зул та те. Овим при руч ни ком Ми ни стар ство за др жав ну упра ву и ло-
кал ну са мо у пра ву да је кон кре тан прак ти чан до при нос оства ри ва њу 
прин ци па про фе си о на ли за ци је др жав не упра ве. На и ме, и до са да су 
за по сле ни у др жав ној упра ви би ли у оба ве зи да по ла жу да по ла жу 
од го ва ра ју ћи струч ни ис пит, као услов за рад у др жав ним ор га ни ма, 
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од но сно ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма ко ји ма су по ве ре на јав на овла-
шће ња. Ме ђу тим, за раз ли ку од ра ни јег вре ме на у ко ме се сти ца ње 
уве ре ња о по ло же ном струч ном ис пи ту схва та ло као не што што се 
го то во под ра зу ме ва, За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма по кла ња да-
ле ко зна чај ни ју па жњу др жав ном струч ном ис пи ту ко ји ни је ви ше са-
мо услов за рад у ор га ни ма др жав не упра ве, већ и сред ство про ве ре 
оспо со бље но сти сва ког др жав ног слу жбе ни ка да успе шно и про фе си-
о нал но оба вља по сло ве у ор га ну у ко ме је за по слен.

Ми ни стар ство за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву је као 
над ле жни ор ган др жав не упра ве при сту пи ло ор га ни за ци ји и ре а ли-
за ци ји др жав них струч них ис пи та не са мо као из вр ша ва њу јед ног од 
по сло ва из свог За ко ном утвр ђе ног де ло кру га, већ је пре по зна ло по-
тре бу да се при пре ма њем и об ја вљи ва њем При руч ни ка за по ла га ње 
др жав ног струч ног ис пи та по мог не и олак ша свим кан ди да ти ма са ма 
при пре ма за по ла га ње. 

У овом при руч ни ку, по пр ви пут, на јед ном ме сту, струч но, ја сно 
и пре ци зно, на на чин по го дан да га раз у ме ју не са мо прав ни ци, већ и 
др жав ни слу жбе ни ци би ло ко је дру ге стру ке, об ра ђе ни су сви прав ни 
ин сти ту ти пред ви ђе ни про гра мом за по ла га ње ис пи та, а њи хо ву ва-
лид ност, сво јим ауто ри те том над ле жног др жав ног ор га на, га ран ту је 
са мо Ми ни стар ство.

Иако је по сво јој са др жи ни, има ју ћи у ви ду про пи са ни про грам ис-
пи та, При руч ник на ме њен кан ди да ти ма ко ји по ла жу др жав ни струч ни 
ис пит за оба вља ње по сло ва са ви со ком и ви шом струч ном спре мом, 
на чин об ра де по је ди них прав них ин сти ту та, ја сно ћа у из ра жа ва њу и 
стро га скон цен три са ност на ре ше ња са др жа на у по зи тив ним про пи-
си ма, без те о рет ских и упо ред но прав них раз ма тра ња, чи не овај при-
руч ник ап со лут но по год ним и за кан ди да те ко ји по ла жу ис пит са за вр-
ше ном сред њом шко лом. Сва ка ко од ових кан ди да та тре ба оче ки ва ти 
и зах те ва ти ма њи обим по зна ва ња ма те ри је.

Шта ви ше, При руч ник са др жи до бар и кон ци зан пре глед и об ја-
шње ње оних прав них ин сти ту та ко је тре ба да по зна је сва ко ко ра ди 
у би ло ком др жав ном ор га ну, ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, 
јав ној аген ци ји, јав ној слу жби или код би ло ког има о ца јав ног овлаж-
ће ња, без об зи ра на сво ју стру ку и вр сту по сло ва ко јим се ба ви. 

У том сми слу, При руч ник је не са мо олак ша ње за мла де, од но сно 
но ве др жав не слу жбе ни ке ко ји ма пред сто ји по ла га ње ис пи та, већ и 
ко ри стан део еле мен тар не струч не ли те ра ту ре сва ко га ко, од оп шти-
не до Ре пу бли ке, у име др жа ве оба вља део др жав ног по сла и пру жа 
јав не услу ге гра ђа ни ма, те сво јим ра дом до при но си оства ри ва њу њи-
хо вих пра ва и сло бо да.

Ве сна Илић Пре лић, 
су ди ја Устав ног су да



ПО ВОДОМ ДРУГОГ ИЗДАЊА

Ради усклађивања програма и начина полагања државног струч-
ног испита са системским прописима из области државне управе, као 
и због обавезе усклађивања домаћег законодавства са правом ЕУ, 
донета је Уредба о програму и начину полагања државног стручног 
испита, која је објављена у броју 16 „Службеног гласника“ од 6. марта 
2009. године.

С обзиром на новине садржане у одредбама ове уредбе, ука за ла 
се потреба за новим, другим издањем Приручника. Битно је на по ме-
нути да ово издање садржи и комплетан текст Уредбе о програму и 
начину полагања државног стручног испита, што ће, надамо се, до-
при нети бољем сагледавању материје овог приручника.

Поводом другог издања   17
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ПО ВОДОМ ТРЕЋЕГ ИЗДАЊА

Истовремено са потребом за новим издањем указала се и по-
тре ба да се у поједине делове Приручника унесу измене како би с мо 
сачували његову актуелност. Уз извесне измене у предмету Устaв но 
уређење, садржина Основа система Европске уније битно је измењена, 
што је узроковано ступањем на снагу Лисабонског уго вора. 

Поред тога, уз сагласност аутора, Ранка Вујовић, помоћник ди-
ре кто ра Републичког секретаријата за законодавство, извршила је 
значајне измене у садржини предмета Радно законодавство, у складу 
са изменама прописа у тој области.



УСТАВ НО УРЕ ЂЕ ЊЕ
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I. ПО ЈАМ УСТА ВА И ИСТО РИЈ СКИ РАЗ ВОЈ 
УСТАВ НО СТИ У СР БИ ЈИ

1. По јам и ма те ри ја уста ва

Устав је нај ви ши и основ ни прав ни акт јед не др жа ве. 
Из овог пој ма про из и ла зи и ма те ри ја уста ва, од но сно круг пи та-

ња ко ја се уре ђу ју уста вом. У са вре ме ним уста ви ма то су, пре све га: 
1) те ри то ри јал на и функ ци о нал на ор га ни за ци ја др жав не вла сти и на-
чин ње ног функ ци о ни са ња; 2) уре ђи ва ње струк ту ре и ор га ни за ци је 
др жав не вла сти; 3) од но си из ме ђу нај ви ших др жав них ор га на, рас по-
де ла над ле жно сти ме ђу њи ма и основ за до но ше ње ака та из њи хо ве 
над ле жно сти; 4) осно ви еко ном ског и со ци јал ног уре ђе ња; 5) сло бо-
де и пра ва гра ђа на, као и ма њин ска и ет нич ка пра ва; 6) на чин об ли-
ко ва ња по ли тич ке во ље гра ђа на и об ли ци ње ног из ра жа ва ња, као и 
на чин по ли тич ког пред ста вља ња гра ђа на.

Спе ци фич ност уста ва огле да се и у фор мал ном сми слу, што зна-
чи са ста но ви шта ор га на ко ји је над ле жан за ње го во до но ше ње и по-
ступ ка до но ше ња. Устав до но си или уста во твор на скуп шти на – скуп-
шти на ко ју чи не на род ни пред став ни ци иза бра ни упра во и је ди но 
са за дат ком да до не су устав, на кон че га им ман дат пре ста је, или 
скуп шти на (пар ла мент) као за ко но дав ни ор ган, али, по пра ви лу, по 
по себ ном по ступ ку ко ји се при ме њу је са мо на до но ше ње и про ме ну 
уста ва, а ко ји је сло же ни ји и „те жи“ од по ступ ка по ко ме се до но се 
за ко ни. Ка да је за до но ше ње уста ва над ле жан ор ган ко ји је исто вре-
ме но и за ко но дав ни ор ган, он да не са мо ма те ри ја ко ја се уста вом 
уре ђу је већ и спе ци фич ност по ступ ка до но ше ња да ју овом прав ном 
ак ту сна гу ја чу од за ко на.

На по чет ку је ре че но да је устав основ ни прав ни акт јед не др-
жа ве. Ово свој ство уста ва про из и ла зи из то га што ње го ве нор ме де-
фи ни шу основ не прин ци пе функ ци о ни са ња др жа ве, пред ста вља ју 
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основ и оквир за уре ђе ње др жав не вла сти и свих дру штве них од но са 
у јед ној др жа ви и утвр ђу ју по ло жај, пра ва и сло бо де гра ђа на ко ји у 
тој др жа ви жи ве. Исто вре ме но, устав је и нај ви ши прав ни акт јер из 
ње га про ис ти чу и са ње го вим од ред ба ма мо ра ју би ти у скла ду сви за-
ко ни и дру ги оп шти ак ти ни же прав не сна ге. У те о ри ји се ис ти че да, 
по ред ових прав них свој ста ва, устав пред ста вља на од ре ђе ни на чин 
и по ли тич ки акт за то што сва ки устав, до нет у од ре ђе но вре ме и од 
стра не до но си о ца ко ји од ра жа ва пре о вла ђу ју ћу по ли тич ку во љу, из-
ра жа ва и по ли тич ке ста во ве, тј. од нос до но си о ца пре ма фун да мен тал-
ним пи та њи ма, као што су по де ла др жав не вла сти, од но си ме ђу ње-
ним но си о ци ма, по ло жај гра ђа на, осно ви еко ном ског уре ђе ња и др.

2. По че ци и раз вој устав но сти у Ср би ји 

до 1918. го ди не

По че ци раз во ја устав но сти у Ср би ји ве зу ју се за до ба Пр вог срп-
ског устан ка, а усло вље ни су бор бом за власт из ме ђу Ка ра ђор ђа и на-
хиј ских вој во да, са јед не стра не, и нео д ре ђе ном уло гом Ка ра ђор ђа и 
Пра ви тељ ству ју шчег со вје та, са дру ге стра не. Из тог пе ри о да по сто је 
од ре ђе ни пи са ни ак ти ко ји нај ви ше ли че на дво стра но оба ве зу ју ће 
уго во ре из ме ђу во жда и Пра ви тељ ству ју шчег со вје та (Со вје та), а ко-
ји ма су ре гу ли са ни од но си и рас по де ла над ле жно сти из ме ђу ова два 
ор га на. Ме ђу тим, укуп не при ли ке у то вре ме у Ср би ји ни су по го до ва-
ле до но ше њу уста ва у пра вом сми слу те ре чи.

Пр ви пра ви устав Ср би је је тзв. Сре тењ ски устав из 1835. го ди-

не. Ве ли ки исто риј ски и по ли тич ки зна чај овог уста ва је у то ме што га 
је Ср би ја до не ла са мо стал но, без кон сул та ци је и са гла сно сти Пор те. 
Пре ма овом уста ву, Ср би ја је има ла три цен трал на др жав на ор га на: 
кне за, Др жав ни са вет и На род ну скуп шти ну. Кнез и Др жав ни са вет су 
де ли ли из вр шну и за ко но дав ну власт, при че му је уло га кне за би ла до-
ми нант на. Кнез је, на и ме, би рао чла но ве Др жав ног са ве та као и све 
др жав не чи нов ни ке, а имао је и пра во ве та на за ко не ко је из гла са Др-
жав ни са вет. На род на скуп шти на је утвр ђи ва ла по ре зе и дру ге да жби-
не и од лу чи ва ла о за ду жи ва њу Ср би је у ино стран ству. Ин те ре сант но 
је да је На род на скуп шти на би ла уста во твор ни ор ган, али не и за ко но-
дав но те ло, по што је за ко не до но сио Др жав ни са вет. Ипак, На род на 
скуп шти на је има ла обе леж ја и мо дер них пар ла ме на та у том сми слу 
што је би ла у пот пу но сти из бор ни ор ган и уста во твор не од лу ке до но-
си ла је ква ли фи ко ва ном ве ћи ном.

Сре тењ ски устав је са др жао и од ред бе о људ ским, пре све га лич-
ним пра ви ма, а са др жао је и од ред бу ко јом се чи нов ни ци ма га ран то-
ва ла стал ност за по сле ња и др жав на пен зи ја за слу чај бо ле сти и ста ро-
сти. На жа лост, ова ко на пре дан устав, до нет под ути ца јем Фран цу ског 
уста ва из 1791. го ди не, ни је од го ва рао ни уну тра шњим при ли ка ма 
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та да шње Ср би је ни ти спољ ним фак то ри ма ко ји су од лу чи ва ли о ње-
ној суд би ни. Кнез Ми лош, ко ји је овај устав до нео под при ти ском 
на ро да, био је не за до во љан ти ме што је ње го ву власт огра ни ча вао 
Др жав ни са вет. Осим то га, Аустри ја, Ру си ја и Тур ска су се пла ши ле 
„ло шег“ ути ца ја ова ко на пред ног уста ва на соп стве ни на род, по себ но 
од ре да ба о На род ној скуп шти ни и људ ским пра ви ма, те је Сре тењ ски 
устав су спен до ван по сле не што ма ње од ме сец да на ва же ња.

Као на ро чи то зна ча јан за раз вој устав но сти у Ср би ји, тре ба по ме-
ну ти и Устав Ср би је из 1888. го ди не ко ји ко нач но уво ди пар ла мен-
та ри зам у Ср би ју, јер њи ме Ср би ја по ста је пар ла мен тар на мо нар хи ја 
(власт мо нар ха је огра ни че на вла шћу пар ла мен та). Ор га ни др жав не 
вла сти, по овом уста ву, је су краљ, На род на скуп шти на, Вла да и Ми-
ни стар ски са вет. На род на скуп шти на на од ре ђе ни на чин има за ко но-
дав ну власт, ми ни стри се би ра ју у Скуп шти ни, Вла да је по ли тич ки од-
го вор на та ко ђе скуп шти ни, га ран ту ју се гра ђан ска пра ва, из бо ри су 
не по сред ни, суд ство је не за ви сно, а уве де на је окру жна, сре ска и оп-
штин ска са мо у пра ва.

3. Устав ни раз вој Ср би је у пр вој 

jугословенској др жа ви

Ре а ли зо ва њу иде је о ства ра њу за јед нич ке др жа ве Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца прет хо ди ло је не ко ли ко зна чај них до ку ме на та ко ји су по-
сте пе но уоб ли ча ва ли са му иде ју и ства ра ли по тре бан ам би јент ка ко 
у ме ђу на род ној за јед ни ци, та ко и на про сто ри ма ко је су за у зи ма ле 
ет нич ке за јед ни це Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у окви ру Аустро у гар ске, 
а и у са мој Кра ље ви ни Ср би ји. Но ва др жа ва ство ре на је у де цем бру 
1918. го ди не, а њен пр ви устав до нет је 1921. го ди не, по знат као Ви-

дов дан ски устав. Пре ма ње му, Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
је би ла устав на, уни тар на, пар ла мен тар на, на след на мо нар хи ја ко ја 
је има ла срп ско-хр ват ско-сло ве нач ки слу жбе ни је зик. По чи ва ла је, 
фор мал но, на на че лу по де ле вла сти, али је број ним огра ни че њи ма 
власт кра ља би ла до ми нант на над оста лим ор га ни ма. Цен трал ни ор-
га ни вла сти би ли су краљ, На род на скуп шти на и Ми ни стар ски са вет, а 
суд ску власт вр ши ли су су до ви. Овај устав увео је и по де лу др жа ве на 
ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал не је ди ни це: обла сти, окру ге, сре зо ве 
и оп шти не, а пред ви ђао је и об ли ке ло кал не са мо у пра ве за оба вља-
ње по сло ва ме сног ка рак те ра, у ко је су, по ред оста лог, спа да ли: јав ни 
ра до ви, про пи си ва ње усло ва ве за них за из град њу обје ка та, ло кал не 
фи нан си је, ло кал ни пу те ви.

Устав из 1931. го ди не до нео је са мо стал но, ми мо На род не скуп-
шти не, краљ Алек сан дар и за то се овај устав на зи ва ок тро и са ни 

устав. Њи ме је, из ме ђу оста лог, зва нич но уве ден но ви на зив др жа ве 
– Кра ље ви на Ју го сла ви ја.
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4. Устав ни раз вој и рас пад 

дру ге Ју го сла ви је

По сле за вр шет ка Дру гог свет ског ра та Уста во твор на скуп шти на 
је 1946. го ди не до не ла пр ви устав дру ге Ју го сла ви је, од но сно Устав 

Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је, ко ји се по сво јим 
ре ше њи ма угле дао на Устав Со вјет ског Са ве за. Бит на обе леж ја овог 
уста ва су да је он санк ци о ни сао ста ње на ста ло у то ку ра та и со ци ја-
ли стич ке ре во лу ци је и да је, за раз ли ку од уста ва прет ход не Ју го сла-
ви је, при зна вао по сто ја ње ви ше рав но прав них на ро да на под руч ју 
Ју го сла ви је, што је ре зул ти ра ло фе де рал ним уре ђе њем. ФНРЈ је има-
ла шест фе де рал них је ди ни ца – шест ре пу бли ка, а у са ста ву јед не 
од њих, Ср би је, обра зо ва не су две ауто ном не је ди ни це: По кра ји на 
Вој во ди на и Ко сов ско-ме то хиј ска област. На да ље, Устав је ства рао 
прет по став ке за да ље раз ви ја ње но вих со ци ја ли стич ких дру штве-
но-еко ном ских од но са, пре све га у сво јин ском сми слу, уво де ћи дру-
штве ну сво ји ну, ко јом је упра вља ла др жа ва. Ор га ни за ци ја вла сти се 
те ме љи ла на прин ци пу тзв. „де мо крат ског“ цен тра ли зма, што је за-
пра во зна чи ло да је овај устав ис кљу чи вао сва ки об лик плу ра ли зма, 
чак и ка да су у пи та њу об ли ци сво ји не. У овом пе ри о ду др жа ва је 
има ла од лу чу ју ћу уло гу у раз во ју по ли тич ког, при вред ног и це ло куп-
ног дру штве ног жи во та зе мље, а на ро чи то је би ла до ми нант на ње на 
уло га у при вре ди. По сле по ли тич ког раз ла за са ру ко вод ством СССР-
а Ју го сла ви ја је по че ла да тра га за вла сти тим мо де ли ма раз во ја со-
ци ја ли зма и убр зо су пред у зе те ме ре ко ји ма је да љи раз вој усме ра-
ван у прав цу де е та ти за ци је, пре но ше њем др жав них овла шће ња на 
при вред не ор га ни за ци је и уста но ве, и де цен тра ли за ци је – пре но ше-
њем овла шће ња са са ве зних и ре пу блич ких ор га на на ор га не ло кал-
не вла сти.

Ти ме се по чет ком пе де се тих го ди на ула зи у пе ри од та ко зва ног са-
мо у прав ног со ци ја ли зма. Уве де на је дру штве на сво ји на над сред стви-
ма за про из вод њу, ко јом ви ше не упра вља др жа ва већ рад ни ци ко ји 
обра зу ју рад нич ке са ве те као об ли ке оства ри ва ња са мо у пра вља ња у 
при вре ди и у дру штве ним де лат но сти ма – обра зо ва њу, кул ту ри и со-
ци јал ним слу жба ма. Рад ни на род од ре ђу је се за но си о ца све вла сти 
ко ју вр ши по сред ством на род них од бо ра. Пре ста ли су да по сто је Пре-
зи ди јум На род не скуп шти не ФНРЈ и Вла да ФНРЈ, а уме сто њих уве ден 
је пред сед ник Ре пу бли ке и Са ве зно из вр шно ве ће као но си о ци из вр-
шне вла сти.

Прет ход но уве де не про ме не фор ма ли зо ва не су и да ље раз ра ђе-
не Уста вом Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је 

из 1963. го ди не ко ји ја ча по ло жај и уло гу рад ног чо ве ка у со ци ја ли-
стич ком дру штве но-еко ном ском си сте му. Кон цепт је да про из во ђа чи, 
упра вља ју ћи сред стви ма за ко ја се ка же да су у дру штве ној сво ји ни, 
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упра вља ју про це сом про из вод ње, а пре ко то га и це ло куп ним дру-
штве ним зби ва њи ма. Устав не са мо да је про ме нио на зив др жа ве већ 
ју је де фи ни сао као „са ве зну др жа ву до бро вољ но ује ди ње них и рав но-
прав них на ро да и со ци ја ли стич ку де мо крат ску за јед ни цу, за сно ва ну 
на вла сти рад ног на ро да и са мо у пра вља њу“. Ов де је као мо дел за од-
ре ђе ње др жа ве по слу жи ла марк си стич ка те о ри ја о од у ми ра њу др жа-
ве и ње ном пре ра ста њу у ствар ну људ ску за јед ни цу. Пра во на са мо у-
пра вља ње до би ја ме сто нај зна чај ни јег људ ског пра ва ко је се уста вом 
утвр ђу је као не при ко сно ве но. Овај устав је до бар при мер ста ва да су 
уста ви не са мо нај ви ши прав ни не го и по ли тич ки ак ти. Исто вре ме но, 
тре ба ре ћи да је по зи тив но то што је Устав из 1963. го ди не пр ви со ци-
ја ли стич ки устав ко ји је увео устав не су до ве.

Устав СФРЈ из 1974. го ди не зна чај но је по ме ну ти пре све га због 
то га што су ње го ва ре ше ња у ве ли кој ме ри сла би ла по ло жај и уло гу 
фе де ра ци је а ја ча ла уло гу ре пу бли ка, ја ча ла кон фе де рал не еле мен те 
др жа ве, што је зна чај но по го до ва ло по то њем рас па ду са ме др жа ве. 
Пре ма ње го вим од ред ба ма, у вр ше ње функ ци ја фе де ра ци је на раз-
ли чи те на чи не не по сред но су би ли укљу че ни ре пу блич ки ор га ни. У 
Са ве зној скуп шти ни, ко ја је би ла ор га ни зо ва на на си сте му дво до мо-
сти, гра ђа ни ни су би ли не по сред но пред ста вље ни ни у јед ном до му. 
У оба до ма на ла зи ли су се пред став ни ци ре пу бли ка и по кра ји на ко је 
су би ле сра змер но за сту пље не. Од лу ке су се до но си ле са гла сно шћу 
свих пред став ни ка ре пу бли ка и по кра ји на – кон сен зу сом. Прав ни 
ак ти фе де рал них је ди ни ца ни су мо ра ли да бу ду уса гла ше ни са са ве-
зним уста вом и са ве зним за ко ни ма већ је би ло до вољ но да не бу ду у 
су прот но сти са њи ма. За из вр ша ва ње са ве зних про пи са би ли су над-
ле жни ор га ни ре пу бли ка и по кра ји на, та ко да фе де ра ци ја ни је рас по-
ла га ла ин стру мен ти ма за њи хо во спро во ђе ње. Суд ски си стем је био 
та ко ор га ни зо ван да је су ђе ње за вр ша ва но у ре пу бли ка ма, од но сно 
по кра ји на ма. Устав је увео „де ле гат ски си стем“ – де ле гат ски на чин 
обра зо ва ња ор га на и те ла (пре све га скуп шти на) у ко ји ма се до но се 
од лу ке. Де ле гат ски си стем је ис ти снуо гра ђа не као не по сред не би ра-
че из си сте ма од лу чи ва ња.

Сма ње ње зна ча ја и уло ге са ве зне др жа ве, а на су прот то ме ја ча-
ње уло ге фе де рал них је ди ни ца и ауто ном них по кра ји на, до ве ло је до 
то га да фе де рал не ин сти ту ци је функ ци о ни шу са мо у оној ме ри и он-
да ка да је то од го ва ра ло ин те ре си ма ре пу бли ка и по кра ји на. Устав на 
ре ше ња ко ја су, из ме ђу оста лог, омо гу ћи ла це па ње је дин стве ног при-
вред ног под руч ја СФРЈ и еко ном ски за тво ре не те ри то ри је ре пу бли ка, 
у ко ји ма су се при вред ни ка па ци те ти ду пли ра ли, до во ди ла су до по ли-
тич ког, при вред ног и еко ном ског сла бље ња зе мље. Та ко ђе, у го то во 
свим ре пу бли ка ма до шло је до бу ђе ња на ци о нал них стра сти и не за-
до вољ ства соп стве ним по ло жа јем, из не на да су по че ле да се осе ћа ју 
угње та ва но и еко ном ски ис ко ри шћа ва но.



26 Приручник за полагање државног стручног испита

Уну тра шње, пре све га, по ли тич ке при ли ке, као и од ре ђе на ме ђу-
на род на кон сте ла ци ја сна га до ве ле су до то га да су се, по чев од Сло-
ве ни је и Хр ват ске, пре ко БиХ до Ма ке до ни је, од 1990. до 1992. го ди не, 
ове до та да фе де рал не је ди ни це сво јим јед но стра ним ак ти ма от це пи-
ле и про гла си ле за са мо стал не и не за ви сне др жа ве. Ти ме је, уз тра гич-
не до га ђа је ко ји су пра ти ли от це пље ње, по себ но Хр ват ске и БиХ, пре-
ста ла да по сто ји тзв. дру га Ју го сла ви ја.

5. Устав Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не

Устав Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не је, са јед не стра не, 
пред ви ђао да Ср би ја оста не у са ста ву фе де рал не др жа ве (са др жао је 
кла у зу лу о ло јал но сти фе де рал ној др жа ви и ње ном уста ву), а са дру-
ге стра не уре ђи вао је це ли ну устав не ма те ри је јед не др жа ве ко ја је 
сва ког тре нут ка мо гла да поч не са мо стал но да функ ци о ни ше, што је 
би ло ну жно у усло ви ма већ за по че тог рас па да Ју го сла ви је.

Тај устав кон цеп циј ски је уре дио по ло жај Ре пу бли ке Ср би је на 
бит но дру га чи јим осно ва ма, уво де ћи у устав но уре ђе ње кла сич не по-
сту ла те гра ђан ске де мо кра ти је, као што су на че ло вла да ви не пра ва, 
на че ло по де ле вла сти, по ли тич ки плу ра ли зам и ши рок круг људ ских 
сло бо да и пра ва.

Устав ка рак те ри ше тзв. ме шо ви ти си стем вла сти ко ји је ти пи чан 
за бив ше со ци ја ли стич ке зе мље и ви ше на ги ње пар ла мен тар ном не-
го пред сед нич ком си сте му. У си стем вла сти ко ји је у осно ви пар ла-
мен тар ни (за ко но дав на власт при па да На род ној скуп шти ни) уне ти су 
еле мен ти пред сед нич ког си сте ма (не по сред ни из бор пред сед ни ка Ре-
пу бли ке, из ко га про из ла зе по је ди на овла шће ња пред сед ни ка пре ма 
пар ла мен ту: пра во су спен зив ног за ко но дав ног ве та и ко нач ног рас-
пу шта ња Скуп шти не на обра зло жен пред лог Вла де). Из вр шна власт 
при па да Вла ди ко ју би ра На род на скуп шти на. Суд ска власт при па да 
су до ви ма, ко ји су не за ви сни, а су диј ска функ ци ја је стал на. Оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти вр ши Устав ни суд, чи је су од лу ке оп ште о ба-
ве зу ју ће и из вр шне.

Што се ти че те ри то ри јал не ор га ни за ци је, по Уста ву те ри то ри ју Ре-
пу бли ке Ср би је чи не ауто ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве (оп шти не, гра до ви и град Бе о град).

6. Устав но уре ђе ње Ју го сла ви је 

Уста вом из 1992. го ди не

Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја је на ста ла као по сле ди ца рас па-
да СФРЈ, од лу ком две пре о ста ле др жа ве чла ни це, Ре пу бли ке Ср би је и 
Ре пу бли ке Цр не Го ре, да на ста ве да жи ве у за јед нич кој др жа ви, што је 
ре зул ти ра ло до но ше њем Уста ва СРЈ 1992. го ди не.
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Тај устав је по свој кон цеп ци ји ве о ма сли чан Уста ву Ре пу бли ке Ср-
би је из 1990. го ди не, с тим што са др жи ши ру ле пе зу људ ских и гра ђан-
ских сло бо да и пра ва и од ред бу по ко јој се у СРЈ, по ред људ ских сло-
бо да и пра ва ко је су у Уста ву из ри чи то на ве де не, га ран ту ју и оне ко је 
при зна је ме ђу на род но пра во.

Са ве зна скуп шти на је би ла дво до мо те ло са ста вље но од Ве ћа гра-
ђа на и Ве ћа ре пу бли ка, чи ји су се пред став ни ци би ра ли не по сред но 
на пе ри од од че ти ри го ди не. Пред сед ник ре пу бли ке се та ко ђе би рао 
не по сред ним тај ним из бо ри ма, на пе ри од од че ти ри го ди не, с тим да 
је исто ли це мо гло да бу де би ра но за пред сед ни ка нај ви ше два пу та. 
Са ве зну вла ду је би ра ла Са ве зна скуп шти на, ве ћи ном гла со ва по сла-
ни ка у сва ком од скуп штин ских до мо ва. Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви-
ја је има ла и Са ве зни суд.

7. Др жав на за јед ни ца Ср би ја и Цр на Го ра

Про бле ми у функ ци о ни са њу са ве зне др жа ве и те жње Цр не Го ре 
да се оса мо ста ли до ве ли су до пре стан ка по сто ја ња СРЈ пот пи си ва-
њем по ли тич ког спо ра зу ма из ме ђу пред став ни ка Ре пу бли ке Ср би је и 
Ре пу бли ке Цр не Го ре и јед ног пред став ни ка Европ ске уни је. По пре-
стан ку СРЈ бив ше фе де рал не је ди ни це су се кон сти ту и са ле као са мо-
стал не др жа ве и ује ди ни ле у спе ци фи чан др жав но-прав ни об лик на-
зван др жав на за јед ни ца Ср би ја и Цр на Го ра.

Устав ну ма те ри ју ове но ве др жав не тво ре ви не уре ђи ва ла су два 
устав но прав на ак та – Устав на по ве ља др жав не за јед ни це СЦГ из 

2003. го ди не и По ве ља о људ ским и ма њин ским пра ви ма ко ја је, 
ма да до не та у фор ми по себ ног ак та, сма тра на са став ним де лом Устав-
не по ве ље. Др жав на за јед ни ца ни је би ла др жа ва већ за јед ни ца две 
др жа ве ко је су на за јед ни цу пре не ле Устав ном по ве љом од ре ђе не 
над ле жно сти, али је има ла ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет.

Др жав на за јед ни ца је има ла Скуп шти ну СЦГ, пред сед ни ка СЦГ и 
Са вет ми ни ста ра – вр ста вла де, ко ји је имао пет ре со ра: спољ не по-
сло ве, од бра ну, ме ђу на род не еко ном ске од но се, уну тра шње еко ном-
ске од но се и људ ска и ма њин ска пра ва. Др жав на за јед ни ца СЦГ је 
има ла Суд СЦГ, чи је је се ди ште би ло у Под го ри ци.

Устав на по ве ља је пред ви ђа ла мо гућ ност да, по сле ис те ка пре-
ла зног пе ри о да од три го ди не, др жа ва чла ни ца има пра во да по кре-
не по сту пак за из ла зак из др жав не за јед ни це. Устав ном по ве љом је 
та ко ђе би ло пред ви ђе но да др жа ва чла ни ца ко ја иза ђе из за јед ни це 
не ма пра во на др жав ни кон ти ну и тет са СЦГ. Ре пу бли ка Цр на Го ра је 
ис ко ри сти ла ову мо гућ но сти и по сле одр жа ног ре фе рен ду ма 2006. 
го ди не до не ла од лу ку о свом оса мо ста љи ва њу из ла ском из др жав не 
за јед ни це, а Ре пу бли ка Ср би ја је по ста ла са мо стал на др жа ва и сук це-
сор (прав ни на след ник) бив ше др жав не за јед ни це.
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II. УСТАВ НА ПРЕ АМ БУ ЛА И НА ЧЕ ЛА 
УСТА ВА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

1. Устав на пре ам бу ла

Уста ви обич но има ју пре ам бу лу, али она ни је оба ве зни са став ни 
део уста ва. Ако устав има пре ам бу лу, он да се она на ла зи на по чет ку 
устав ног тек ста и прет хо ди кон крет ним устав ним нор ма ма. Нај че шће 
се са сто ји од јед не ве ће ре че ни це по де ље не у ви ше ста во ва, у ко јој се 
из ра жа ва ју ци ље ви и основ на на че ла уста ва, као и основ ни по ли тич-
ки раз ло зи и мо ти ви ње го вог до но ше ња. По сто је по де ље на ми шље-
ња о прав ној при ро ди пре ам бу ле. По ми шље њу ко је је пре о вла ђу ју ће 
на на шим про сто ри ма, пре ам бу ла има оба ве зу ју ћи ка рак тер. То што 
је она фор му ли са на као ма ње кон крет но прав но пра ви ло од оста лог 
де ла уста ва, не ути че на ње ну оба ве зност. У сва ком слу ча ју, устав на 
пре ам бу ла до при но си бо љем схва та њу устав ног тек ста у це ли ни.

Пре ам бу ла ва же ћег Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, про гла ше ног у На-
род ној скуп шти ни 8. но вем бра 2006. го ди не, ука зу је на то да се тај устав 
до но си по ла зе ћи од др жав не тра ди ци је срп ског на ро да и рав но прав но-
сти свих гра ђа на и ет нич ких за јед ни ца у Ср би ји. На да ље, пре ам бу лом 
се ис ти че да је Ко со во и Ме то хи ја са став ни део те ри то ри је Ср би је, ко ји 
има по ло жај су штин ске ауто но ми је у окви ру су ве ре не др жа ве Ср би је и 
да из та квог по ло жа ја По кра ји не Ко со ва и Ме то хи је про из ла зи оба ве за 
свих др жав них ор га на да за сту па ју и шти те др жав не ин те ре се на Ко со-
ву и Ме то хи ји у свим уну тра шњим и спољ ним по ли тич ким од но си ма. 
Из ова ко фор му ли са не пре ам бу ле ја сно је да је очу ва ње је дин ства те ри-
то ри је Ре пу бли ке Ср би је, уз ува жа ва ње спе ци фич но сти по ло жа ја по је-
ди них ње них де ло ва, глав ни при о ри тет Ср би је као су ве ре не др жа ве.

2. На че ла уста ва

Устав на на че ла пред ста вља ју нај оп шти је од ред бе, ко је се на ла зе 
на по чет ку нор ма тив ног де ла уста ва и из ра жа ва ју основ не од ред ни-
це др жав ног уре ђе ња да те др жа ве, основ не вред но сти и прин ци пе 
ко ји ма се уста во тво рац ру ко во дио при уре ђи ва њу по је ди них ин сти ту-
та, као и основ не ци ље ве ко ји ма устав те жи. Сто га се устав ним на че ли-
ма од ре ђу ју нај ви ше дру штве не вред но сти ко је устав шти ти.

Устав ним на че ли ма Уста ва Ре пу бли ке Ср би је де фи ни ше се Ре пу-
бли ка Ср би ја, од ре ђу ју се но си о ци су ве ре но сти, вла да ви на пра ва, 
по де ла вла сти, по ли тич ки плу ра ли зам, за бра њу је се су коб ин те ре са, 
утвр ђу ју се сим бо ли др жа ве, је зик и пи смо, утвр ђу је све тов ност др жа-
ве, по кра јин ска ауто но ми ја и ло кал на са мо у пра ва, за шти та на ци о нал-
них ма њи на, утвр ђу је рав но прав ност по ло ва, ме ђу на род ни од но си и 
по ло жај стра на ца.
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Уста вом је Ре пу бли ка Ср би ја де фи ни са на као др жа ва срп ског на-
ро да и свих гра ђа на ко ји у њој жи ве, за сно ва на на вла да ви ни пра ва 
и со ци јал ној прав ди, на че ли ма гра ђан ске де мо кра ти је, људ ским и ма-
њин ским пра ви ма и сло бо да ма, као и при пад но сти европ ским прин-
ци пи ма и вред но сти ма. Устав са др жи крај ње оп шту де фи ни ци ју Ре пу-
бли ке Ср би је, ко ја кроз на че ла ко ја сле де до би ја сво ју пу ну раз ра ду. 
Као вр хов не вред но сти ис ти чу се вла да ви на пра ва, со ци јал на прав да, 
гра ђан ска де мо кра ти ја, за шти та људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо-
да и опре де ље ност Ср би је да по шту је и при ме њу је европ ске прин ци-
пе и вред но сти.

3. На род на (гра ђан ска) су ве ре ност

На род на (гра ђан ска) су ве ре ност озна ча ва на род, од но сно гра-
ђа не као но си о це вла сти у др жа ви. На су прот на род ној су ве ре но-
сти у ре пу бли ка ма, у мо нар хи ја ма има мо су ве ре ност мо нар ха, а 
пре ма Уста ву СФРЈ рад нич ка кла са је би ла но си лац су ве ре но сти. 
Ина че, по јам су ве ре но сти се нај че шће ве зу је за: а) др жав ну су ве-
ре ност у сми слу нај ви ше вла сти у дру штву, ко јој су пот чи ње ни сви 
оста ли но си о ци вла сти и дру ги су бјек ти уну тар др жа ве, б) не за ви-
сност др жа ве у до но ше њу др жав них од лу ка без ме ша ња спољ них 
фак то ра и в) као прав но нео гра ни че на власт ко ја мо же да до но си 
прав не ак те ка кве же ли.

Устав Ре пу бли ке Ср би је утвр ђу је да су ве ре ност по ти че од гра ђа-
на. Та ко ђе, Уста вом је утвр ђе но да ни је дан др жав ни ор ган, по ли тич ка 
ор га ни за ци ја, гру па или по је ди нац на мо же при сво ји ти су ве ре ност 
од гра ђа на, ни ти ус по ста ви ти власт ми мо сло бод но из ра же не во ље 
гра ђа на. Гра ђа ни ову сво ју во љу оства ру ју на уста вом утвр ђен, а за-
ко ни ма раз ра ђен на чин, пу тем ре фе рен ду ма, на род не ини ци ја ти ве и 
пре ко сво јих сло бод но иза бра них пред став ни ка у нај ви ше др жав не 
ор га не чи је од лу ке на овај на чин по сред но из ра жа ва ју во љу гра ђа на 
ко ји су их иза бра ли.

Ре фе рен дум је об лик не по сред ног из ра жа ва ња во ље гра ђа на, 
у ко јем се гра ђа ни из ја шња ва ју о прав ном ак ту или од лу ци ко ју су 
пред ло жи ли и фор му ли са ли др жав ни ор га ни. Ре фе рен дум мо же да 
бу де оба ве зан, ако је прав ним ак ти ма про пи са но да се о од ре ђе ним 
ак ти ма или пи та њи ма од лу ка до но си на ре фе рен ду му, или фа кул та-
ти ван, ако оба ве за од лу чи ва ња пу тем ре фе рен ду ма ни је из ри чи то 
про пи са на. Пре ма свом деј ству ре фе рен дум мо же да бу де оба ве зу ју-
ћи за она ак те о ко ји ма се гра ђа ни из ја шња ва ју на ре фе рен ду му или 
са ве то да ван. Та ко ђе, ре фе рен дум мо же да прет хо ди до но ше њу не ке 
од лу ке или ак та и та да го во ри мо о прет ход ном ре фе рен ду му. Ако се 
на ре фе рен ду му по твр ђу је акт или од лу ка ко ји су прет ход но до не ти, 
он да је у пи та њу на кнад ни ре фе рен дум.
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На род на ини ци ја ти ва је пра во од ре ђе ног бро ја гра ђа на јед не 
др жа ве да пи сме ним пу тем тра же од над ле жног др жав ног ор га на да 
до не се или из ме ни не ки прав ни акт или од лу ку. На род на ини ци ја ти-
ва пред ста вља је дан од об ли ка не по сред не де мо кра ти је ко јим се из-
ра жа ва на род на су ве ре ност. Гра ђа ни у на род ној ини ци ја ти ви мо гу да 
фор му ли шу текст ак та или од лу ке чи је до но ше ње пред ла жу, али то 
ни је нео п ход но. До вољ но је да пи сме но ис ка жу свој став, а над ле жни 
др жав ни ор га ни су ду жни да, у скла ду са из ра же ном во љом гра ђа на, 
уоб ли че прав но ва љан текст.

4. Вла да ви на пра ва

Устав утвр ђу је да је вла да ви на пра ва основ на прет по став ка Уста-
ва ко ја по чи ва на нео ту ђи вим људ ским пра ви ма. Вла да ви на пра ва се 
оства ру је сло бод ним и не по сред ним из бо ри ма, устав ни ма јем стви ма 
људ ских и ма њин ских пра ва, по де лом вла сти, не за ви сном суд ском 
вла шћу и по ви но ва њем вла сти Уста ву и за ко ну.

Вла да ви на пра ва као устав на ка те го ри ја под ра зу ме ва да је власт 
др жа ве, свих др жав них ор га на, гру па и по је ди на ца огра ни че на објек-
тив ним прав ним нор ма ма утвр ђе ним уста вом и за ко ном. На че ло вла-
да ви не пра ва спре ча ва и огра ни ча ва ар би трер ност у од лу чи ва њу и 
во ђе њу др жав них по сло ва, под во ђе њем свих и све га под вла да ви ну 
објек тив ног пра ва из ра же ног кроз прав не нор ме. Ти ме се исто вре ме-
но га ран ту је и обез бе ђу је јед на кост свих гра ђа на, јер се на све и сва-
ко га јед на ко мо ра ју при ме ни ти сви про пи си и сва ко мо же има ти са мо 
она пра ва и оне оба ве зе ко је су не ким про пи сом пред ви ђе не.1

5. По де ла вла сти

Са гла сно Уста ву, прав ни по ре дак Ре пу бли ке Ср би је је је дин ствен, 
а уре ђе ње вла сти по чи ва на по де ли вла сти на за ко но дав ну, из вр шну 
и суд ску. Од нос све три гра не вла сти се за сни ва на рав но те жи и ме ђу-
соб ној кон тро ли, при че му је утвр ђе но да је суд ска власт не за ви сна.

На че ло по де ле вла сти као де мо крат ско на че ло за пра во зна чи 
рас по де лу је дин стве не др жав не вла сти на три основ не гра не: јед ну 

1 Не мо же мо а да овом при ли ком не по ме не мо мо жда јед но од нај леп ших и нај ја-
сни јих об ја шње ња пој ма вла да ви не пра ва икад да тог на овим про сто ри ма. Реч је 
о до ку мен ту на ста лом у вре ме Пр вог срп ског устан ка, тзв. „сло ву“ Бо же Гру јо ви ћа: 
„За кон је во ља ви ла јет ска… Пр ви го спо дар и су ди ја у ви ла је ту је сте за кон. Под за-
ко ном мо ра ду и го спо да ри, по гла ва ри и Со вјет Пра ви тељ ству ју шћи и во јин ство и 
сав на род би ти и то под јед ним истим за ко ном… Гди је до бра кон сти ту ци ја, тј. гди 
је до бро уста но вле ни је за ко на, и гди је до бро уре ђе на власт под за ко ном, ту је 
сло бо да, ту је вољ ност, а гди је дан или ви ше по сво јој во љи за по ве да ју, за кон не 
слу ша ју но оно што хо ће чи не. Ту је умрео ви ла јет, ту не ма сло бо де, не ма си гур но-
сти, не ма до бра, већ је он де пу ста хлук, хај ду клук, са мо под дру гим име ном.“
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ко ја је над ле жна за до но ше ње за ко на (за ко но дав на), дру гу за ду же ну 
за њи хо во спро во ђе ње (из вр шна) и тре ћу чи ји је за да так да кон тро ли-
ше пра вил но спро во ђе ње за ко на у прак си (суд ска). Ово на че ло има 
за циљ да оне мо гу ћи са мо вољ но вр ше ње вла сти, кроз ме ша ње јед не 
вла сти у над ле жно сти дру ге, од но сно спа ја њем све три вла сти у над-
ле жност јед ног ор га на. Што је по де ла вла сти на све три на ве де не вла-
сти ја сни ја, рав но мер ни ја и уко ли ко ви ше по чи ва на од но си ма рав но-
те же и уза јам не кон тро ле, то се мо же ре ћи да је прав на др жа ва ја ча, 
од но сно да се бо ље оства ру је на че ло вла да ви не пра ва.

На су прот на че лу по де ле вла сти, има мо на че ло је дин ства вла сти 
ко је под ра зу ме ва пре ва гу, од но сно сје ди ња ва ње суд ске, из вр шне и 
за ко но дав не вла сти у јед ном ор га ну. Не за ви сно од то га да ли фор мал-
но по сто ји ви ше раз ли чи тих ор га на, ако је дан од њих има та ко до ми-
нант ну уло гу да мо же пре суд но да ути че на рад и од лу чи ва ње оста-
лих ор га на, реч је о на че лу је дин ства вла сти.

6. По ли тич ки плу ра ли зам

Уста вом се јем чи и при зна је уло га по ли тич ких стра на ка у де мо-
крат ском об ли ко ва њу по ли тич ке во ље гра ђа на и га ран ту је сло бо да 
осни ва ња по ли тич ких стра на ка. Исто вре ме но, Устав од ре ђу је и гра-
ни це ове сло бо де утвр ђу ју ћи да је за бра ње но де ло ва ње по ли тич ких 
стра на ка ко је је усме ре но на на сил но ру ше ње устав ног по рет ка, кр ше-
ње за јем че них људ ских и ма њин ских пра ва или иза зи ва ње ра сне, на-
ци о нал не или вер ске мр жње. То зна чи да је сло бо да осни ва ња и де ло-
ва ња по ли тич ких стра на ка, за пра во, огра ни че на са мо у слу ча је ви ма 
ка да би мо гла да угро зи са ме те ме ље др жа ве и га ран то ва не сло бо де 
и пра ва ње них гра ђа на. С дру ге стра не, гра ни цу сло бо де де ло ва ња по-
ли тич ких стра на ка од ре ђу ју на пред по ме ну та устав на на че ла на род не 
су ве ре но сти, вла да ви не пра ва и по де ле вла сти, те Устав за бра њу је да 
по ли тич ке стран ке не по сред но вр ше власт, као и да је пот чи не се би.

7. За бра на су ко ба ин те ре са

Јед на од зна чај них устав них но ви на је сте по ди за ње на ни во устав-
ног на че ла за бра не су ко ба ин те ре са. Устав утвр ђу је да ни ко не мо же 
вр ши ти др жав ну власт или јав ну функ ци ју ко ја је у су ко бу са ње го вим 
дру гим функ ци ја ма, по сло ви ма или при ват ним ин те ре си ма. За бра њу-
је се, да кле, вр ши о ци ма свих јав них функ ци ја да исто вре ме но оба вља-
ју, од но сно вр ше дру ге функ ци је и по сло ве у чи јем би вр ше њу, због 
ин те ре са из ра же них у тим по сло ви ма, мо гли објек тив но до ћи у си ту-
а ци ју да јав ну функ ци ју вр ше под при ти ском, од но сно да јав ни ин те-
рес под ре де свом или ту ђем при ват ном ин те ре су. Ин сти тут су ко ба ин-
те ре са раз ра ђен је За ко ном о спре ча ва њу су ко ба ин те ре са.
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8. Све тов ност др жа ве

То устав но на че ло из ра жа ва од нос из ме ђу др жа ве и цр кве. Устав 
утвр ђу је да је Ре пу бли ка Ср би ја све тов на др жа ва, да су цр кве и вер ске 
за јед ни це одво је не од др жа ве и да се ни јед на ре ли ги ја не мо же ус по ста-
ви ти као др жав на или оба ве зна. Из овог про из ла зи став уста во твор ца: 
са јед не стра не, да је ре ли ги ја при ват на ствар по је дин ца и да цр кве и 
вер ске за јед ни це има ју по ло жај ли ца при ват ног пра ва и, са дру ге стра-
не, да се др жа ва не ме ша у рад цр ка ва и вер ских за јед ни ца, али и да је 
за бра ње но ме ша ње цр ка ва и вер ских за јед ни ца у др жав не по сло ве.2

9. По кра јин ска ауто но ми ја и ло кал на са мо у пра ва

Пре ма Уста ву, др жав на власт се огра ни ча ва пра вом гра ђа на на по-
кра јин ску ауто но ми ју и ло кал ну са мо у пра ву, ко је под ле же са мо над зо-
ру устав но сти и за ко ни то сти.

Пре ма устав ном од ре ђе њу, бит не ка рак те ри сти ке ло кал не са мо у-
пра ве и те ри то ри јал не ауто но ми је је су да пра во гра ђа на на ло кал ну 
са мо у пра ву и те ри то ри јал ну ауто но ми ју пред ста вља уста вом за га ран-
то ва но пра во гра ђа на ко јим се огра ни ча ва др жав на власт. Ло гич на 
по сле ди ца ова квог кон цеп та ло кал не са мо у пра ве и те ри то ри јал не 
ауто но ми је је сте то да оне у оба вља њу сво јих по сло ва под ле жу је ди-
но над зо ру устав но сти и за ко ни то сти, што зна чи да ор га ни др жав не 
вла сти мо гу кон тро ли са ти са мо да ли се по сло ви ко ји су у над ле жно-
сти ло кал не са мо у пра ве и те ри то ри јал не ауто но ми је вр ше у скла ду 
са Уста вом и за ко ном.

Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве су оп шти на, град и град Бе о град, 
ко ји има по се бан устав ни по ло жај ко ји је уре ђен по себ ним за ко ном 
– За ко ном о глав ном гра ду. У је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве гра ђа-
ни не по сред но или пре ко иза бра них пред став ни ка од лу чу ју о пи та-
њи ма ло кал ног зна ча ја. Њи хов по ло жај је уре ђен За ко ном о ло кал ној 
са мо у пра ви.

Те ри то ри јал на ауто но ми ја је пра во гра ђа на на од ре ђе ном де лу 
др жав не те ри то ри је да се са мо ор га ни зу ју у по себ не те ри то ри јал не 
је ди ни це ка да су спе ци фич но сти тог де ла те ри то ри је др жа ве та кве 

2 Фран цу ска је пр ва др жа ва ко ја је 1905. уве ла ре жим одво је но сти др жа ве и цр кве. 
По ред на ве де ног ла ич ког кон цеп та др жа ве, ко ји је нај че шће за сту пљен у са вре-
ме ним уста ви ма, мо гу ће је од нос цр кве и др жа ве уре ди ти кроз ре жим др жав не 
цр кве и ре жим при зна тих цр ка ва. Ре жим др жав не цр кве по сто ји у оним др жа ва-
ма у ко ји ма је јед на цр ква про гла ше на за др жав ну цр кву, а оста ле ре ли ги је и цр-
кве ни су за бра ње не али не ужи ва ју ни ка кве олак ши це и по моћ др жа ве, ко ја је у 
овом ре жи му ре зер ви са на је ди но за др жав ну цр кву. Да нас ни су број не др жа ве 
ко је на та кав на чин уре ђу ју од нос цр кве и др жа ве. То су го то во све му сли ман ске 
зе мље, Ве ли ка Бри та ни ја и по је ди не ла ти но а ме рич ке др жа ве у ко ји ма ка то лич ка 
цр ква има по ло жај др жав не цр кве. Кра ље ви на Ју го сла ви ја је има ла ре жим при-
зна тих цр ка ва.
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да зах те ва ју ве ћи сте пен са мо стал но сти од оног ко ји има ју је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве, али ма њи од оно га ко ји има ју фе де рал не је ди ни-
це, од но сно ка да не по сто је усло ви за про ме ну др жав ног уре ђе ња из 
уни тар ног у фе де рал но. Са ма са др жи на те ри то ри јал на ауто но ми је у 
све ту ва ри ра и за ви си од спе ци фич но сти сва ке др жа ве ко ја по зна је 
ова кве об ли ке уре ђе ња сво је те ри то ри је. По пра ви лу, те ри то ри јал на 
ауто но ми ја под ра зу ме ва пра во на са мо ор га ни зо ва ње и са мо стал но 
од лу чи ва ње у уста вом и за ко ном од ре ђе ном кру гу пи та ња на да тој те-
ри то ри ји, као и пра во нор ма тив не де лат но сти у том кру гу по сло ва и 
од ре ђе не спе ци фич но сти у по гле ду фи нан си ра ња. Ауто ном не по кра-
ји не не ма ју из вор ну уста во твор ну власт и ни су по себ но пред ста вље-
не у цен трал ним др жав ним ин сти ту ци ја ма. Бит но је то да је њи хов по-
ло жај за га ран то ван уста вом.

10. Оста ла на че ла Уста ва

Оста ла устав на на че ла утвр ђу ју др жав не сим бо ле Ре пу бли ке Ср-
би је (грб, за ста ву и хим ну), те ри то ри јал но је дин ство и не де љи вост др-
жав не те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је и не по вре ди вост ње них гра ни ца 
ко је се мо гу ме ња ти са мо по по ступ ку пред ви ђе ном за про ме ну Уста-
ва, утвр ђу ју Бе о град као глав ни град, срп ски је зик и ћи ри лич ко пи-
смо као је зик и пи смо ко ји су у слу жбе ној упо тре би, утвр ђу ју то да се 
слу жбе на упо тре ба дру гих је зи ка и пи са ма уре ђу је за ко ном, про кла-
му је се за шти та др жа вља на и Ср ба у ино стран ству и оба ве за Ре пу бли-
ке Ср би је да раз ви ја и уна пре ђу је од но се Ср ба ко ји жи ве у ино стран-
ству са ма тич ном др жа вом, утвр ђу је се по себ на за шти та на ци о нал них 
ма њи на ра ди пу не рав но прав но сти ко јом се чу ва њи хов иден ти тет, 
јем чи се рав но прав ност му шкар ца и же не и раз ви ја ње по ли ти ке јед-
на ких мо гућ но сти, утвр ђу је се да спољ на по ли ти ка Ре пу бли ке Ср би је 
по чи ва на оп ште при зна тим прин ци пи ма и пра ви ли ма ме ђу на род ног 
пра ва, као и то да су оп ште при хва ће на пра ви ла ме ђу на род ног пра-
ва и по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри са став ни део прав ног по рет ка 
Ре пу бли ке Ср би је, те да се они не по сред но при ме њу ју, уз оба ве зу да 
мо ра ју би ти у скла ду са Уста вом. Устав ним на че ли ма утвр ђу је се и то 
да стран ци има ју у Ре пу бли ци Ср би ји сва пра ва за јем че на Уста вом и 
за ко ном, из у зев пра ва ко ја по Уста ву при па да ју са мо др жа вља ни ма 
Ре пу бли ке Ср би је (као што је, на при мер, из бор но пра во).

III. ЉУД СКА И МА ЊИН СКА ПРА ВА

Људ ска пра ва из ра жа ва ју од нос по је дин ца и др жав не вла сти 
у јед ној зе мљи. Људ ска пра ва пред ста вља ју гра ни цу, под руч је сло-
бо де по је дин ца, ње го ву при ват ну сфе ру, ко ју де мо крат ска др жа ва 
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не сме да пре ђе. Сто га број, вр ста и сте пен оства ри ва ња људ ских 
пра ва пред ста вља ју истин ско ме ри ло де мо кра тич но сти јед ног дру-
штва. Од ред бе о људ ским пра ви ма су део ма те ри је уста ва ко ји се 
стал но раз ви ја и про ши ру је, та ко да мо дер ни уста ви без из у зет ка 
са др же од ред бе о људ ским пра ви ма. Уста вом се људ ска пра ва га-
ран ту ју и про пи су ју се ме ха ни зми њи хо ве за шти те. Бу ду ћи да се 
људ ска пра ва га ран ту ју и ме ђу на род ним ак ти ма, ста ње људ ских 
пра ва на те ри то ри ји јед не др жа ве одав но ни је уну тра шња ствар 
јед не зе мље већ по сто је ме ђу на род ни стан дар ди ми ни мал не па ле-
те га ран то ва них људ ских пра ва.

По сто ји ви ше по де ла људ ских пра ва, пре ма раз ли чи тим кри те ри-
ју ми ма. Нај зна чај ни је по де ле су:

а)  пре ма то ме ко је но си лац пра ва, људ ска пра ва мо гу да се де ле 
на по је ди нач на – ин ди ви ду ал на пра ва, ако је но си лац пра ва по-
је ди нац, или на ко лек тив на, ка да је но си лац пра ва гру па или 
ко лек ти ви тет. Исто риј ски су пр во на ста ла по је ди нач на, лич на 
пра ва као, на при мер, пра во на жи вот, пра во сво ји не, пра во 
кре та ња, пра во сло бо де ми сли. Ко лек тив на пра ва су те ко ви на 
мо дер них уста ва. То су пра ва на ци о нал них ма њи на, пра во на 
здра ву жи вот ну око ли ну и сл.;

б)  пре ма објек ту за шти те, људ ска пра ва се де ле на лич на, по ли-
тич ка, еко ном ско-со ци јал на и кул тур на пра ва.

Ма њин ска пра ва или пра ва на ци о нал них ма њи на је су пра ва ко ја 
слу же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та, и да нас су са др жа на у нај ве-
ћем бро ју мо дер них уста ва.

1. Прав ни из во ри људ ских и ма њин ских 

пра ва и сло бо да

Има ју ћи у ви ду то да је пи та ње људ ских пра ва, као што смо по-
ме ну ли, ка те го ри ја и ме ђу на род ног пра ва, као и то да Устав Ре пу бли-
ке Ср би је про пи су је да се јем че и не по сред но при ме њу ју људ ска и 
ма њин ска пра ва за јем че на оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на-
род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, ов де ће мо 
по ме ну ти са мо нај зна чај ни је ме ђу на род не из во ре људ ских пра ва и 
ма њин ских пра ва и сло бо да: По ве ља УН, Уни вер зал на де кла ра ци ја о 
пра ви ма чо ве ка, Ме ђу на род ни пакт о гра ђан ским и по ли тич ким пра-
ви ма, Ме ђу на род ни пакт о еко ном ским, со ци јал ним и кул тур ним пра-
ви ма, Де кла ра ци ја о пра ви ма де те та, Кон вен ци ја о роп ству, док су у 
Европ ском си сте му за шти те људ ских пра ва то Европ ска кон вен ци ја о 
за шти ти људ ских пра ва и сло бо да, Европ ска кон вен ци ја о спре ча ва-
њу му че ња и не чо веч них и по ни жа ва ју ћих ка зни и по сту па ка, Европ-
ска по ве ља о ре ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма, Европ ска со ци јал-
на по ве ља.
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2. Основ на на че ла људ ских и ма њин ских 

пра ва и сло бо да

О то ме ка кав и ко ли ки зна чај Устав да је људ ским и ма њин ским 
пра ви ма и сло бо да ма нај бо ље го во ри чи ње ни ца да је чи тав дру ги део 
Уста ва у це ли ни по све ћен људ ским и ма њин ским пра ви ма. У основ-
ним на че ли ма овог де ла Уста ва га ран ту је се не по сред на при ме на за јем-
че них пра ва, утвр ђу је свр ха устав них јем ста ва, пре ци зно се утвр ђу ју 
огра ни че ња људ ских и ма њин ских пра ва, утвр ђу је оп шта за бра на дис-
кри ми на ци је, као и за шти та људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да.

Та ко, Уста вом се јем че и као та ква не по сред но при ме њу ју људ ска 
и ма њин ска пра ва за јем че на оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на-
род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, а за ко ном се 
мо же про пи са ти на чин оства ри ва ња ових пра ва, са мо ако је то Уста-
вом утвр ђе но или ако је то нео п ход но за оства ри ва ње по је ди ног пра-
ва због ње го ве при ро де, при че му за кон не сме да ути че на су шти ну 
за јем че ног пра ва. Од ред бе о људ ским и ма њин ским пра ви ма ту ма че 
се у ко рист уна пре ђе ња вред но сти де мо крат ског дру штва, са гла сно 
ва же ћим ме ђу на род ним стан дар ди ма људ ских и ма њин ских пра ва и 
прак си ме ђу на род них ин сти ту ци ја ко је над зи ру њи хо во спро во ђе ње. 
Јем ства нео ту ђи вих људ ских и ма њин ских пра ва у Уста ву слу же очу-
ва њу људ ског до сто јан ства и оства ри ва њу пу не сло бо де и јед на ко сти 
сва ког по је дин ца у пра вед ном, отво ре ном и де мо крат ском дру штву, 
за сно ва ном на на че лу вла да ви не пра ва. Уста вом за јем че на људ ска и 
ма њин ска пра ва мо гу за ко ном би ти огра ни че на са мо ако Устав до пу-
шта огра ни че ње и у свр хе и у оби му ко је Устав до пу шта, и у тим слу ча-
је ви ма без за ди ра ња у су шти ну га ран то ва ног пра ва. До стиг ну ти ни во 
људ ских и ма њин ских пра ва не мо же се сма њи ва ти, а су до ви и дру ги 
ор га ни при ли ком огра ни ча ва ња ових пра ва ду жни су, по ред оста лог, 
да во де ра чу на о то ме да ли по сто ји на чин да се свр ха огра ни че ња по-
стиг не ма њим огра ни ча ва њем пра ва.

Пред Уста вом и за ко ном сви су јед на ки, а Устав да ље раз ра ђу је 
оп шту ан ти ди скри ми на ци о ну од ред бу та ко што утвр ђу је да сва ко има 
пра во на јед на ку за кон ску за шти ту и из ри чи то про пи су је да је за бра-
ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком 
осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, 
дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог 
уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или 
фи зич ког ин ва ли ди те та. Исто вре ме но, утвр ђе но је да се не сма тра ју 
дис кри ми на ци јом по себ не ме ре ко је Ре пу бли ка Ср би ја мо же уве сти 
ра ди по сти за ња пу не рав но прав но сти ли ца или гру пе ли ца ко ја су у 
су штин ски не јед на ком по ло жа ју са оста лим гра ђа ни ма (нпр. ин ва ли-
ди, де ца). Утвр ђе но је, да ље, да сва ко има пра во на суд ску за шти ту 
ако му је по вре ђе но или ус кра ће но не ко људ ско или ма њин ско пра во 
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за јем че но Уста вом и пра во на укла ња ње по сле ди ца, као и пра во гра-
ђа на да се обра те ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма ра ди за шти те сво јих 
сло бо да и пра ва за јем че них Уста вом.

3. Ли ста људ ских пра ва и сло бо да

Устав га ран ту је ши ро ку па ле ту људ ских пра ва, ко ја се мо гу гру пи-
са ти на лич на пра ва и сло бо де, по ли тич ка пра ва и сло бо де, со ци јал-
но-еко ном ска и кул тур на пра ва, по себ на пра ва ве за на за де те и по ро-
ди цу, и пра ва стра на ца.

Лич на пра ва и сло бо де: До сто јан ство и сло бо дан раз вој лич но-
сти. – Устав га ран ту је да је људ ско до сто јан ство не при ко сно ве но и да 
су сви ду жни да га по шту ју, што је нео п хо дан услов сло бод ног раз во ја 
лич но сти. Сва ко има пра во на сло бо дан раз вој лич но сти, а гра ни ца 
овог пра ва је да ти ме не кр ши Уста вом за јем че на пра ва дру гих. Пра во 
на жи вот Устав јем чи кроз три ви да оства ри ва ња. Пре све га, људ ски 
жи вот је не при ко сно вен, у Ре пу бли ци Ср би ји не ма смрт не ка зне, и за-
бра ње но је кло ни ра ње љу ди. Не по вре ди вост фи зич ког и пси хич ког 
ин те гри те та зна чи да се га ран ту је да је фи зич ки и пси хич ки ин те гри-
тет чо ве ка не по вре див и да ни ко не сме да бу де из ло жен му че њу, не-
чо веч ном или по ни жа ва ју ћем по сту па њу или ка жња ва њу. Та ко ђе, ни-
ко без свог сло бод но да тог при стан ка не мо же би ти под врг нут 
ме ди цин ским или на уч ним огле ди ма. За бра на роп ства, по ло жа ја слич-
ног роп ству и при нуд ног ра да је сте га ран ци ја да ни ко не мо же би ти 
др жан у роп ству или у по ло жа ју слич ном роп ству, као и да је за бра-
њен сва ки об лик тр го ви не љу ди ма. Та ко ђе, за бра њен је сва ки при нуд-
ни рад, а сек су ал но или еко ном ско ис ко ри шћа ва ње ли ца ко је је у не-
по вољ ном по ло жа ју сма тра се, по Уста ву, при нуд ним ра дом. Устав 
пре ци зно утвр ђу је и шта се не сма тра при нуд ним ра дом. Пра во на 
сло бо ду и без бед ност пред ста вља ве о ма зна чај но и сло же но пра во 
ко је Устав прак тич но раз ра ђу је у три од ред бе, бу ду ћи да се по себ ним 
чла но ви ма утвр ђу је по сту па ње са ли ци ма ли ше ним сло бо де, као и по-
себ на пра ва у слу ча ју ли ше ња сло бо де без од лу ке су да. Јем чи се, пре 
све га, пра во сва ко га на сло бо ду и без бед ност и утвр ђу је да је ли ше-
ње сло бо де до пу ште но са мо из раз ло га и по по ступ ку ко ји је утвр ђен 
за ко ном. Ли це ко је је ли ше но сло бо де има пра во да се од мах, на је зи-
ку ко ји раз у ме, оба ве сти о раз ло зи ма ли ше ња сло бо де, о оп ту жби ко-
ја му се ста вља на те рет, о сво јим пра ви ма, а по себ но о пра ву да о 
свом ли ше њу сло бо де оба ве сти ли це по свом из бо ру. Сва ли ца ли ше-
на сло бо де има ју пра во жал бе су ду, ко ји је ду жан да хит но од лу чи о 
за ко ни то сти ли ше ња сло бо де и да на ре ди пу шта ње на сло бо ду ли ца 
ко је је не за ко ни то би ло ли ше но сло бо де. Ка зну ко ја об у хва та ли ше ње 
сло бо де мо же да из рек не је ди но суд. Пре ма ли цу ко је је ли ше но сло-
бо де мо ра се по сту па ти чо веч но и с ува жа ва њем ње го ве лич но сти 
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а за бра ње но је сва ко на си ље пре ма ли цу ли ше ном сло бо де, што укљу-
чу је и из ну ђи ва ње ис ка за. При твор је, пре ма Уста ву, мо гу ће од ре ди ти 
ка да су ку му ла тив но ис пу ње на три усло ва: да по сто ји осно ва на сум-
ња да је то ли це из вр ши ло кри вич но де ло, да је од ре ђи ва ње при тво-
ра нео п ход но ра ди во ђе ња по ступ ка и да о од ре ђи ва њу при тво ра по-
сто ји од лу ка су да. Ка ко при твор пред ста вља дра стич но огра ни че ње 
сло бо де, Устав пре ци зно раз ра ђу је пра ва при тво ре ног и оба ве зе су-
да пре ма при тво ре ном ли цу. Пра во на пра вич но су ђе ње је та ко ђе сло-
же но пра во ко је под ра зу ме ва сле де ћа пра ва. Пр во, сва ко има пра во 
да не за ви сан, не при стра стан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич-
но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и 
оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог по кре та ња по ступ-
ка, као и оп ту жбе про тив ње га. На да ље, ово пра во, по Уста ву, под ра зу-
ме ва пра во на бес плат ног пре во ди о ца ако не го во ри или не раз у ме 
је зик ко ји је у слу жбе ној упо тре би у су ду, као и пра во на бес плат ног 
ту ма ча ако је слеп, глув и нем. И ко нач но, са мо ра ди за шти те ин те ре-
са на ци о нал не без бед но сти, јав ног ре да и мо ра ла у де мо крат ском 
дру штву, као и ра ди за шти те ин те ре са ма ло лет ни ка и при ват но сти 
уче сни ка у по ступ ку, у скла ду са за ко ном, јав ност се мо же ис кљу чи ти 
то ком чи та вог по ступ ка или де ла по ступ ка ко ји се во ди пред су дом. 
По себ на пра ва окри вље ног – по ред на ве де них кла сич них људ ских 
пра ва, Устав пред ви ђа и по се бан круг пра ва окри вље ног ко ја су та-
квог зна ча ја да за слу жу ју да бу ду уре ђе на Уста вом и кон сти ту и ше их 
као по себ но пра во окри вље ног, а об у хва та ју: пра во да ли це бу де упо-
зна то са тим за шта је и на осно ву че га окри вље но; пра во на од бра ну 
и ан га жо ва ње бра ни о ца по свом из бо ру, да с њим не сме та но оп шти, 
као и да до би је при ме ре но вре ме и од го ва ра ју ће усло ве за при пре му 
од бра не, као и пра во на бес плат ног бра ни о ца, у скла ду са Уста вом и 
за ко ном; пра во сва ког ко је окри вљен за кри вич но де ло и ко ји је до-
сту пан су ду да му се су ди у ње го вом при су ству, да се бра ни и да сам 
или пре ко бра ни о ца из но си до ка зе у сво ју ко рист, ис пи ту је све до ке и 
сл.; сва ко има пра во на су ђе ње без оду го вла че ња, а ни је ду жан да да-
је ис ка зе про тив се бе ни ти про тив ли ца бли ских се би, ни ти да при зна 
кри ви цу. Прав на си гур ност у окви ру ка зне ног пра ва пред ста вља 
Устав ну раз ра ду кла сич ног прав ног пра ви ла nu lum cri men si ne le ge, nu-
la pe na si ne le ge (не ма кри вич ног де ла без за ко на, не ма ка зне без за ко-
на). Уста вом се јем чи да се ни ко не мо же огла си ти кри вим за де ло ко је 
пре не го што је учи ње но за ко ном или дру гим про пи сом за сно ва ним 
на за ко ну ни је би ло пред ви ђе но као ка жњи во, ни ти му се мо же из-
ре ћи ка зна ко ја ни је би ла пред ви ђе на. Кри вич на де ла и кри вич не 
санк ци је мо гу се про пи са ти са мо за ко ном, а не не ким под за кон-
ским про пи сом. Утвр ђу је се прет по став ка не ви но сти за сва ко ли це 
док пра во сна жном суд ском од лу ком не бу де утвр ђе на ње го ва кри-
ви ца. На да ље, ни ко не мо же би ти го њен за кри вич но де ло за ко је је 
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пра во сна жном пре су дом прет ход но већ осло бо ђен или осу ђен, или 
за ко је је оп ту жба пра во сна жно од би је на или по сту пак пра во сна жно 
об у ста вљен, ни ти суд ска од лу ка мо же би ти из ме ње на на ште ту окри-
вље ног у по ступ ку по ван ред ном прав ном ле ку. Са дру ге стра не, 
утвр ђе но је да кри вич но го ње ње и из вр ше ње ка зне за рат ни зло чин, 
ге но цид и зло чин про тив чо веч но сти не за ста ре ва ју. Пра во на ре ха би-
ли та ци ју и на кна ду ште те. – Са гла сно овом пра ву, сва ко ко је без осно-
ва или не за ко ни то ли шен сло бо де, при тво рен или осу ђен за ка жњи-
во де ло има пра во на ре ха би ли та ци ју, на кна ду ште те од Ре пу бли ке 
Ср би је и дру га пра ва утвр ђе на за ко ном. Пра во на на кна ду ма те ри јал-
не или не ма те ри јал не ште те има сва ко ко ме је та ште та про у зро ко ва-
на не за ко ни тим или не пра вил ним ра дом др жав ног ор га на, има ла ца 
јав ног овла шће ња, ор га на ауто ном не по кра ји не или је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве. Пра во на јед на ку за шти ту пра ва и на прав но сред ство 
јем чи гра ђа ни ну јед на ку за шти ту свих ње го вих пра ва пред су до ви ма 
и дру гим др жав ним ор га ни ма, има о ци ма јав них овла шће ња, ор га ни-
ма ауто ном не по кра ји не или је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, као и 
пра во на жал бу и дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу-
чу је о ње го вом пра ву, оба ве зи или прав ном ин те ре су. Пра во на прав-
ну лич ност об у хва та свој ство сва ког ли ца да има прав ну спо соб ност, 
тј. спо соб ност да бу де но си лац пра ва и оба ве за. По ред то га, ово пра-
во об у хва та и спо соб ност пу но лет ног ли ца да са мо стал но од лу чу је о 
сво јим пра ви ма и оба ве за ма. Пу но лет ство на сту па са на вр ше них 18 
го ди на жи во та. Из бор ко ри шће ња лич ног име на и име на сво је де це, 
као еле ме на та лич ног ста ту са, сло бо дан је. Пра во на др жа вљан ство – 
Др жа вљан ство озна ча ва по се бан прав ни од нос др жа ве и по је дин ца, 
из ко јег за др жа ву а и за по је дин ца про из ла зе од ре ђе на пра ва и оба-
ве зе. Др жа ве, по пра ви лу, је ди но сво јим др жа вља ни ма обез бе ђу ју 
оства ри ва ње људ ских пра ва у пот пу но сти, на при мер пра во на прав-
ну за шти ту у ино стран ству, из бор но пра во, док, са дру ге стра не, др жа-
вља ни пре ма сво јој др жа ви има ју по себ не оба ве зе, на при мер оба ве-
зу слу же ња вој ног ро ка. Пре ма Уста ву, пра во на сти ца ње и пре ста нак 
др жа вљан ства Ре пу бли ке Ср би је уре ђу је се за ко ном. Ме ђу тим, Уста-
вом се утвр ђу ју гра ни це овог пра ва та ко што се про пи су је да др жа-
вља нин Ре пу бли ке Ср би је не мо же би ти про те ран ни ти ли шен др жа-
вљан ства или пра ва да га про ме ни. По ред то га, де те ро ђе но у Ср би ји 
има пра во на др жа вљан ство Ре пу бли ке Ср би је ако ни су ис пу ње ни 
усло ви да стек не др жа вљан ство дру ге др жа ве. Сло бо да кре та ња – 
Уста вом се јем чи пра во сва ког да се сло бод но кре ће на те ри то ри ји Ре-
пу бли ке Ср би је, да је на пу сти и да се у њу вра ти. Ово пра во мо же би ти 
за ко ном огра ни че но из сле де ћих Уста вом утвр ђе них раз ло га: да је то 
нео п ход но ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка, за шти те јав ног ре да и 
ми ра, спре ча ва ња ши ре ња за ра зних бо ле сти или ра ди од бра не Ре пу бли-
ке Ср би је. Не по вре ди вост ста на – зна чи да ни ко, укљу чу ју ћи и др жав не 
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ор га не, без суд ске од лу ке не мо же ући у ту ђи стан или дру ге про сто-
ри је, ни ти у њи ма вр ши ти пре трес. Устав пред ви ђа под ко јим усло ви-
ма др жав ни ор га ни мо гу вр ши ти пре тре са ње ста на и дру гих про сто-
ри ја. Из у зет но, Устав до зво ља ва ула зак у туђ стан или дру ге 
про сто ри је и вр ше ње пре тре са тих про сто ри ја, на на чин пред ви ђен 
за ко ном, и без суд ске од лу ке, ка да је то по треб но ра ди не по сред ног 
хва та ња учи ни о ца кри вич ног де ла или спа са ва ња љу ди и имо ви не. 
Тај ност пи са ма и дру гих сред ста ва оп ште ња га ран то ва на је као по себ-
но устав но пра во, а од сту па ње је до зво ље но са мо на од ре ђе но вре ме 
и на на чин про пи сан за ко ном, ако је то нео п ход но ра ди во ђе ња кри-
вич ног по ступ ка или за шти те без бед но сти. За шти та по да та ка о лич но-
сти пред ста вља јед но од но ви јих пра ва и об у хва та за шти ту по да та ка 
о лич но сти, а при ку пља ње, др жа ње, об ра да и ко ри шће ње по да та ка о 
лич но сти мо ра ју се уре ди ти за ко ном. За бра ње на је и ка жњи ва упо тре-
ба по да та ка о лич но сти из ван свр хе за ко ју су при ку пље ни, осим за 
по тре бе во ђе ња кри вич ног по ступ ка или за шти те без бед но сти Ре пу-
бли ке Ср би је, на на чин пред ви ђен за ко ном. Уста вом је утвр ђе но и 
пра во гра ђа на да бу ду оба ве ште ни о при ку пље ним по да ци ма о сво јој 
лич но сти, као и пра во на суд ску за шти ту због њи хо ве зло у по тре бе. 
Устав на га ран ци ја овог пра ва по ста је по себ но зна чај на с об зи ром на 
сте пен тех нич ко-тех но ло шког раз во ја. Сло бо да ми сли, са ве сти и ве ро-
и спо ве сти је та ко ђе ком плек сна сло бо да ко ја об у хва та ви ше пра ва: 
пра во на сло бо ду ми сли, са ве сти, уве ре ња и ве ро и спо ве сти. Ово под-
ра зу ме ва да се оста не при свом уве ре њу или ве ро и спо ве сти, да се 
оно про ме ни пре ма соп стве ном из бо ру, као и пра во да се не из ја шња-
ва о сво јим вер ским и дру гим убе ђе њи ма. Та ко ђе, ова сло бо да укљу-
чу је сло бод но ис по ља ва ње сво је ве ре или убе ђе ња оба вља њем вер-
ских об ре да, по ха ђа њем вер ске слу жбе или на ста ве, по је ди нач но или 
у за јед ни ци с дру ги ма, и јав но или при ват но из но ше ње сво јих вер-
ских уве ре ња. Устав утвр ђу је да ове људ ске сло бо де мо гу би ти огра-
ни че не ка да је то нео п ход но ра ди за шти те жи во та и здра вља љу ди, 
мо ра ла де мо крат ског дру штва, сло бо да и пра ва гра ђа на за јем че них 
уста вом, јав не без бед но сти и ре да, као и ра ди спре ча ва ња иза зи ва ња 
и под сти ца ња вер ске, на ци о нал не или ра сне мр жње. У ве зи са овим 
сло бо да ма, као и са Устав ним на че лом све тов но сти др жа ве, Уста вом 
се утвр ђу је по ло жај цр ка ва и вер ских за јед ни ца. У Ср би ји су све цр-
кве и вер ске за јед ни це ме ђу соб но рав но прав не и одво је не од др жа-
ве. Све цр кве и вер ске за јед ни це су ауто ном не у уре ђи ва њу сво је уну-
тра шње ор га ни за ци је и вер ских по сло ва, и сло бод не да јав но вр ше 
вер ске об ре де, да осни ва ју вер ске шко ле, со ци јал не и до бро твор не 
уста но ве и да њи ма упра вља ју. Оства ри ва ње ове сло бо де уре ђу је се 
за ко ном, а утвр ђе но је да је ди но Устав ни суд и са мо у Уста вом утвр-
ђе ним слу ча је ви ма мо же за бра ни ти вер ску за јед ни цу. У пи та њу су 
сле де ћи раз ло зи ко ји, у су шти ни, пред ста вља ју зло у по тре бу ових 
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или огра ни ча ва ње дру гих Уста вом утвр ђе них пра ва и сло бо да: ако 
ње но де ло ва ње угро жа ва пра во на жи вот, пра во на пси хич ко и фи зич-
ко здра вље, пра ва де це, пра во на лич ни и по ро дич ни ин те гри тет, пра-
во на имо ви ну, јав ну без бед но сти или јав ни ред, или ако иза зи ва и 
под сти че вер ску, на ци о нал ну или ра сну не тр пе љи вост. При го вор са-
ве сти та ко ђе спа да у но ви ја пра ва, а Устав га фор му ли ше та ко да ни ко 
ни је ду жан да про тив но сво јој ве ри или убе ђе њу ис пу ња ва вој ну или 
дру гу оба ве зу ко ја укљу чу је упо тре бу оруж ја. Утвр ђе но је да ли це ко-
је се по зи ва на при го вор са ве сти мо же би ти по зва но да ис пу ни вој ну 
оба ве зу без оба ве зе да но си оруж је, у скла ду са за ко ном.

По ли тич ка пра ва и сло бо де Сло бо да ми шље ња и из ра жа ва ња 
и сло бо да из ра жа ва ња на ци о нал не при пад но сти је сте сло бо да да се 
го во ром, пи са њем, сли ком или на дру ги на чин тра же, при ма ју и ши ре 
оба ве ште ња и иде је. Ова сло бо да мо же за ко ном би ти огра ни че на, ако 
је то нео п ход но ра ди за шти те пра ва и угле да дру гих, чу ва ња ауто ри-
те та и не при стра сно сти су да и за шти те јав ног здра вља, мо ра ла де мо-
крат ског дру штва и на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је. Из ра-
жа ва ње на ци о нал не при пад но сти је сло бод но, што укљу чу је пра во да 
се не из ја шња ва о сво јој на ци о нал ној при пад но сти. Сло бо да ме ди ја 
и пра во на оба ве ште ност пред ви ђа ју да се сло бод но, без одо бре ња, 
на на чин про пи сан за ко ном, осни ва ју но ви не и дру га сред ства јав ног 
оба ве шта ва ња и да у Ре пу бли ци Ср би ји не ма цен зу ре. Про пи са но је 
да над ле жни суд мо же спре чи ти ши ре ње ин фор ма ци ја и иде ја пу тем 
сред ста ва јав ног ин фор ми са ња са мо ако је то нео п ход но ра ди спре ча-
ва ња по зи ва ња на на сил но ру ше ње Уста вом утвр ђе ног по рет ка или 
на ру ша ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та Ре пу бли ке Ср би је, спре ча-
ва ња про па ги ра ња ра та или под стре ка ва ња на не по сред но на си ље 
или ра ди спре ча ва ња за го ва ра ња ра сне, на ци о нал не или вер ске мр-
жње, ко јом се под сти че на дис кри ми на ци ју, не при ја тељ ство или на си-
ље. За га ран то ва но је пра во на ис прав ку не и сти ни те, не пот пу не или 
не тач но пре не те ин фор ма ци је ко јом је по вре ђе но не чи је пра во или 
ин те рес, као и пра во на од го вор на об ја вље ну ин фор ма ци ју, у скла ду 
са за ко ном. На да ље, сва ко има пра во да исти ни то, пот пу но и бла го-
вре ме но бу де оба ве штен о пи та њи ма од јав ног зна ча ја, а сред ства јав-
ног ин фор ми са ња ду жна су да то по шту ју. Та ко ђе, сва ко има пра во на 
при ступ по да ци ма ко ји су у по се ду др жав них ор га на и ор га ни за ци ја 
ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, у скла ду са за ко ном. Из бор но 
пра во је „нај по ли тич ки је“ од свих по ли тич ких људ ских пра ва, чи јим 
оства ри ва њем гра ђа ни уче ству ју у об ли ко ва њу по ли тич ке во ље др-
жа ве. Реч је о пра ву ко је је у прак си по зна то као тзв. би рач ко пра во. 
Из бор но пра во има сва ки пу но ле тан, по слов но спо со бан др жа вља нин 
Ре пу бли ке Ср би је. Оно об у хва та пра во сва ко га да би ра (ак тив но би рач-
ко пра во) и да бу де би ран (па сив но би рач ко пра во). На чин оства ри ва-
ња из бор ног пра ва уре ђу је се за ко ном, а упис у је дин стве ни би рач ки 
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спи сак је сте услов за оства ри ва ње из бор ног пра ва (За кон о је дин стве-
ном би рач ком спи ску).3 Из бор но пра во је оп ште и јед на ко, што зна чи 
да га има сва ко ли це ко је ис пу ња ва на пред на ве де не усло ве и да сва-
чи ји глас на из бо ри ма вре ди јед на ко. Из бо ри су сло бод ни и не по сред-
ни, а гла са ње тај но и лич но. Сло бо да оку пља ња га ран ту је да је мир-
но оку пља ње гра ђа на сло бод но, с тим да оку пља ње у за тво ре ном 
про сто ру на под ле же одо бре њу ни ти при ја вљи ва њу, док се оку пља-
ње гра ђа на на отво ре ном про сто ру при ја вљу је над ле жном ор га ну, у 
скла ду са за ко ном. Сло бо да оку пља ња се мо же за ко ном огра ни чи ти 
са мо кад је то нео п ход но ра ди за шти те јав ног здра вља, мо ра ла, пра-
ва дру гих или без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је. Сло бо да удру жи ва ња 
– Устав ни кон цепт овог пра ва дат је у скла ду са нај ви шим европ ским 
стан дар ди ма. Јем чи се сло бо да по ли тич ког, син ди кал ног и сва ког 
дру гог удру жи ва ња, ко ја укљу чу је и не га ти ван аспект ове сло бо де, тј. 
сло бо ду да се оста не из ван сва ког удру же ња. Удру же ња се осни ва ју 
без прет ход ног одо бре ња, уз упис у ре ги стар ко ји во ди над ле жни др-
жав ни ор ган у скла ду са за ко ном. Устав утвр ђу је и гра ни це сло бо де 
удру жи ва ња, пр во про пи су ју ћи да су за бра ње на тај на и па ра вој на 
удру же ња, а за тим од ре ђу ју ћи да Устав ни суд мо же за бра ни ти са мо 
оно удру же ње чи је је де ло ва ње усме ре но на на сил но ру ше ње устав-
ног по рет ка, кр ше ње за јем че них људ ских или ма њин ских пра ва или 
иза зи ва ње ра сне, на ци о нал не или вер ске мр жње. На да ље, про пи су је 
се да су ди је Устав ног су да, су ди је, јав ни ту жи о ци, За штит ник гра ђа на, 
при пад ни ци по ли ци је и при пад ни ци вој ске не мо гу би ти чла но ви по-
ли тич ких стра на ка. По ред на ве де них, у по ли тич ка пра ва и сло бо де 
спа да ју и под сти ца ње ува жа ва ња раз ли ка, за бра на иза зи ва ња ра сне, 
на ци о нал не и вер ске мр жње, пра во на уче шће у упра вља њу јав ним 
по сло ви ма и пра во на пе ти ци ју.

Со ци јал но-еко ном ска и кул тур на пра ва. – Ка ко Устав, де фи ни шу-
ћи у чла ну 1. Ре пу бли ку Ср би ју, пред ви ђа да је она, из ме ђу оста лог, за сно-
ва на на со ци јал ној прав ди, со ци јал но-еко ном ска и кул тур на пра ва и сло-
бо де ко је Устав га ран ту је тре ба да слу же и оства ре њу со ци јал не прав де. 
У ова пра ва спа да ју: пра во на имо ви ну, пра во на сле ђи ва ња, пра во на рад, 
пра во на штрајк, пра во на прав ну по моћ, здрав стве на за шти та, со ци-
јал на за шти та, пен зиј ско оси гу ра ње, пра во на обра зо ва ње, ауто но ми ја 
уни вер зи те та, сло бо да на уч ног и умет нич ког ства ра ња и здра ва жи вот-
на сре ди на. По се бан зна чај ме ђу овим сло бо да ма и пра ви ма има ју:

3 Но ви За кон о је дин стве ном би рач ком спи ску („Слу жбе ни гла сник РС“, број 104/09) 
сту пио је на сна гу 24. де цем бра 2009. До но ше њем овог за ко на знат но је уна пре-
ђен прав ни оквир за оства ри ва ње из бор ног пра ва (ма те ри ја еви ден ци је би ра ча 
уре ђе на је јед ним за ко ном, што до са да ни је био слу чај, обез бе ђе но је да се би-
рач ки спи сак во ди као елек трон ска ба за по да та ка на осно ву је дин стве не ме то до-
ло ги је, ја сно су пре ци зи ра ни по сло ви во ђе ња би рач ког спи ска). За кон по чи ње да 
се при ме њу је по ис те ку две го ди не од сту па ња на сна гу, из у зев чла на 26. ко ји се 
при ме њу је од да на сту па на сна гу За ко на.
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–  Пра во на имо ви ну ко јим се га ран ту је мир но (не сме та но) ужи ва-
ње пра ва сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву 
за ко на. Ово пра во је јед на од га ран ци ја при ват не сво ји не и пред-
ста вља бит ну прет по став ку сло бод не при вре де и сло бод ног тр жи-
шта. Пра во сво ји не мо же би ти од у зе то или огра ни че но са мо ако 
су ку му ла тив но (исто вре ме но) ис пу ње ни сле де ћи усло ви: да се 
огра ни че ње вр ши у јав ном ин те ре су ко ји је утвр ђен на осно ву за-
ко на и уз на кна ду ко ја не мо же би ти ни жа од тр жи шне вред но сти.

–  Пра во на рад спа да у ред сло же них људ ских пра ва јер је њи ме 
об у хва ће но ви ше кон крет них пра ва. На и ме, овим пра вом сва-
ко ме се га ран ту је: пра во да ра ди, да сло бод но иза бе ре ко ји ће 
по сао да оба вља, пра во да му, под јед на ким усло ви ма, бу де до-
ступ но сва ко рад но ме сто (за ко је ис пу ња ва усло ве), да се на ра-
ду по шту је до сто јан ство ње го ве лич но сти, пра во на без бед не и 
здра ве усло ве ра да, огра ни че но рад но вре ме, днев ни и не дељ-
ни од мор и сл. Са др жи на ових пра ва утвр ђу је се за ко ном и ко-
лек тив ним уго во ром. Устав утвр ђу је да се ових пра ва ни ко не 
мо же од ре ћи, а же на ма, омла ди ни и ин ва ли ди ма омо гу ћу је се 
по себ на за шти та на ра ду и по себ ни усло ви ра да, на на чин ка ко 
се то уре ди за ко ном.

–  Пра во на штрајк. – Штрајк је ко лек тив на при вре ме на об у ста ва 
ра да ко јој за по сле ни при бе га ва ју ра ди вр ше ња при ти ска на 
по сло дав ца да при хва ти њи хо ве зах те ве ко ји се од но се на по-
бољ ша ње усло ва ра да у нај ши рем сми слу те ре чи. У усло ви ма 
тр жи шне при вре де Уста вом се га ран ту је и у скла ду са за ко ном 
и ко лек тив ним уго во ром оства ру је пра во на штрајк за по сле них. 
Ово пра во мо же би ти огра ни че но са мо за ко ном, сход но при ро-
ди или вр сти де лат но сти ко ју за по сле ни оба вља ју.

–  Пра во на обра зо ва ње је кон ци пи ра но та ко да се обим устав-
них га ран ци ја раз ли ку је с об зи ром на ни во обра зо ва ња. Пре ма 
Уста ву, основ но обра зо ва ње је оба ве зно и бес плат но, а сред ње 
обра зо ва ње је бес плат но (не и оба ве зно). Ви со ко обра зо ва ње 
је до ступ но сви ма под јед на ким усло ви ма, а Ре пу бли ка Ср би ја 
омо гу ћу је успе шним и на да ре ним уче ни ци ма сла би јег имов ног 
ста ња бес плат но ви со ко обра зо ва ње, у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је и осни ва ње шко ла и уни вер зи те та. Та ко ђе, Уста вом 
се га ран ту је ауто но ми ја уни вер зи те та, ви со ко школ ских и на уч-
них уста но ва, ко ја под ра зу ме ва њи хо во пра во да, у скла ду са за-
ко ном, са мо стал но од лу чу ју о свом уре ђе њу и ра ду.

–  Пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну је ко лек тив но пра во (ни је ве-
за но са мо за по је дин ца) ко је по себ но до би ја на зна ча ју у но ви-
је вре ме са ин тен зив ним тех нич ко-тех но ло шким и при вред ним 
раз во јем са вре ме ног све та, те об у хва та пра во на здра ву жи вот-
ну сре ди ну, пра во на бла го вре ме ну и пот пу ну оба ве ште ност 
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о ње ном ста њу, као и оба ве зу сва ко га да чу ва и по бољ ша ва жи-
вот ну сре ди ну. Ре пу бли ка Ср би ја и ауто ном на по кра ји на по себ-
но су од го вор не за за шти ту жи вот не сре ди не.

По себ на пра ва ве за на за де те и по ро ди цу – Ме ђу сло бо да ма и 
пра ви ма ко ја га ран ту је Устав Ре пу бли ке Ср би је, по себ но су из дво је на 
она ко ја за циљ има ју по себ ну за шти ту де це и по ро ди це. То су: пра-
во на за кљу че ње бра ка и рав но прав ност су пру жни ка, сло бо да о од лу-
чи ва њу о ра ђа њу, пра ва де те та, пра ва и ду жно сти ро ди те ља, као и 
по себ на за шти та по ро ди це, мај ке и де те та.

Пра ва стра на ца – Устав у на че лу га ран ту је стран ци ма сва пра ва 
ко ја су утвр ђе на Уста вом и за ко ном, у скла ду са ме ђу на род ним уго во-
ром, из у зев оних ко ја по Уста ву и за ко ну има ју са мо др жа вља ни (на 
при мер, из бор но пра во). Као и у дру гим зе мља ма, у од но су на стран це 
по сто је и од ре ђе не спе ци фич но сти. Та ко стран ци ужи ва ју јед но са мо 
њи ма свој стве но пра во – пра во на уто чи ште (азил). Устав јем чи пра-
во уто чи шта у Ре пу бли ци Ср би ји стран цу ко ји осно ва но стра ху је од 
про го на због ње го ве ра се, по ла, ве ре, на ци о нал не при пад но сти, др жа-
вљан ства, при пад но сти од ре ђе ној гру пи или због сво јих по ли тич ких 
уве ре ња. По сту пак за оства ри ва ње овог пра ва уре ђу је се за ко ном.

4. По себ на пра ва при пад ни ка 

на ци о нал них ма њи на

По ред људ ских сло бо да и пра ва ко ја се га ран ту ју свим гра ђа ни ма 
Ре пу бли ке Ср би је, при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на Устав га ран ту-
је до дат на ин ди ви ду ал на и ко лек тив на пра ва. Ин ди ви ду ал на пра-

ва оства ру ју се по је ди нач но, док се ко лек тив на пра ва оства ру ју у 
за јед ни ци са дру ги ма, у скла ду са Уста вом, за ко ном и ме ђу на род ним 
уго во ром. На и ме, пу тем ко лек тив них пра ва при пад ни ци на ци о нал-
них ма њи на не по сред но или пре ко сво јих пред став ни ка иза бра них у 
са ве те на ци о нал них ма њи на уче ству ју у од лу чи ва њу или са ми од лу чу-
ју о по је ди ним пи та њи ма ве за ним за сво ју кул ту ру, обра зо ва ње, оба-
ве шта ва ње и слу жбе ну упо тре бу свог је зи ка и пи сма.

У по себ на пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на спа да ју: за-
бра на дис кри ми на ци је на ци о нал них ма њи на, рав но прав ност у во ђе-
њу јав них по сло ва, за бра на на сил не аси ми ла ци је, пра во на очу ва ње 
по себ но сти, пра во на удру жи ва ње и на са рад њу са су на род ни ци ма. 
Но ви на овог уста ва је за бра на на сил не аси ми ла ци је. Уста вом се за-
бра њу је сва ка на сил на аси ми ла ци ја при пад ни ка на ци о нал них ма-
њи на и утвр ђу је да ће се њи хо ва за шти та од на сил не аси ми ла ци је 
уре ди ти за ко ном. Екс пли цит но се за бра њу је пред у зи ма ње ме ра ко је 
би про у зро ко ва ле ве штач ко ме ња ње на ци о нал ног са ста ва ста нов-
ни штва на под руч ји ма где тра ди ци о нал но и у зна чај ном бро ју жи ве 
при пад ни ци на ци о нал них ма њи на.
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5. Ме ре од сту па ња од људ ских 

и ма њин ских пра ва

Са мо у два Уста вом утвр ђе на слу ча ја да та је мо гућ ност да се про-
пи шу ме ре од сту па ња од Уста вом за јем че них људ ских и ма њин ских 
пра ва. При то ме Устав ве о ма пре ци зно про пи су је по сту пак уво ђе ња, 
ду жи ну тра ја ња и на чин пре стан ка ме ра ко ји ма се од ре ђу ју од сту па-
ња од га ран то ва них људ ских и ма њин ских пра ва са ци љем да се ова 
огра ни че ња све ду на нај ма њу мо гу ћу ме ру. Од сту па ња је мо гу ће уве-
сти са мо у слу ча ју про гла ше ња ван ред ног или рат ног ста ња.

IV. ЕКО НОМ СКО УРЕ ЂЕ ЊЕ И ЈАВ НЕ ФИ НАН СИ ЈЕ

Пре ма Уста ву, осно ву еко ном ског уре ђе ње Ср би је чи не: тр жи-
шна при вре да, отво ре но и сло бод но тр жи ште, сло бо да пред у зет ни-
штва, са мо стал ност при вред них су бје ка та и рав но прав ност при-
ват не и дру гих об ли ка сво ји не.

Ре пу бли ка Ср би ја чи ни је дин стве но при вред но под руч је са је дин-
стве ним тр жи штем ра да, ка пи та ла и услу га, при че му се ути цај сло бод-
не при вре де на со ци јал ни и еко ном ски по ло жај за по сле них ускла ђу је 
кроз со ци јал ни ди ја лог из ме ђу син ди ка та и по сло да ва ца.

При ват но пред у зет ни штво је сло бод но, а мо же се огра ни чи ти за-
ко ном, ра ди за шти те здра вља љу ди, жи вот не сре ди не и при род них 
бо гат ста ва и ра ди без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је.

Устав јем чи јед нак по ло жај свих на тр жи шту, а за бра њу је ак те 
ко ји ма се, су прот но за ко ну, огра ни ча ва сло бод на кон ку рен ци ја ства-
ра њем или зло у по тре бом мо но пол ског или до ми нант ног по ло жа ја. 
Утвр ђу је се да се пра ва сте че на ула га њем ка пи та ла на осно ву за ко на 
не мо гу за ко ном ума њи ва ти.

Јем чи се и за шти та по тро ша ча, та ко да су по себ но за бра ње не рад-
ње усме ре не про тив здра вља, без бед но сти и при ват но сти по тро ша-
ча, као и све не ча сне рад ње на тр жи шту.

Стра на ли ца су на тр жи шту из јед на че на са до ма ћим. Стра на фи-
зич ка и прав на ли ца мо гу сте ћи сво ји ну на не по крет но сти ма, у скла-
ду са за ко ном и ме ђу на род ним уго во ром, а мо гу сте ћи и пра во кон це-
си је на при род ним бо гат стви ма и до бри ма од оп штег ин те ре са, као и 
дру га пра ва од ре ђе на за ко ном.

Устав по зна је три об ли ка сво ји не: при ват ну, за дру жну и јав ну 

сво ји ну.
Јав на сво ји на мо же би ти: др жав на сво ји на, сво ји на ауто ном не 

по кра ји не и сво ји на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. Сред ства из јав-
не сво ји не оту ђу ју се на на чин и под усло ви ма про пи са ним за ко ном, 
а сви об ли ци сво ји не ужи ва ју јед на ку прав ну за шти ту.
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Др жав ну имо ви ну као об лик јав не сво ји не чи не: при род на бо-

гат ства, до бра за ко ја је за ко ном од ре ђе но да су од оп штег ин-

те ре са, као и имо ви на ко ју ко ри сте ор га ни Ре пу бли ке Ср би је. У 
скла ду са за ко ном, Устав до пу шта да и дру ге ства ри и пра ва мо гу би-
ти у др жав ној имо ви ни. Под усло ви ма утвр ђе ним за ко ном, фи зич ка и 
прав на ли ца мо гу сте ћи по је ди на пра ва на до бри ма у оп штој упо тре-
би. При род на бо гат ства ко ри сте се под усло ви ма и на на чин пред ви-
ђен за ко ном.

Сво ји на ауто ном не по кра ји не и сво ји на је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве, на чин ње ног ко ри шће ња и рас по ла га ња уре ђу ју се за ко ном. 
Ова два об ли ка јав не сво ји не је су устав на но ви на уве де на Уста вом од 
2006. го ди не, та ко да тек пред сто ји до но ше ње за ко на ко ји ће уре ди ти 
на чин ко ри шће ња и рас по ла га ња сво ји не ауто ном не по кра ји не и сво-
ји не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Ко ри шће ње и рас по ла га ње по љо при вред ним, шум ским и град-
ским гра ђе вин ским зе мљи штем у при ват ној сво ји ни сло бод но је, с 
тим да се за ко ном мо гу огра ни чи ти, од но сно про пи са ти усло ви ко ри-
шће ња и рас по ла га ња да би се от кло ни ла опа сност од на но ше ња ште-
те жи вот ној сре ди ни или да би се спре чи ла по вре да пра ва и на за ко-
ну за сно ва них ин те ре са дру гих ли ца.

Устав утвр ђу је оба ве зу за све да чу ва ју при род не рет ко сти и на-
уч но, кул тур но и исто риј ско на сле ђе, при че му се утвр ђу је по себ на 
од го вор ност Ре пу бли ке Ср би је, и ауто ном не по кра ји не и је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве за очу ва ње овог на сле ђа.

Ка да су у пи та њу јав не фи нан си је Устав утвр ђу је да се сред ства 
за фи нан си ра ње над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном не по кра-
ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју из по ре за и дру гих 
при хо да утвр ђе них за ко ном, као и да је оба ве за пла ћа ња по ре за 
и дру гих да жби на оп шта, и да се за сни ва на еко ном ској мо ћи об ве-
зни ка. Та ко ђе, утвр ђу је се да је бу џет прав ни акт ко ји мо ра ју да има-
ју Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном не по кра ји не и све је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве, у ко јем мо ра ју би ти при ка за ни сви при хо ди и рас хо ди 
ко ји ма се фи нан си ра ју њи хо ве над ле жно сти. За ко ном се утвр ђу ју 
ро ко ви у ко ји ма бу џет мо ра би ти усво јен, као и на чин при вре ме ног 
фи нан си ра ња. Устав на но ви на је уво ђе ње устав ног осно ва за по сто-
ја ње по себ ног др жав ног ор га на, Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци-

је ко ја кон тро ли ше из вр ша ва ње свих бу џе та. Др жав на ре ви зор ска 
ин сти ту ци ја је нај ви ши др жав ни ор ган ре ви зи је јав них сред ста ва, 
са мо стал на је и под ле же над зо ру На род не скуп шти не, ко јој и од го-
ва ра за свој рад.

На род на бан ка је цен трал на бан ка Ре пу бли ке Ср би је, ко ја је та-
ко ђе са мо стал на и под ле же над зо ру На род не скуп шти не, ко јој од го-
ва ра за свој рад. О На род ној бан ци до но си се за кон, а њом ру ко во ди 
гу вер нер ко га би ра На род на скуп шти на.
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V. УРЕ ЂЕ ЊЕ ДР ЖАВ НЕ ВЛА СТИ

Ма да др жа ва по сво јој при ро ди пред ста вља је дин ствен и це ло-
вит ор га ни зам, у сми слу вр ше ња су ве ре не вла сти на од ре ђе ној те ри-
то ри ји, због све о бу хват но сти по сло ва ко је др жа ва оба вља у вр ше њу 
те вла сти мо гу ће је го во ри ти о по је ди ним функ ци ја ма др жа ве. Ове 
сво је функ ци је др жа ва оства ру је пре ко по је ди них ор га на.

Део Уста ва ко ји се од но си на уре ђе ње др жав не вла сти утвр ђу је др-
жав не ор га не ко ји су но си о ци по је ди них функ ци ја др жав не вла сти у Ре-
пу бли ци Ср би ји, њи хов са став, по ло жај и од нос са дру гим ор га ни ма у 
др жа ви. Са гла сно Устав ном на че лу по де ле вла сти, уре ђе ње вла сти у Ре пу-
бли ци Ср би ји по чи ва на по де ли на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску власт.

Основ на функ ци ја др жав ног ор га на ко ји има за ко но дав ну власт је-
сте до но ше ње за ко на. За ко но дав ну власт, пре ма Уста ву, вр ши На род-

на скуп шти на.
Основ на функ ци ја др жав ног ор га на ко ји има из вр шну власт је сте 

не по сред но и кон крет но оба вља ње мно штва др жав них по сло ва ко ји-
ма је циљ из вр ша ва ње за ко на. Пре ма Уста ву, из вр шну власт у Ре пу бли-
ци вр ши Вла да.

Суд ска власт има функ ци ју очу ва ња и за шти те утвр ђе ног 

прав ног по рет ка, а оства ру је се до но ше њем кон крет них прав них ака-
та, суд ских од лу ка, ко ји ма се ре ша ва ју спор ни од но си ме ђу прав ним 
су бјек ти ма, од но сно ко ји ма се за пра во про ве ра ва да ли су за ко ни и 
дру ги про пи си пра вил но би ли при ме ње ни у кон крет ним си ту а ци ја ма. 
Са гла сно Устав ном на че лу по де ле вла сти, суд ска власт у Ср би ји је не-

за ви сна и при па да по себ ним др жав ним ор га ни ма – су до ви ма.

1. На род на скуп шти на

1.1. По ло жај и над ле жно сти

На род на скуп шти на је нај ви ше пред став нич ко те ло и она је ор ган 
ко ји је но си лац уста во твор не и за ко но дав не вла сти.

У скла ду са на ве де ним по ло жа јем у си сте му вла сти, На род на скуп-
шти на је над ле жна да:

1. до но си и ме ња устав;
2. од лу чу је о про ме ни гра ни це Ре пу бли ке Ср би је;
3. рас пи су је ре пу блич ки ре фе рен дум;
4.  по твр ђу је ме ђу на род не уго во ре кад је за ко ном пред ви ђе на 

оба ве за њи хо вог по твр ђи ва ња;
5. од лу чу је у ра ту и ми ру и про гла ша ва рат но и ван ред но ста ње;
6. над зи ре рад слу жби без бед но сти;
7.  до но си за ко не и дру ге оп ште ак те из над ле жно сти Ре пу бли ке 

Ср би је;
8. да је прет ход ну са гла сност на ста тут ауто ном не по кра ји не;
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9. усва ја стра те ги ју од бра не;
10. усва ја план раз во ја и про стор ни план;
11.  усва ја бу џет и за вр шни ра чун Ре пу бли ке Ср би је, на пред лог 

Вла де;
12. да је ам не сти ју за кри вич на де ла.
По ред то га, На род на скуп шти на има и од ре ђе не из бор не над ле-

жно сти, а то су да:
1.  би ра Вла ду, над зи ре њен рад и од лу чу је о пре стан ку ман да та 

Вла де и ми ни ста ра;
2.  би ра и раз ре ша ва су ди је Устав ног су да (пре ма Уста ву вр ши из-

бор пет су ди ја Устав ног су да) ;
3.  би ра пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да, пред сед ни ке су-

до ва, Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца, јав не ту жи о це, су ди је и за ме-
ни ке јав них ту жи ла ца, у скла ду са Уста вом (што зна чи да су ди је 
и за ме ни ке јав них ту жи ла ца би ра са мо ка да се ли це пр ви пут 
би ра на ову функ ци ју);

4. би ра и раз ре ша ва гу вер не ра На род не бан ке;
5. би ра и раз ре ша ва За штит ни ка гра ђа на и над зи ре ње гов рад;
6.  би ра и раз ре ша ва и дру ге функ ци о не ре од ре ђе не за ко ном (на 

при мер, За ко ном о до ступ но сти ин фор ма ци ја од јав ног зна ча ја 
пред ви ђе но је да по ве ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја 
би ра На род на скуп шти на).

1.2. Са став На род не скуп шти не, из бор и тра ја ње 
ман да та на род них по сла ни ка

На род на скуп шти на је јед но до ма и чи ни је укуп но 250 на род-

них по сла ни ка. На род ни по сла ни ци се би ра ју на не по сред ним из-

бо ри ма, тај ним гла са њем. У На род ној скуп шти ни обез бе ђу је се рав-
но прав ност и за сту пље ност по ло ва и на ци о нал них ма њи на.

Из бо ре за на род не по сла ни ке рас пи су је пред сед ник Ре пу бли-

ке 90 да на пре ис те ка ман да та На род не скуп шти не, та ко да из бо ри бу-
ду окон ча ни у на ред них 60 да на. Пр ву сед ни цу но во и за бра ног са зи ва 
На род не скуп шти не за ка зу је пред сед ник На род не скуп шти не из прет-
ход ног са зи ва, та ко да се сед ни ца одр жи нај ка сни је 30 да на од да на 
про гла ше ња ко нач них ре зул та та из бо ра. На пр вој сед ни ци по твр ђу ју 
се по сла нич ки ман да ти, а На род на скуп шти на је кон сти ту и са на по твр-
ђи ва њем ман да та две тре ћи не на род них по сла ни ка. Кон сти ту и са њем 
На род не скуп шти не (по твр ђи ва њем ман да та две тре ћи не на род них 
по сла ни ка) пре ста је ман дат прет ход ног са зи ва На род не скуп шти не.

Ман дат на род ног по сла ни ка по чи ње да те че да ном по твр ђи ва ња 
ман да та у На род ној скуп шти ни и тра је че ти ри го ди не, од но сно до пре-
стан ка ман да та на род них по сла ни ка тог са зи ва На род не скуп шти не. 
На род ни по сла ник не мо же би ти исто вре ме но по сла ник у скуп шти ни 
ауто ном не по кра ји не, ни ти функ ци о нер у ор га ни ма из вр шне вла сти 
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и пра во су ђа. На род ни по сла ник та ко ђе не мо же оба вља ти ни дру ге јав-
не функ ци је, по сло ве и ду жно сти за ко је је за ко ном утвр ђе но да пред-
ста вља ју су коб ин те ре са.

1.3. Иму ни тет на род ног по сла ни ка

Пре ма Уста ву, на род ни по сла ни ци ужи ва ју иму ни тет. Иму ни тет на-
род ног по сла ни ка из ра жа ва се у два ви да:

–  на род ни по сла ник не мо же би ти по зван на кри вич ну или би ло 
ко ју дру гу од го вор ност за из ра же но ми шље ње или за то ка ко је 
гла сао у вр ше њу сво је по сла нич ке функ ци је и

–  на род ни по сла ник ко ји се по звао на иму ни тет не мо же би ти при-
тво рен, ни ти се про тив ње га мо же во ди ти кри вич ни или дру ги 
по сту пак у ко ме се мо же из ре ћи ка зна за тво ра, без одо бре ња 
На род не скуп шти не. На род на скуп шти на мо же да ус по ста ви 
иму ни тет и ако се по сла ник ни је по звао на иму ни тет. Од овог 
пра ви ла по сто ји са мо је дан из у зе так. На и ме, ако је на род ни по-
сла ник за те чен у из вр ше њу кри вич ног де ла за ко је је пред ви ђе-
на ка зна за тво ра у тра ја њу ду жем од пет го ди на, он мо же би ти 
при тво рен без одо бре ња На род не скуп шти не.

Ме ђу тим, ка да је про тив на род ног по сла ни ка по кре нут кри вич ни 
по сту пак па се он ни је мо гао во ди ти због по сто ја ња иму ни тет ске за шти-
те, то не зна чи да та кво ли це ни ка да не ће од го ва ра ти за из вр ше но де ло. 
Устав из ри чи то пред ви ђа да у кри вич ном или дру гом по ступ ку у ко ме је 
ус по ста вљен иму ни тет не те ку ро ко ви про пи са ни за тај по сту пак, што 
кон крет но зна чи да не ће мо ћи да до ђе до за ста ре ло сти већ ће по сту пак 
би ти на ста вљен он да ка да кон крет ном ли цу пре ста не функ ци ја за хва љу-
ју ћи ко јој има иму ни тет, без об зи ра на то ко ли ко вре ме на до та да про ђе.

1.4. Функ ци о не ри у На род ној скуп шти ни

По слов ни ком На род не скуп шти не уре ђу ју се уну тра шња ор га ни-
за ци ја и рад На род не скуп шти не, те су овим по слов ни ком од ре ђе ни и 
функ ци о не ри На род не скуп шти не и њи хов по ло жај. Сход но по слов ни-
ку, функ ци о не ри На род не скуп шти не су пред сед ник, пот пред сед-

ни ци и се кре тар На род не скуп шти не. Њих би ра На род на скуп шти-
на, на на чин ка ко је то пред ви ђе но ње ним по слов ни ком.

1.5. На чин ра да и од лу чи ва ња 
у На род ној скуп шти ни

Устав пред ви ђа два на чи на од лу чи ва ња у На род ној скуп шти ни. Пра-
ви ло је да На род на скуп шти на од лу ке до но си ве ћи ном гла со ва на род них 
по сла ни ка на сед ни ци на ко јој је при сут на ве ћи на на род них по сла ни ка 
(про ста ве ћи на). Из у зе так од овог пра ви ла чи ни од лу чи ва ње о по себ но 
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зна чај ним пи та њи ма утвр ђе ним Уста вом о ко ји ма На род на скуп шти-
на од лу чу је ве ћи ном гла со ва свих на род них по сла ни ка (ква ли фи ко ва на 
ве ћи на). У пи та ња о ко ји ма На род на скуп шти на од лу чу је ве ћи ном гла со-
ва свих на род них по сла ни ка спа да ју:

– про гла ша ва ње и уки да ње ван ред ног ста ња,
–  про пи си ва ње ме ра од сту па ња од људ ских и ма њин ских пра ва у 

рат ном и ван ред ном ста њу,
–  до но ше ње за ко на ко јим Ре пу бли ка Ср би ја по ве ра ва ауто ном-

ним по кра ји на ма и је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве по је ди на 
пи та ња из сво је над ле жно сти,

– да ва ње прет ход не са гла сно сти на ста тут ауто ном не по кра ји не,
– усва ја ње бу џе та и за вр шног ра чу на,
–  из бор пред сед ни ка и јед ног или ви ше пот пред сед ни ка На род-

не скуп шти не,
–  из бор Вла де и од лу чи ва ње о пре стан ку ман да та Вла де и ми ни-

ста ра,
– од лу чи ва ње о од го во ру на ин тер пе ла ци ју,
–  из бор су ди ја Устав ног су да и од лу чи ва ње о њи хо вом раз ре ше-

њу и пре стан ку ман да та,
–  из бор пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да, пред сед ни ка су-

до ва, Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца, јав них ту жи ла ца,
–  из бор су ди ја и за ме ни ка јав них ту жи ла ца ко ји се пр ви пут би ра-

ју на ту функ ци ју,
–  из бор и раз ре ше ње гу вер не ра На род не бан ке Ср би је и За штит-

ни ка гра ђа на.
По сто је и два, нај зна чај ни ја, пи та ња о ко ји ма На род на скуп шти на од-

лу чу је дво тре ћин ском ве ћи ном укуп ног бро ја на род них по сла ни ка, а то су:
– про ме на Уста ва и
– раз ре ше ње пред сед ни ка Ре пу бли ке.
Ак ти ко је до но си На род на скуп шти на је су: за ко ни, бу џет, план раз-

во ја и про стор ни план, за вр шни ра чун, аутен тич на ту ма че ња, де кла-
ра ци је, ре зо лу ци је, пре по ру ке, од лу ке и за кључ ци.

На род на скуп шти на се са ста је у ре дов ним и ван ред ним за се да-

њи ма.
Ре дов на за се да ња Скуп шти не одр жа ва ју се два пу та го ди шње, с 

тим да пр во ре дов но за се да ња по чи ње пр вог рад ног да на у мар ту, а 
дру го ре дов но за се да ње по чи ње пр вог рад ног да на у ок то бру. Ре дов-
но за се да ње не мо же да тра је ду же од 90 да на. На род на скуп шти на са-
ста је се у ван ред но за се да ње на зах тев нај ма ње јед не тре ћи не на род-
них по сла ни ка или на зах тев Вла де, са уна пред од ре ђе ним днев ним 
ре дом. До ван ред ног за се да ња мо гу ће је да до ђе уко ли ко не ке из не-
над не и нео д ло жне окол но сти или до га ђа ји зах те ва ју хит но за се да ње 
На род не скуп шти не, али исто та ко и у слу ча ју да је по треб но на ста ви-
ти са ре дов ним (уоби ча је ним) ра дом на кон ис те ка ро ка од 90 да на, 
пред ви ђе ног за одр жа ва ње ре дов них сед ни ца.



50 Приручник за полагање државног стручног испита

1.6. Пра во пред ла га ња за ко на

Пра во пред ла га ња за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та, пре ма 
Уста ву, има сва ки на род ни по сла ник, Вла да, скуп шти на ауто ном не по-
кра ји не или нај ма ње 30.000 би ра ча.

Пра во пред ла га ња за ко на из сво је обла сти има ју За штит ник гра-
ђа на и На род на бан ка Ср би је.

1.7. Ре фе рен дум

Од лу ка о рас пи си ва њу ре пу блич ког ре фе рен ду ма, као об ли ка не-
по сред ног из ја шња ва ња гра ђа на о од ре ђе ном пи та њу из над ле жно-
сти На род не скуп шти не, до но си се на зах тев ве ћи не свих на род них 
по сла ни ка или на зах тев нај ма ње 100.000 би ра ча.

Пред мет ре фе рен ду ма не мо гу би ти оба ве зе ко је про из ла зе из 
ме ђу на род них уго во ра, за ко ни ко ји се од но се на људ ска и ма њин ска 
пра ва и сло бо де, по ре ски и дру ги фи нан сиј ски за ко ни, бу џет и за вр-
шни ра чун, уво ђе ње ван ред ног ста ња и ам не сти ја, као ни пи та ња ко ја 
се ти чу из бор них над ле жно сти На род не скуп шти не.

Са дру ге стра не, Устав пред ви ђа оба ве зни ре фе рен дум чи ји је 
пред мет акт о про ме ни Уста ва ако се про ме на од но си на пре ам бу лу 
Уста ва, на че ла Уста ва, људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де, уре ђе ње 
вла сти, про гла ша ва ње рат ног и ван ред ног ста ња, од сту па ње од људ-
ских и ма њин ских пра ва у рат ном и ван ред ном ста њу или по сту пак за 
про ме ну Уста ва, од но сно ако се про ме на Уста ва ти че пи та ња ко ја су 
од су штин ског зна ча ја за гра ђа не Ср би је.

1.8. Рас пу шта ње На род не скуп шти не

Због ве ли ког зна ча ја ова кве од лу ке за ста бил ност зе мље, Устав 
утвр ђу је ка да На род на скуп шти на мо же би ти рас пу ште на, ка да мо ра 
би ти рас пу ште на и ка да не мо же би ти рас пу ште на.

Рас пу шта ње На род не скуп шти не је у над ле жно сти пред сед ни ка 
Ре пу бли ке.

Пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан да рас пу сти На род ну скуп шти ну 
у че ти ри слу ча ја:

–  ако у ро ку од 90 да на од да на свог кон сти ту и са ња На род на скуп-
шти на не иза бе ре Вла ду,

–  ка да пред сед ник Вла де под не се остав ку а На род на скуп шти на 
не иза бе ре но ву Вла ду у ро ку од 30 да на од да на кон ста та ци је 
остав ке пред сед ни ка Вла де,

–  ка да се у На род ној скуп шти ни из гла са не по ве ре ње Вла ди а На-
род на скуп шти на не иза бе ре но ву Вла ду у ро ку од 30 да на од 
да на из гла са ва ња не по ве ре ња и
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–  ка да На род на скуп шти на не из гла са по ве ре ње Вла ди а На род на 
скуп шти на не иза бе ре но ву Вла ду у ро ку од 30 да на од да на не-
из гла са ва ња по ве ре ња.

Пред сед ник Ре пу бли ке мо же да рас пу сти На род ну скуп шти ну 
ако му Вла да под не се обра зло же ни пред лог за рас пу шта ње. Ме ђу-
тим, Вла да не мо же пред ло жи ти рас пу шта ње На род не скуп шти не 
ако је по ста ви ла пи та ње свог по ве ре ња или ако је под нет пред лог да 
јој се из гла са не по ве ре ње.

На род на скуп шти на не мо же би ти рас пу ште на за вре ме рат ног 
или ван ред ног ста ња.

Исто вре ме но са рас пу шта њем На род не скуп шти не пред сед ник 
Ре пу бли ке рас пи су је из бо ре за на род не по сла ни ке, та ко да се из бо ри 
окон ча ју нај ка сни је у ро ку од 60 да на од да на рас пи си ва ња.

На род на скуп шти на ко ја је рас пу ште на вр ши са мо те ку ће или 
нео д ло жне по сло ве, од ре ђе не за ко ном. Али, у слу ча ју про гла ше ња 
рат ног или ван ред ног ста ња по но во се ус по ста вља ње на пу на над ле-
жност, ко ја тра је до окон ча ња рат ног, од но сно ван ред ног ста ња.

2. Пред сед ник Ре пу бли ке

2.1. По ло жај и над ле жно сти

Пре ма Уста ву, пред сед ник Ре пу бли ке из ра жа ва др жав но је дин-

ство Ре пу бли ке Ср би је.
Над ле жно сти пред сед ни ка Ре пу бли ке су да:
1. пред ста вља Ре пу бли ку Ср би ју у зе мљи и ино стран ству;
2. ука зом про гла ша ва за ко не;
3.  пред ла же На род ној скуп шти ни кан ди да та за пред сед ни ка Вла-

де, по што са слу ша ми шље ње пред став ни ка иза бра них из бор-
них ли ста;

4.  пред ла же На род ној скуп шти ни но си о це функ ци ја, у скла ду са 
Уста вом и за ко ном (на при мер, пред ла же На род ној скуп шти ни 
ли сту од 10 кан ди да та за су ди је Устав ног су да, са ко је На род на 
скуп шти на би ра пет су ди ја);

5.  по ста вља и опо зи ва ука зом ам ба са до ре Ре пу бли ке Ср би је, на 
осно ву пред ло га Вла де;

6.  при ма акре ди тив на и опо зив на пи сма стра них ди пло мат ских 
пред став ни ка;

7. да је по ми ло ва ња и од ли ко ва ња;
8.  вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не Уста вом (на при мер, име ну је 

пет су ди ја Устав ног су да са ли сте ко ју пред ло жи На род на скуп-
шти на, ука зом рас пу шта На род ну скуп шти ну и др.).

Та ко ђе, пред сед ник Ре пу бли ке, у скла ду са за ко ном, ко ман ду је 
Вој ском и по ста вља, уна пре ђу је и раз ре ша ва офи ци ре Вој ске Ср би је.
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2.2. Про гла ше ње за ко на

Пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан да нај ка сни је у ро ку од 15 да на 
од из гла са ва ња за ко на, од но сно у ро ку од се дам да на ако је за кон до-
нет по хит ном по ступ ку, до не се указ о про гла ше њу за ко на.

Ако не до не се указ о про гла ше њу за ко на у на ве де ним ро ко ви ма, 
ду жан је да за кон вра ти На род ној скуп шти ни на по нов но од лу чи ва-
ње, уз пи сме но обра зло же ње раз ло га због ко јих је од био да га про гла-
си. Уко ли ко На род на скуп шти на од лу чи да по но во гла са о за ко ну ко ји 
је пред сед ник Ре пу бли ке вра тио на од лу чи ва ње, за кон се из гла са ва 
ве ћи ном од укуп ног бро ја по сла ни ка.

Пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан да про гла си по нов но из гла са-
ни за кон. То зна чи да не ма пра во да га по но во вра ти На род ној скуп-
шти ни, чак ни ако је На род на скуп шти на по но во из гла са ла за кон у 
исто вет ном тек сту ка кав је био и пр ви пут. Иако пред сед ник Ре пу-
бли ке не ма пра во да дру ги пут из гла са ни за кон вра ти, у прак си је 
мо гу ћа си ту а ци ја да ипак про тек не рок за про гла ше ње за ко на, а 
да пред сед ник у том ро ку не пот пи ше указ о про гла ше њу. Ако до 
то га до ђе, пред ви ђе но је да та да указ до но си пред сед ник На род-
не скуп шти не. Да кле, пред сед ник Ре пу бли ке не ма пра во да трај но 
спре чи На род ну скуп шти ну да до не се од ре ђе ни за кон, ма кар тај за-
кон са др жа вао и од ред бе ко је ни су у са гла сно сти са Уста вом. Ово 
сто га што, пре ма на че лу по де ле вла сти, за ко но дав на власт при па да 
На род ној скуп шти ни и као што ни ко не ма пра ва да до но си за ко не 
уме сто ње, та ко је ни ко не мо же ни спре чи ти у до но ше њу за ко на. 
Оце ну да ли кон крет ни за кон за и ста са др жи не до стат ке на ко је је 
ука зао пред сед ник Ре пу бли ке од би ја ју ћи да га про гла си, над ле жан 
је да дâ са мо Устав ни суд.

2.3. Из бор, ман дат и пре ста нак ман да та 
пред сед ни ка Ре пу бли ке

Пред сед ни ка Ре пу бли ке би ра ју гра ђа ни, на не по сред ним из бо ри-
ма, тај ним гла са њем. Из бо ре за пред сед ни ка Ре пу бли ке рас пи су је 
пред сед ник На род не скуп шти не 90 да на пре ис те ка ман да та пред сед-
ни ка Ре пу бли ке, та ко да се из бо ри окон ча ју у на ред них 60 да на.

Ман дат пред сед ни ка Ре пу бли ке тра је пет го ди на и по чи ње да те-
че од да на ка да пред сед ник Ре пу бли ке по ло жи за кле тву пред На род-
ном скуп шти ном. Уко ли ко ман дат пред сед ни ка Ре пу бли ке ис ти че за 
вре ме рат ног или ван ред ног ста ња, про ду жа ва се та ко да тра је до ис-
те ка три ме се ца од да на пре стан ка рат ног, од но сно ван ред ног ста ња. 
Исто ли це мо же да бу де би ра но на функ ци ју пред сед ни ка др жа ве нај-
ви ше два пу та.

Пред сед ник Ре пу бли ке не мо же оба вља ти дру гу јав ну функ ци ју 
или про фе си о нал ну де лат ност.
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Пред сед ник Ре пу бли ке ужи ва иму ни тет као на род ни по сла ник, а 
о ње го вом иму ни те ту од лу чу је На род на скуп шти на ве ћи ном гла со ва 
свих на род них по сла ни ка.

Ман дат пред сед ни ка Ре пу бли ке мо же пре ста ти пре ис те ка вре ме-
на на ко је је би ран:

–  под но ше њем пи сме не остав ке, ко ју пред сед ник Ре пу бли ке до-
ста вља пред сед ни ку На род не скуп шти не и о то ме оба ве шта ва 
јав ност или

–  раз ре ше њем од стра не На род не скуп шти не. Је ди ни основ 
за раз ре ше ње мо же би ти ако је пред сед ник Ре пу бли ке по вре-

дио Устав. Од лу ку о раз ре ше њу На род на скуп шти на до но си 
дво тре ћин ском ве ћи ном укуп ног бро ја на род них по сла ни-

ка. По сту пак раз ре ше ња по кре ће се на пред лог нај ма ње јед не 
тре ћи не на род них по сла ни ка. Пре рас пра ве и од лу чи ва ња о 
под не том пред ло гу за раз ре ше ње Устав ни суд је ду жан да нај-
ка сни је у ро ку од 45 да на од лу чи о по сто ја њу по вре де Уста ва. 
По што је је ди ни раз лог због ко га пред сед ник Ре пу бли ке мо же 
би ти раз ре шен ду жно сти по вре да Уста ва, а Устав ни суд је је ди-
ни над ле жан да це ни у ко јим слу ча је ви ма је Устав по вре ђен, ова-
кво ре ше ње пред ви ђе но је пре вас ход но да би се га ран то ва ло 
да по сту пак раз ре ше ња пред сед ни ка Ре пу бли ке не бу де по ли-
тич ки мо ти ви сан већ прав но за сно ван, чи ме се чу ва ста бил ност 
са ме др жа ве и ње них ин сти ту ци ја.

2.4. За ме њи ва ње пред сед ни ка Ре пу бли ке

Ка да је пред сед ник Ре пу бли ке спре чен да оба вља ду жност или 
ка да ман дат пред сед ни ка Ре пу бли ке пре ста не пре вре ме на на ко је је 
би ран, за ме њу је га пред сед ник На род не скуп шти не. Ова кво ста ње 
мо же да тра је нај ду же три ме се ца. Пред сед ник На род не скуп шти не 
ду жан је да рас пи ше из бо ре за пред сед ни ка Ре пу бли ка нај ка сни је у 
ро ку од три ме се ца од на стан ка спре че но сти пред сед ни ка Ре пу бли-
ке, од но сно пре стан ка ман да та на ко ји је би ран.

3. Вла да

3.1. По ло жај, са став, над ле жно сти и од го вор ност

Вла да је но си лац из вр шне вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји.
У са став Вла де ула зе пред сед ник Вла де, је дан или ви ше пот-

пред сед ни ка и ми ни стри. Ми ни стри мо гу би ти та ко зва ни ре сор ни 
ми ни стри, ка да ру ко во де јед ном или ви ше уна пред од ре ђе них обла-
сти и од го ва ра ју за ста ње у обла сти, од но сно обла сти ма ко ји ма ру-
ко во де или та ко зва ни ми ни стри без порт фе ља, ко ји не ма ју уна пред 
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од ре ђе ну област ко јом ру ко во де већ од пред сед ни ка Вла де до би ја ју 
кон крет на за ду же ња да се ба ве пи та њем ко је не спа да ни у је дан ре-
сор или је за јед нич ко за све или ви ше ре со ра.

И у на шем прав ном си сте му, као у мно гим дру гим зе мља ма, Вла-
ду обра зу је пар ла мент пре ма по ли тич ким кри те ри ју ми ма, од пред-
став ни ка по ли тич ке ве ћи не у пар ла мен ту. Сто га, вла да мо же би ти 
јед но стра нач ка – са ста вље на ис кљу чи во од пред став ни ка јед не по-
ли тич ке стран ке, ко а ли ци о на – са ста вље на од две или ви ше по ли тич-
ких пар ти ја ко је има ју ве ћи ну у пар ла мен ту, кон цен тра ци о на – ка да 
се обра зу је од свих по ли тич ких стра на ка у пар ла мен ту, обич но у кри-
зним си ту а ци ја ма. Вла да мо же би ти и екс перт ска, што из ра жа ва став 
по ли тич ке ве ћи не да се во ђе ње по је ди них ре со ра упра ве по ве ри лич-
но сти ма иза бра ним пре ма пр вен стве но струч ним, а не по ли тич ким 
кри те ри ју ми ма.

Пре ма Уста ву, над ле жно сти Вла де су да:
1. утвр ђу је и во ди по ли ти ку;
2. из вр ша ва за ко не и дру ге оп ште ак те На род не скуп шти не;
3. до но си уред бе и дру ге оп ште ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на;
4.  пред ла же На род ној скуп шти ни за ко не и дру ге оп ште ак те и да-

је о њи ма ми шље ње кад их под не се дру ги пред ла гач (ако су за-
кон пред ло жи ли на род ни по сла ни ци или би ра чи);

5.  усме ра ва и ускла ђу је рад ми ни стар ста ва и дру гих ор га на др-
жав не упра ве и вр ши над зор над њи хо вим ра дом;

6. вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не Уста вом и за ко ном.
Из ова ко утвр ђе них над ле жно сти и чи ње ни це да је На род на скуп-

шти на та ко ја је би ра про из ла зи да је Вла да од го вор на На род ној скуп-
шти ни за по ли ти ку Ре пу бли ке Ср би је, за из вр ша ва ње за ко на и дру гих 
оп штих ака та На род не скуп шти не и за рад ор га на др жав не упра ве.

Пред сед ник Вла де во ди и усме ра ва рад Вла де, ста ра се о ујед на-
че ном по ли тич ком де ло ва њу Вла де, ускла ђу је рад чла но ва Вла де и 
пред ста вља Вла ду.

Ми ни стри су за свој рад и за ста ње у обла сти из де ло кру га ми ни-
стар ства од го вор ни пред сед ни ку Вла де, Вла ди и На род ној скуп шти ни.

3.2. Из бор, ман дат и пре ста нак ман да та Вла де

Вла ду би ра На род на скуп шти на, ве ћи ном од укуп ног бро ја на род-
них по сла ни ка.

Пред сед ник Ре пу бли ке На род ној скуп шти ни пред ла же кан ди да та 
за пред сед ни ка Вла де, по што са слу ша ми шље ње пред став ни ка иза-
бра них из бор них ли ста.

Кан ди дат за пред сед ни ка Вла де На род ној скуп шти ни из но си про-
грам Вла де и пред ла же њен са став, о че му На род на скуп шти на гла са 
исто вре ме но.
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Вла да је иза бра на ако је за њен из бор гла са ла ве ћи на од укуп ног 
бро ја на род них по сла ни ка.

Ман дат Вла де тра је до ис те ка ман да та На род не скуп шти не ко ја ју 
је иза бра ла, а по чи ње да те че да ном по ла га ња за кле тве пред На род-
ном скуп шти ном. То зна чи да ман дат Вла де увек пре ста је ка да пре ста-
не ман дат на род них по сла ни ка ко ји су је иза бра ли – би ло ис те ком 
њи хо вог ман да та, да кле по сле че ти ри го ди не, би ло рас пу шта њем На-
род не скуп шти не.

По ред на ве де ног, ман дат Вла де мо же да пре ста не и пре пре стан-
ка ман да та На род не скуп шти не, и то: из гла са ва њем не по ве ре ња, 
остав ком пред сед ни ка Вла де, не из гла са ва њем по ве ре ња. До пре стан-
ка ман да та Вла де мо же да до ђе и као по сле ди ца не при хва та ња од го-
во ра на ин тер пе ла ци ју.

Вла да ко јој је пре стао ман дат до из бо ра но ве Вла де мо же да вр-
ши са мо од ре ђе не те ку ће и нео д ло жне по сло ве од ре ђе не за ко ном.

Чла ну Вла де мо же да пре ста не ман дат пре ис те ка вре ме на на ко-
је је иза бран кон ста то ва њем остав ке, из гла са ва њем не по ве ре ња у На-
род ној скуп шти ни и раз ре ше њем од стра не На род не скуп шти не, на 
пред лог пред сед ни ка Вла де.

Пред сед ник Вла де и њен члан не од го ва ра ју за ми шље ње из не то 
на сед ни ци Вла де или На род не скуп шти не, или за гла са ње на сед ни ци 
Вла де. Пред сед ник и члан Вла де ужи ва ју иму ни тет као на род ни по сла-
ник, а о њи хо вом иму ни те ту од лу чу је Вла да.

3.3. Ин тер пе ла ци ја

Устав пред ви ђа да ин тер пе ла ци ју у ве зи са ра дом Вла де или по је-
ди ног ње ног чла на мо же под не ти нај ма ње 50 на род них по сла ни ка. 
Са др жи на ин тер пе ла ци је је, за пра во, тра же ње од го во ра и об ја шње ња 
у ве зи са не ким кон крет ним пи та њи ма или по ја ва ма из над ле жно сти 
ра да Вла де или по је ди ног чла на Вла де. На пр ви по глед ин тер пе ла ци-
ја нај ви ше ли чи на по сла нич ко пи та ње, али се од ње га бит но раз ли ку-
је не са мо по то ме што је за ње но под но ше ње по треб но нај ма ње 50 
на род них по сла ни ка, већ пре све га по про це ду ри ко ја сле ди на кон 
до ста вља ња од го во ра на под не ту ин тер пе ла ци ју и по сле ди ца ма до 
ко јих ње но под но ше ње мо же да до ве де.

На и ме, као пр во, Вла да, од но сно члан Вла де ко ме је ин тер пе ла ци ја 
упу ће на ду жни су да до ста ве На род ној скуп шти ни од го вор у ро ку од 30 
да на. Да ље, за раз ли ку од од го во ра на по сла нич ко пи та ње, о од го во ру 
на ин тер пе ла ци ју рас пра вља се и гла са. Ако На род на скуп шти на из гла-
са да при хва та до ста вље ни од го вор, на ста ви ће да ра ди по прет ход но 
усво је ном днев ном ре ду. Ме ђу тим, ако На род на скуп шти на гла са њем 
не при хва ти од го вор ко ји је да ла Вла да или њен члан, при сту па се гла-
са њу о не по ве ре њу Вла ди или чла ну Вла де, уко ли ко пред сед ник Вла де 
или њен члан прет ход но не под не су остав ку. Да кле, не при хва та ње 
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од го во ра на ин тер пе ла ци ју је „увод“ у пре вре ме ни пре ста нак ман да-
та Вла де, од но сно чла на Вла де. Ово оту да што не при хва та ње ар гу ме-
на та ко ји су да ти у од го во ру од стра не ве ћи не на род них по сла ни ка 
ја сно ука зу је на то да су Вла да, од но сно њен члан из гу би ли по ве ре ње 
скуп штин ске ве ћи не. Сто га је гла са ње о не по ве ре њу, за пра во, ло гич-
на по сле ди ца већ кон ста то ва ног гу бит ка по ве ре ња. По што је у ова-
квој си ту а ци ји при лич но из ве сно да ће ве ћи на ко ја ни је гла са ла за 
при хва та ње од го во ра по том гла са ти за не по ве ре ње Вла ди, од но сно 
ње ном чла ну, да та је мо гућ ност под но ше ња остав ке пре не го што се 
овом гла са њу при сту пи.

О пи та њу ко је је би ло пред мет ин тер пе ла ци је не мо же се по но во 
рас пра вља ти пре ис те ка ро ка од 90 да на.

3.4. Гла са ње о не по ве ре њу Вла ди или чла ну Вла де

Гла са ње о не по ве ре њу Вла ди или по је ди ном ње ном чла ну мо же 
за тра жи ти нај ма ње 60 на род них по сла ни ка.

Ка ко је под но ше ње овог пред ло га сиг нал да по сто ји кри за из ме-
ђу Вла де и скуп штин ске ве ћи не, ка ко се та кри за не би нео гра ни че но 
про ду жа ва ла, Уста вом је пред ви ђе но да се пред лог раз ма тра на пр вој 
на ред ној сед ни ци На род не скуп шти не, а нај ра ни је пет да на од ње го-
вог под но ше ња.

На род на скуп шти на је при хва ти ла пред лог за из гла са ва ње не по-
ве ре ња Вла ди или чла ну Вла де ако је за ње га гла са ло ви ше од по ло ви-
не свих на род них по сла ни ка.

Ако На род на скуп шти на из гла са не по ве ре ње Вла ди, њој пре ста-
је ман дат, а пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан да по кре не по сту пак за 
из бор но ве Вла де (да по ку ша да пред ло жи но вог кан ди да та за пред-
сед ни ка Вла де). Ако На род на скуп шти на у ро ку од 30 да на не иза бе ре 
но ву Вла ду, што зна чи да ни је мо гу ће фор ми ра ти но ву скуп штин ску 
ве ћи ну, пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан да рас пу сти На род ну скуп-
шти ну и рас пи ше ван ред не пар ла мен тар не из бо ре.

Ка да На род на скуп шти на из гла са не по ве ре ње чла ну Вла де, пред-
сед ник Вла де је ду жан да по кре не по сту пак за из бор но вог чла на Вла де.

Ме ђу тим, Устав спре ча ва да се под но ше њем пред ло га за гла са ње 
о не по ве ре њу де ста би ли зу је по ли тич ка си ту а ци ја у др жа ви, та ко да 
пред ви ђа да ако Вла ди или чла ну Вла де не бу де из гла са но не по ве ре-
ње, пот пи сни ци пред ло га не мо гу под не ти но ви пред лог пре ис те ка 
ро ка од 180 да на.

3.5. Гла са ње о по ве ре њу Вла ди

Вла да мо же за тра жи ти гла са ње о свом по ве ре њу.
Сми сао овог зах те ва је у од ре ђе ној вр сти по ли тич ког при ти ска на 

Скуп шти ну да се ја сно опре де ли да ли и да ље по др жа ва Вла ду. На и ме, 
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мо гу ће су си ту а ци је у ко ји ма опо зи ци ја на ру ша ва ауто ри тет и кре ди би-
ли тет Вла де у јав но сти тврд ња ма да је Вла да из гу би ла скуп штин ску ве ћи-
ну, али се не од лу чу је на под но ше ње пред ло га за из гла са ва ње не по ве-
ре ња сто га што, у ства ри, зна да не ма по треб ну ве ћи ну да „сру ши“ Вла ду 
или ни је си гур на да ли би та кву ве ћи ну за и ста мо гла да обез бе ди. У том 
слу ча ју Вла ди сто ји на рас по ла га њу мо гућ ност да под но ше њем зах те ва 
да се гла са о ње ном по ве ре њу до ка же да и да ље ужи ва по треб но по ве-
ре ње и ти ме пре ки не нео сно ва не гла си не и оја ча сво ју по зи ци ју.

На род на скуп шти на је при хва ти ла пред лог за из гла са ва ње по ве ре ња 
Вла ди ако је за ње га гла са ло ви ше од по ло ви не свих на род них по сла ни ка.

Али, ако је про це на Вла де би ла по гре шна, па јој На род на скуп-
шти на не из гла са по ве ре ње, Вла ди пре ста је ман дат, а пред сед ник 
Ре пу бли ке је ду жан да по кре не по сту пак за из бор но ве Вла де. Ако 
На род на скуп шти на не иза бе ре но ву Вла ду у ро ку од 30 да на од да на 
не из гла са ва ња по ве ре ња, пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан да рас пу-
сти На род ну скуп шти ну и рас пи ше из бо ре.

3.6. Остав ка пред сед ни ка Вла де

Пред сед ник Вла де мо же под не ти остав ку На род ној скуп шти ни. 
Пред сед ник Вла де остав ку под но си пред сед ни ку На род не скуп шти не 
и исто вре ме но о њој оба ве шта ва пред сед ни ка Ре пу бли ке и јав ност.

На род на скуп шти на на пр вој на ред ној сед ни ци кон ста ту је остав-
ку пред сед ни ка Вла де, а да ном кон ста та ци је остав ке пред сед ни ка 
Вла де це лој Вла ди пре ста је ман дат, по што су чла но ви Вла де иза бра-
ни на ње гов пред лог.

Ка да На род на скуп шти на кон ста ту је остав ку пред сед ни ка Вла де, 
пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан да по кре не по сту пак за из бор но ве Вла-
де. У слу ча ју да На род на скуп шти на не иза бе ре но ву Вла ду у ро ку од 30 
да на од да на кон ста та ци је остав ке пред сед ни ка Вла де, пред сед ник Ре-
пу бли ке је ду жан да рас пу сти На род ну скуп шти ну и рас пи ше из бо ре.

3.7. Остав ка и раз ре ше ње чла на Вла де

Функ ци ја чла на Вла де мо же пре ста ти пре вре ме на на ко је је 
иза бран:

– под но ше њем остав ке пред сед ни ку Вла де или
–  та ко што пред сед ник Вла де пред ло жи На род ној скуп шти ни раз-

ре ше ње по је ди ног чла на Вла де.
Остав ка се са мо кон ста ту је, а о пред ло гу за раз ре ше ње На род на 

скуп шти на гла са и од лу ка о раз ре ше њу чла на Вла де је до не та ако је 
за њу гла са ла ве ћи на од укуп ног бро ја на род них по сла ни ка.

У оба слу ча ја пре стан ка ман да та чла на Вла де пред сед ник Вла де 
је ду жан да по кре не по сту пак из бо ра но вог чла на Вла де, у скла ду са 
за ко ном.
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4. Др жав на упра ва

Др жав на упра ва је део из вр шне вла сти ко ји, у скла ду са Уста вом 
и за ко ном, оба вља по сло ве др жав не упра ве у окви ру пра ва и ду жно-
сти Ре пу бли ке Ср би је. Др жав на упра ва је са мо стал на, ве за на Уста вом 
и за ко ном, а за свој рад од го ва ра Вла ди. По сло ве др жав не упра ве 
оба вља ју ми ни стар ства, ор га ни упра ве у са ста ву ми ни стар ства и по-
себ не ор га ни за ци је. По сло ви др жав не упра ве и број ми ни стар ста ва 
од ре ђу ју се за ко ном, а уну тра шње уре ђе ње ор га на др жав не упра ве и 
њи хо ву ор га ни за ци ју про пи су је Вла да по себ ном уред бом. Рад ор га на 
др жав не упра ве под ле же над зо ру Вла де.

По сло ви ко је оба вља др жав на упра ва утвр ђе ни су За ко ном о др-
жав ној упра ви.

Са гла сно Уста ву, по је ди ни по сло ви др жав не упра ве мо гу се за ко-
ном по ве ри ти ауто ном ним по кра ји на ма, је ди ни ца ма ло кал не са мо у-
пра ве, ако је то у ин те ре су ефи ка сни јег и ра ци о нал ни јег оства ри ва ња 
пра ва и оба ве за гра ђа на и за до во ља ва ња њи хо вих по тре ба од не по-
сред ног ин те ре са за жи вот и рад.

Та ко ђе, по је ди на јав на овла шће ња мо гу се за ко ном по ве ри ти и 
јав ним аген ци ја ма, уста но ва ма, пред у зе ћи ма и дру гим ор га ни за ци ја-
ма, па чак и фи зич ким ли ци ма, као има о ци ма јав них овла шће ња.

Де лат но сти и по сло ви због ко јих се осни ва ју јав не слу жбе, њи-
хо во уре ђе ње и рад про пи су ју се за ко ном, а осни ва чи јав них слу-
жби мо гу би ти Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном не по кра ји не и је ди ни це 
ло кал не.

5. За штит ник гра ђа на

Уво ђе ње За штит ни ка гра ђа на у си стем др жав них ор га на Ре пу-
бли ке Ср би је пред ста вља устав ну но ви ну. Пре ма Уста ву, За штит ник 
гра ђа на је не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти пра ва гра ђа на и 
кон тро ли ше рад ор га на др жав не упра ве, ор га на над ле жног за прав-
ну за шти ту имо вин ских пра ва и ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је, као и 
дру гих ор га на и ор га ни за ци ја, пред у зе ћа и уста но ва ко ји ма су по ве ре-
на јав на овла шће ња.

За штит ник гра ђа на ни је овла шћен да кон тро ли ше рад На род не 
скуп шти не, пред сед ни ка Ре пу бли ке, Вла де, Устав ног су да, су до ва и 
јав них ту жи ла шта ва.

За штит ни ка гра ђа на би ра На род на скуп шти на, ве ћи ном гла со ва 
укуп ног бро ја на род них по сла ни ка и он та ко ђе ужи ва иму ни тет, као 
на род ни по сла ник.

За свој рад За штит ник гра ђа на од го ва ра је ди но На род ној скуп-
шти ни, а ње гов по ло жај и над ле жно сти бли же су уре ђе ни За ко ном о 
За штит ни ку гра ђа на.
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6. Вој ска Ср би је

Исто риј ски по сма тра но, вој ска је ору жа на си ла ор га ни зо ва на, 
об у че на и опре мље на за во ђе не ору жа не бор бе, ко ја је кроз исто ри-
ју има ла и дру га чи је уло ге од од бра не зе мље. У са вре ме ним де мо-
крат ским дру штви ма на сто ји се да вој ска до би је по ло жај др жав не 
ин сти ту ци је уре ђе не уста вом и за ко ном, ко ја ће би ти под кон тро лом 
ци вил них ин сти ту ци ја, па су сто га по ло жај и над ле жно сти вој ске, тра-
ди ци о нал но, ма те ри ја уре ђи ва ња Уста ва.

Пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, Вој ска Ср би је бра ни зе мљу од ору-
жа ног угро жа ва ња спо ља и из вр ша ва дру ге ми си је и за дат ке, у скла ду 
са Уста вом, за ко ном и прин ци пи ма ме ђу на род ног пра ва ко ји ре гу ли шу 
упо тре бу си ле. Вој ска Ср би је мо же се упо тре би ти ван гра ни ца Ре пу-
бли ке Ср би је са мо по од лу ци На род не скуп шти не.

За ко ном о Вој сци Ср би је уре ђу ју се по ло жај Вој ске Ср би је, ор га ни-
за ци ја, са став и на че ла де ло ва ња Вој ске Ср би је, спе ци фич но сти оба вља-
ња вој не слу жбе, ко ман до ва ње и ру ко во ђе ње Вој ском Ср би је. Овим 
за ко ном уре ђе ни су де мо крат ска и ци вил на кон тро ла Вој ске Ср би је, 
јав ност ње ног ра да, као и дру га пи та ња од зна ча ја за Вој ску Ср би је. За ко-
ном о од бра ни бли же је уре ђе на над ле жност Вој ске Ср би је у од бра ни.

7. Су до ви

7.1. Су до ви – по јам
Исто риј ски по сма тра но, суд ска функ ци ја спа да ме ђу нај ста ри је 

др жав не функ ци је. Ме ђу тим, су до ви као не за ви сни и са мо стал ни др-
жав ни ор га ни ко ји сво ју функ ци ју вр ше на осно ву за ко на те ко ви на су 
бур жо а ских ре во лу ци ја. Суд ска власт је део др жав не вла сти ко ји ауто-
ри та тив но, зна чи са сна гом др жав не вла сти, ре ша ва спор не од но се 
ме ђу прав ним и фи зич ким ли ци ма, утвр ђу ју ћи шта је пра во у кон крет-
ном слу ча ју и из ри чу ћи санк ци ју. Бит но обе леж је по ко јем се суд ска 
власт раз ли ку је од за ко но дав не и из вр шне вла сти је сте по сто ја ње 
спо ра ко ји се ре ша ва суд ском од лу ком. За раз ли ку од за ко но дав не 
вла сти ко ја ства ра оп ште пра ви ло – за ко не, суд ска власт при ме њу је 
та оп шта пра ви ла, ту ма чи их и ства ра кон крет но пра ви ло и по је ди нач-
ни акт ко јим ре ша ва спор. За раз ли ку од управ не вла сти ко ја та ко ђе 
кон кре ти зу је, при ме њу је оп шта пра ви ла са др жа на у за ко ни ма на кон-
крет не слу ча је ве, суд ска власт при ме њу ју ћи оп шта пра ви ла на кон-
крет не слу ча је ве увек ре ша ва спор о од ре ђе ном пра ву.

У де цем бру 2008. го ди не, до но ше њем За ко на о уре ђе њу су до ва,4 
За ко на о су ди ја ма,5 За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства,6 За ко на о јав ном 

4 За кон о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08 и 104/09).
5 За кон о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08 и 104/09).
6 За кон о Ви со ком са ве ту суд ства („Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08).
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ту жи ла штву,7 За ко на о Др жав ном ве ћу ту жи ла ца,8 За ко на о се ди шти-
ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла шта ва9 и За ко на о из ме на ма 
и до пу на ма За ко на о пре кр ша ји ма10 по чео је про цес уса гла ша ва ња 
пра во суд ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је са Уста вом од 2006. го ди не. 
Про цес је окон чан то ком 2009. го ди не из бо ром но вих но си ла ца пра-
во суд них функ ци ја у Ре пу бли ци и кон сти ту и са њем др жав них ор га на 
ко ји, по но вом Уста ву, има ју зна чај не над ле жно сти у пра во су ђу. Овим 
су ство ре не нор ма тив не и тех нич ке прет по став ке за по че так функ ци о-
ни са ња но вог пра во суд ног си сте ма у Ре пу бли ци Ср би ји, уса гла ше ног 
са Уста вом од 2006. го ди не.

Пре ма но вом За ко ну о уре ђе њу су до ва, су до ви су са мо стал ни и 
не за ви сни др жав ни ор га ни ко ји шти те сло бо де и пра ва гра ђа на, за ко-
ном утвр ђе на пра ва и ин те ре се прав них су бје ка та и обез бе ђу ју устав-
ност и за ко ни тост.

7.2. На че ла о су до ви ма

Пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, на че ла суд ства је су:
1. суд ска власт је је дин стве на на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је;
2.  су до ви су са мо стал ни и не за ви сни у свом ра ду и су де на осно ву 

Уста ва, за ко на и дру гих оп штих ака та ка да је то пред ви ђе но за-
ко ном, као и оп ште при хва ће них пра ви ла ме ђу на род ног пра ва 
и по твр ђе них ме ђу на род них уго во ра;

3.  рас пра вља ње пред су дом је јав но и мо же се огра ни чи ти са мо у 
скла ду са Уста вом;

4.  у су ђе њу уче ству ју су ди је про фе си о нал ци и су ди је по рот ни ци, 
на на чин утвр ђен за ко ном;

5.  за ко ном се мо же про пи са ти да у од ре ђе ним су до ви ма и у од ре-
ђе ним ства ри ма су де са мо су ди је;

6.  суд су ди у ве ћу, а за ко ном се мо же пред ви де ти да у од ре ђе ним 
ства ри ма су ди су ди ја по је ди нац;

7.  суд ска функ ци ја је стал на, а из у зет но ли це ко је се пр ви пут би-
ра за су ди ју би ра се на три го ди не;

8.  су ди ја има пра во да су диј ску функ ци ју вр ши у су ду у ко јем је 
иза бран и са мо уз сво ју са гла сност мо же би ти пре ме штен или 
упу ћен у дру ги суд да су ди;

9.  су ди ја не мо же би ти по зван на од го вор ност за из ра же но ми-
шље ње или гла са ње при ли ком до но ше ња суд ске од лу ке, осим 
ако се ра ди о кри вич ном де лу кр ше ња за ко на од стра не су да, 

7 За кон о јав ном ту жи ла штву („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08 и 104/09).
8 За кон о Др жав ном ве ћу ту жи ла ца („Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08).
9 За кон о се ди шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла шта ва („Слу жбе ни гла-

сник РС“, број 116/08).
10 За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пре кр ша ји ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 

116/08).
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при че му су ди ја не мо же би ти ли шен сло бо де у по ступ ку по-
кре ну том због кри вич ног де ла учи ње ног у оба вља њу су диј ске 
функ ци је без одо бре ња Ви со ког са ве та суд ства;

10.  суд ску од лу ку мо же пре и спи та ти са мо над ле жни суд у за ко-
ном про пи са ном по ступ ку.

Суд ске од лу ке су до ви до но се у име на ро да и оне се за сни ва ју 
на Уста ву, за ко ну, по твр ђе ном ме ђу на род ном уго во ру и про пи су до-
не том на осно ву за ко на. Суд ске од лу ке су оба ве зне за све и не мо гу 
би ти пред мет ван суд ске кон тро ле. По ми ло ва њем или ам не сти јом суд-
ска ка зна мо же се у це ли ни или де ли мич но опро сти ти. Овим од ред ба-
ма до след но је спро ве де но на че ло не за ви сно сти суд ске вла сти.

За кон о уре ђе њу су до ва да ље раз ра ђу је ово устав но на че ло про-
пи су ју ћи, из ме ђу оста лог, да је сва ко ду жан да по шту је из вр шну суд-
ску од лу ку, да суд не мо же од би ти да по сту па и од лу чу је у ства ри за 
ко ју је над ле жан, да се су ди ја ко ји су ди од ре ђу је не за ви сно од то га ко 
су стран ке и ка кве су окол но сти прав не ства ри, као и да са мо суд ска 
власт мо же су ди ја ма да рас по ре ђу је пред ме те по уна пред утвр ђе ним 
пра ви ли ма. Та ко ђе, За кон за бра њу је ко ри шће ње јав ног по ло жа ја, 
сред ста ва јав ног оба ве шта ва ња и би ло ко је јав но исту па ње ко јим се 
не при ме ре но ути че на ток и ис ход суд ског по ступ ка, а за бра њен је и 
сва ки да љи ути цај на суд и при ти сак на уче сни ке у по ступ ку.

7.3. Вр хов ни ка са ци о ни суд

Уста вом се утвр ђу је Вр хов ни ка са ци о ни суд као нај ви ши суд у Ре-

пу бли ци Ср би ји, са се ди штем у Бе о гра ду. Вр хов ни ка са ци о ни суд је 
у суд ски си стем Ре пу бли ке Ср би је уве ден Уста вом од 2006. го ди не, а 
ње гов по ло жај и над ле жно сти бли же уре ђу је За кон о уре ђе њу су до-
ва. Вр хов ни ка са ци о ни суд је, из ме ђу оста лог, над ле жан да од лу чу је 
о ван ред ним прав ним сред стви ма из ја вље ним на од лу ке су до ва Ре пу-
бли ке Ср би је, о су ко бу над ле жно сти из ме ђу су до ва ако за од лу чи ва-
ње ни је над ле жан дру ги суд, о пре но ше њу над ле жно сти су до ва ра ди 
лак шег во ђе ња по ступ ка или из дру гих ва жних раз ло га. За ко ном су 
утвр ђе не и над ле жно сти Вр хов ног ка са ци о ног су да из ван су ђе ња, као 
на при мер утвр ђи ва ње на чел них прав них ста во ва ра ди је дин стве не 
суд ске при ме не пра ва, раз ма тра ње при ме не за ко на и дру гих про пи-
са и ра да су до ва, име но ва ње су ди ја Устав ног су да, да ва ње ми шље ња 
о кан ди да ту за пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да. По пра ви лу, 
ако за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но, Вр хов ни ка са ци о ни суд о прав-
ним сред стви ма од лу чу је у ве ћу од тро ји це су ди ја.

Пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да, на пред лог Ви со ког са ве та 
суд ства, по при ба вље ном ми шље њу оп ште сед ни це Вр хов ног ка са-
ци о ног су да и над ле жног од бо ра На род не скуп шти не, би ра На род на 
скуп шти на. Пред сед ник Вр хов ног ка са ци о ног су да би ра се на пе ри од 
од пет го ди на и не мо же би ти по но во би ран. Пред сед ни ку Вр хов ног 



62 Приручник за полагање државног стручног испита

ка са ци о ног су да пре ста је функ ци ја пре ис те ка вре ме на на ко је је иза-
бран на ње гов зах тев, на сту па њем за ко ном про пи са них усло ва за пре-
ста нак су диј ске функ ци је или раз ре ше њем из за ко ном про пи са них 
раз ло га за раз ре ше ње пред сед ни ка су да. Од лу ку о пре стан ку функ-
ци је Пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да до но си На род на скуп-
шти на, у скла ду са за ко ном, при че му од лу ку о раз ре ше њу до но си на 
пред лог Ви со ког са ве та суд ства.

7.4. Вр сте су до ва – суд ски си стем

Суд ска власт у Ре пу бли ци Ср би ји при па да су до ви ма ко ји се обра-
зу ју као су до ви оп ште и по себ не над ле жно сти. Осни ва ње, ор га ни за-
ци ја, над ле жност, уре ђе ње и са став су до ва уре ђу ју се за ко ном.

Уста вом је за бра ње но осни ва ње при вре ме них, пре ких или 

ван ред них су до ва.
Пре ма За ко ну о уре ђе њу су до ва, су до ви оп ште над ле жно сти су: 

основ ни су до ви, ви ши су до ви, апе ла ци о ни су до ви и Вр хов ни ка са-
ци о ни суд. Су до ви по себ не над ле жно сти су: при вред ни су до ви, При-
вред ни апе ла ци о ни суд, пре кр шај ни су до ви, Ви ши пре кр шај ни суд и 
Управ ни суд.

Основ ни суд осни ва се за те ри то ри ју гра да, од но сно јед не или ви-
ше оп шти на, а ви ши суд за под руч је јед ног или ви ше гра до ва, од но сно 
ви ше оп шти на. Апе ла ци о ни суд осни ва се за под руч је ви ших су до ва. 
Пре кр шај ни суд осни ва се за те ри то ри ју гра да, од но сно јед не или ви-
ше оп шти на. Осни ва ње, се ди шта и под руч ја основ них, ви ших, апе ла ци-
о них, при вред них и пре кр шај них су до ва уре ђу ју се по себ ним за ко ном 
– За ко ном о се ди шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла шта ва.

За кон да ље про пи су је да је Вр хов ни ка са ци о ни суд не по сред но 
ви ши суд за При вред ни апе ла ци о ни суд, Ви ши пре кр шај ни суд, Управ-
ни суд и Апе ла ци о ни суд. Апе ла ци о ни суд је не по сред но ви ши суд за 
ви ши суд и основ ни суд, При вред ни апе ла ци о ни суд је не по сред но ви-
ши суд за При вред ни суд, а Ви ши пре кр шај ни суд је не по сред но ви ши 
суд за Пре кр шај ни суд. Ви ши суд је не по сред но ви ши суд за основ ни 
суд ка да је то од ре ђе но за ко ном, као и за пи та ња уну тра шњег уре ђе-
ња су до ва и при ме ну За ко на о су ди ја ма.

За ко ном се уре ђу је ствар на и ме сна над ле жност свих су до ва оп-
ште и по себ не над ле жно сти.

Суд ску упра ву чи не по сло ви ко ји су одво је ни од су ђе ња а слу же 
обез бе ђи ва њу усло ва за вр ше ње суд ске вла сти. По сло ви ма суд ске 
упра ве обез бе ђу ју се усло ви за пра ви лан и бла го вре мен рад и по сло-
ва ње су да. У по сло ве суд ске упра ве спа да ју: уре ђи ва ње уну тра шњег 
по сло ва ња у су ду, по зи ва ње и рас по ре ђи ва ње су ди ја по рот ни ка, по-
сло ви ве за ни за ве шта ке и стал не суд ске ту ма че, раз ма тра ње при ту-
жби и пред став ки, во ђе ње ста ти сти ка и из ра да из ве шта ја, из вр ше ње 
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кри вич них и пре кр шај них санк ци ја, фи нан сиј ско и ма те ри јал но по-
сло ва ње су да и ове ра ис пра ва на ме ње них упо тре би у ино стран ству, 
струч ни по сло ви у ве зи са оства ри ва њем пра ва, оба ве за и од го вор-
но сти у су ду, до но ше ње оп штих и по је ди нач них ака та ко ји се од но се 
на си сте ма ти за ци ју, уну тра шњу ор га ни за ци ју, рад не од но се и дру ге 
оп ште ак те ко ји ма се уре ђу ју од но си у су ду, по сло ви у ве зи са струч-
ним уса вр ша ва њем и обу ком су ди ја и суд ског осо бља, као и дру ги 
по сло ви ве за ни за уну тра шњу ор га ни за ци ју и по сло ва ње су да ка да је 
то од ре ђе но за ко ном или оп штим ак том су да. Суд ска упра ва се де таљ-
ни је уре ђу је Суд ским по слов ни ком, ко ји до но си ми ни стар прав де уз 
прет ход но при ба вље но ми шље ње пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног 
су да. О спро во ђе њу и пра вил ној при ме ни Суд ског по слов ни ка ста ра 
се пред сед ник су да из да ва њем на ред би и упут ста ва.

Пред сед ник су да пред ста вља суд, ру ко во ди суд ском упра вом и 
од го во ран је за пра ви лан и бла го вре мен рад су да. Пред сед ник су да 
обез бе ђу је за ко ни тост, ред и тач ност у су ду, на ла же от кла ња ње не-
пра вил но сти и спре ча ва ње оду го вла че ња у ра ду, од ре ђу је бра ни о це 
по слу жбе ној ду жно сти по азбуч ном ре ду са ли сте адво ка та ко је до-
ста вља Адво кат ска ко мо ра, ста ра се о одр жа ва њу не за ви сно сти су ди-
ја и угле ду су да и вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном и Суд ским 
по слов ни ком.

Суд има јед ног или ви ше за ме ни ка пред сед ни ка су да ко ји за ме-
њу ју пред сед ни ка су да у слу ча ју спре че но сти или од сут но сти. По је ди-
не по сло ве суд ске упра ве пред сед ник су да мо же по ве ри ти за ме ни ку 
пред сед ни ка су да или пред сед ни ци ма оде ље ња. Пред сед ник су да 
ни ко ме не мо же по ве ри ти од лу чи ва ње о пра ви ма су ди ја на осно ву 
ра да, о рад ним од но си ма суд ског осо бља, о уда ље њу су ди је и су ди је 
по рот ни ка са ду жно сти, о го ди шњем рас по ре ду по сло ва и од сту па њу 
од го ди шњег рас по ре да по сло ва, о од сту па њу од ре до сле да при је ма 
пред ме та и о од у зи ма њу пред ме та. Пред сед ник не по сред но ви шег 
су да има пра во да над зи ре суд ску упра ву ни жег су да, а пред сед ник 
не по сред но ви шег су да мо же да у слу ча ју не чи ње ња пред сед ни ка ни-
жег су да до не се ак те из ње го вог де ло кру га. Пред сед ник не по сред но 
ви шег су да мо же да тра жи од ни жег су да оба ве ште ња о при ме ни про-
пи са, то ку по ступ ка, као и све по дат ке о ра ду.

Суд има се кре та ра су да. Се кре тар су да по ма же пред сед ни ку су да 
у суд ској упра ви и са мо ста лан је у по сло ви ма ко ји су му по ве ре ни од-
лу ком пред сед ни ка су да, у скла ду са Суд ским по слов ни ком. Се кре та-
ра су да рас по ре ђу је пред сед ник су да.

Пра во суд на упра ва об у хва та спро во ђе ње за ко на и дру гих про-
пи са у ве зи са уре ђе њем и ра дом су до ва. По сло ве пра во суд не упра ве 
оба вља ју Ви со ки са вет суд ства и ми ни стар ство над ле жно за пра во су-
ђе. По сло ви Пра во суд не упра ве ко је вр ши Ви со ки са вет суд ства је су: 
утвр ђи ва ње оп штих смер ни ца за уну тра шње уре ђе ње су до ва, во ђе ње 
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лич них ли сто ва су ди ја, су ди ја по рот ни ка и суд ског осо бља, пред ла-
га ње де ла бу џе та за рад су до ва за те ку ће рас хо де и рас по де ла ових 
сред ста ва, вр ше ње над зо ра над на мен ским ко ри шће њем бу џет ских 
сред ста ва и вр ше ње над зо ра над фи нан сиј ским и ма те ри јал ним по сло-
ва њем су до ва.

У по сло ве Пра во суд не упра ве ко је оба вља ми ни стар ство над ле-
жно за пра во су ђе, по ред оста лог, спа да ју: при ку пља ње ста ти стич ких 
и дру гих по да та ка, да ва ње са гла сно сти на пра вил ник о уну тра шњој 
ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у су ду, над зор над по сту-
па њем у пред ме ти ма у про пи са ним ро ко ви ма и по сту па њем по при ту-
жба ма и пред став ка ма, пред ла га ње де ла бу џе та за ин ве сти ци је, про јек-
те и дру ге про гра ме за рад пра во суд них ор га на, ста ра ње о сме штај ним 
усло ви ма, опре ма њу и обез бе ђе њу су до ва, уре ђе ње и раз вој пра во суд-
ног ин фор ма ци о ног си сте ма, уре ђе ње раз во ја и одр жа ва ње ба зе прав-
них про пи са, по ста вље ње и раз ре ше ње суд ских ве шта ка и ту ма ча.

Ни штав је сва ки по је ди нач ни акт Пра во суд не упра ве ко јим се ди-
ра у са мо стал ност и не за ви сност су да и су ди ја.

7.5. Из бор су ди ја и пре ста нак су диј ске функ ци је 
пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је

На род на скуп шти на, на пред лог Ви со ког са ве та суд ства, би-

ра за су ди ју ли це ко је се пр ви пут би ра на су диј ску функ ци ју.
Ман дат су ди ји ко ји је пр ви пут иза бран на су диј ску функ ци ју тра је 

три го ди не.
По ис те ку три го ди не су диј ска функ ци ја је стал на, а су ди ју на стал-

ну су диј ску функ ци ју би ра Ви со ки са вет суд ства.
Та ко ђе, ако у то ку вр ше ња стал не су диј ске функ ци је су ди ја кон ку-

ри ше за дру ги суд или за на пре до ва ње у ви ши суд, о ње го вом из бо ру 
од лу чу је Ви со ки са вет суд ства.

Да кле, прин цип не за ви сно сти су диј ске функ ци је оства ру је се и 
ти ме што На род на скуп шти на од лу чу је о из бо ру су ди ја са мо ка да се 
ли це пр ви пут би ра на су диј ску функ ци ју, док о свим оста лим из бо ри-
ма у то ку ње го ве су диј ске ка ри је ре од лу чу је Ви со ки са вет суд ства као 
не за ви сан и са мо ста лан ор ган са ста вљен од струч них ли ца, а не од 
по ли тич ких пред став ни ка.

Усло ви ко је ли це тре ба да ис пу ња ва за оба вља ње су диј ске функ-
ци је у од ре ђе ном су ду уре ђу ју се за ко ном. За ко ном је уре ђен и сам 
по сту пак из бо ра.

Су ди ји пре ста је су диј ска функ ци ја на ње гов зах тев, на сту па њем 
за ко ном про пи са них усло ва, раз ре ше њем из за ко ном пред ви ђе них 
раз ло га или ако не бу де иза бран на стал ну су диј ску функ ци ју. Устав 
је пре пу стио да се за ко ном утвр де кон крет ни раз ло зи услед ко јих 
пре ста је су диј ска функ ци ја. Пре ма За ко ну, су диј ска функ ци ја пре ста је 
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на вр ше њем рад ног ве ка су ди је, ка да трај но из гу би рад ну спо соб ност 
за оба вља ње су диј ске функ ци је, ка да не бу де иза бран на стал ну функ-
ци ју или ка да бу де раз ре шен. Та ко ђе, за ко ну је пре пу ште но да утвр-
ди и раз ло ге због ко јих су ди ја мо же би ти раз ре шен су диј ске функ ци-
је – ово је си ту а ци ја ка да се у за ко ном про пи са ном по ступ ку утвр ди 
да су ди ја, по јед но ста вље но ре че но, не за слу жу је ви ше да бу де су ди ја 
с об зи ром на про пу сте ко је је на пра вио у до та да шњем ра ду, што се 
обич но озна ча ва као не струч но или не са ве сно оба вља ње функ ци је. 
Су ди ја се раз ре ша ва ка да је осу ђен за кри вич но де ло на без у слов ну 
ка зну за тво ра од нај ма ње шест ме се ци или за ка жњи во де ло ко је га 
чи ни не до стој ним су диј ске функ ци је, ка да не струч но вр ши функ ци ју 
или због учи ње ног те шког ди сци плин ског пре кр ша ја. Раз ло ге за раз-
ре ше ње утвр ђу је Ви со ки са вет суд ства.

Од лу ку о пре стан ку су диј ске функ ци је до но си Ви со ки са вет 

суд ства. Про тив ове од лу ке су ди ја има пра во жал бе Устав ном су ду. 
Од лу ка Устав ног су да је ко нач на.

7.6. Ви со ки са вет суд ства

Ви со ки са вет суд ства – не за ви сан и са мо ста лан ор ган ко ји 

обез бе ђу је и га ран ту је не за ви сност и са мо стал ност су до ва и су-

ди ја, уве ден је у си стем др жав них ор га на Ре пу бли ке Ср би је Уста вом 
од 2006. го ди не. По ло жај, над ле жност, ор га ни за ци ја и на чин ра да Ви-
со ког са ве та суд ства, усло ви и по сту пак за из бор из бор них чла но ва 
Са ве та, тра ја ње ман да та и пре ста нак њи хо ве функ ци је бли же се уре-
ђу ју За ко ном о Ви со ком са ве ту суд ства.

Ви со ки са вет суд ства има 11 чла но ва. У са став Ви со ког са ве та 
суд ства ула зе три чла на по по ло жа ју и то су: пред сед ник Вр хов ног 
ка са ци о ног су да, ми ни стар над ле жан за пра во су ђе и пред сед ник над-
ле жног од бо ра На род не скуп шти не, као и осам из бор них чла но ва. Из-
бор не чла но ве чи не: шест су ди ја са стал ном су диј ском функ ци јом, од 
ко јих је је дан са те ри то ри је ауто ном не по кра ји не и два углед на и ис-
так ну та прав ни ка са нај ма ње 15 го ди на ис ку ства у стру ци, од ко јих је 
је дан адво кат, а дру ги про фе сор прав ног фа кул те та.

Из бор не чла но ве би ра На род на скуп шти на.
Ман дат чла но ва Ви со ког са ве та суд ства тра је пет го ди на, осим за 

чла но ве по по ло жа ју. Пред сед ни ци су до ва не мо гу би ти из бор ни чла-
но ви Ви со ког са ве та суд ства.

Пред сед ник Вр хов ног ка са ци о ног су да је по по ло жа ју пред сед-
ник Са ве та. Пред сед ник Са ве та пред ста вља Са вет и ру ко во ди ње го-
вим ра дом.

Ви со ки са вет суд ства, по ред оста лог, над ле жан је да:
–  би ра су ди је на стал ну су диј ску функ ци ју, би ра су ди је ко ји су на 

стал ној функ ци ји у ви ши или дру ги суд,
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– од лу чу је о пре стан ку су диј ске функ ци је,
–  пред ла же На род ној скуп шти ни из бор су ди ја при ли ком пр вог из-

бо ра на су диј ску функ ци ју,
–  пред ла же На род ној скуп шти ни из бор пред сед ни ка Вр хов ног ка-

са ци о ног су да и пред сед ни ка су до ва,
–  уче ству је у по ступ ку за пре ста нак функ ци је пред сед ни ка Вр хов-

ног ка са ци о ног су да и пред сед ни ка су до ва,
–  пред ла же Вр хов ном ка са ци о ном су ду кан ди да те за су ди је Устав-

ног су да,
– од ре ђу је број су ди ја и су ди ја по рот ни ка за сва ки суд,
– име ну је су ди је по рот ни ке,
–  од лу чу је о пре ме шта ју, упу ћи ва њу и при го во ру о уда ље њу су ди ја,
–  од лу чу је о не спо ји во сти вр ше ња дру гих слу жби и по сло ва са су-

диј ском функ ци јом,
– до но си Етич ки ко декс,
–  од лу чу је о прав ним ле ко ви ма у ди сци плин ском по ступ ку про-

тив су ди ја,
– од лу чу је о пи та њи ма иму ни те та су ди ја.

8. Јав но ту жи ла штво

8.1. По ло жај и над ле жност

Јав но ту жи ла штво је са мо ста лан др жав ни ор ган ко ји го ни учи-

ни о це кри вич них и дру гих ка жњи вих де ла и ула га њем прав них 

сред ста ва пред у зи ма ме ре за за шти ту устав но сти и за ко ни-

то сти. Јав но ту жи ла штво вр ши сво ју функ ци ју на осно ву Уста ва, 
за ко на, по твр ђе ног ме ђу на род ног уго во ра и про пи са до не тог на 
осно ву за ко на.

Јав но ту жи ла штво чи не: јав ни ту жи лац, за ме ни ци јав ног ту жи о ца 
и осо бље јав ног ту жи ла штва. Функ ци ју јав ног ту жи ла штва вр ши јав ни 
ту жи лац, а сви у јав ном ту жи ла штву под ре ђе ни су јав ном ту жи о цу.

Осни ва ње, ор га ни за ци ја и над ле жност јав ног ту жи ла штва уре ђу-
ју се за ко ном.

Ре пу блич ко јав но ту жи ла штво је нај ви ше јав но ту жи ла штво 
у Ре пу бли ци Ср би ји. Се ди ште Ре пу блич ког јав ног ту жи ла штва је у Бе о-
гра ду.

Осни ва ње, се ди шта и под руч ја дру гих јав них ту жи ла шта ва уре ђу-
ју се за ко ном.

8.2. Ре пу блич ки јав ни ту жи лац

Ре пу блич ки јав ни ту жи лац вр ши над ле жност јав ног ту жи ла штва у 
окви ру пра ва и ду жно сти Ре пу бли ке Ср би је.
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Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца, на пред лог Вла де, по при ба вље ном 
ми шље њу над ле жног од бо ра На род не скуп шти не, би ра На род на скуп-
шти на. Ре пу блич ки јав ни ту жи лац би ра се на пе ри од од шест го ди на 
и мо же би ти по но во би ран.

Ре пу блич ком јав ном ту жи о цу пре ста је функ ци ја ако не бу де по но-
во иза бран, ка да сам то за тра жи, ка да на вр ши рад ни век, ка да трај но 
из гу би рад ну спо соб ност или раз ре ше њем, из за ко ном пред ви ђе них 
раз ло га. Од лу ку о пре стан ку функ ци је Ре пу блич ком јав ном ту жи о цу 
до но си На род на скуп шти на, на пред лог Вла де.

8.3. Јав ни ту жи о ци и за ме ни ци јав ног ту жи о ца

Функ ци ју оста лих јав них ту жи ла шта ва вр ши јав ни ту жи лац. Јав-
ног ту жи о ца би ра На род на скуп шти на, на пред лог Вла де. Ман дат 
јав ног ту жи о ца тра је шест го ди на и мо же би ти по но во би ран. За ме-
ник јав ног ту жи о ца за ме њу је јав ног ту жи о ца при вр ше њу ту жи лач ке 
функ ци је и ду жан је да по сту па по ње го вим упут стви ма. На род на скуп-
шти на, на пред лог Др жав ног ве ћа ту жи ла ца, би ра за за ме ни ка ли це 
ко је се пр ви пут би ра на ову функ ци ју. Ман дат за ме ни ку јав ног ту жи о-
ца ко ји је пр ви пут иза бран на ту функ ци ју тра је три го ди не. Др жав но 
ве ће ту жи ла ца би ра за ме ни ке јав них ту жи ла ца за трај но оба вља ње 
функ ци је у истом или дру гом јав ном ту жи ла штву. Др жав но ве ће ту жи-
ла ца од лу чу је и о из бо ру за ме ни ка јав них ту жи ла ца ко ји су на стал ној 
функ ци ји у дру го или ви ше јав но ту жи ла штво.

Јав ном ту жи о цу и за ме ни ку јав ног ту жи о ца пре ста је функ ци ја на 
њи хов зах тев, на сту па њем за ко ном про пи са них усло ва – на вр ше њем 
рад ног ве ка и ка да трај но из гу би рад ну спо соб ност или раз ре ше њем 
из за ко ном про пи са них раз ло га. Јав ном ту жи о цу функ ци ја пре ста је и 
ако не бу де по но во иза бран, а за ме ни ку јав ног ту жи о ца ако не бу де 
иза бран на стал ну функ ци ју.

Пре ма За ко ну о јав ном ту жи ла штву, јав ни ту жи лац и за ме ник 
јав ног ту жи о ца раз ре ша ва ју се ка да су пра во сна жно осу ђе ни за кри-
вич но де ло на ка зну за тво ра од нај ма ње шест ме се ци или за ка жњи-
во де ло ко је их чи ни не до стој ним јав но ту жи лач ке функ ци је, ка да 
не струч но вр ше функ ци ју или због учи ње ног те шког ди сци плин ског 
пре кр ша ја. Др жав но ве ће ту жи ла ца утвр ђу је по сто ја ње раз ло га за 
раз ре ше ње и сво ју од лу ку о то ме до ста вља Вла ди.

Од лу ку о пре стан ку функ ци је јав ног ту жи о ца до но си На род на 
скуп шти на, на пред лог Вла де.

Од лу ку о пре стан ку функ ци је за ме ни ка јав ног ту жи о ца до но си Др-
жав но ве ће ту жи ла ца.

Про тив од лу ке о пре стан ку функ ци је јав ни ту жи лац и за ме ник јав-
ног ту жи о ца мо гу уло жи ти жал бу Устав ном су ду.

За бра ње но је по ли тич ко де ло ва ње ту жи ла ца и за ме ни ка јав них 
ту жи ла ца.
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8.4. Си стем од го вор но сти 
у јав ном ту жи ла штву

Ре пу блич ки јав ни ту жи лац од го во ран је за рад јав ног ту жи ла-
штва. За рад јав ног ту жи ла штва и за свој рад Ре пу блич ки јав ни ту-
жи лац од го ва ра На род ној скуп шти ни. Јав ни ту жи о ци од го ва ра ју за 
рад јав ног ту жи ла штва и за свој рад Ре пу блич ком јав ном ту жи о цу 
и На род ној скуп шти ни, а ни жи ту жи о ци и не по сред но ви шем јав-
ном ту жи о цу. За ме ни ци јав ног ту жи о ца од го ва ра ју за свој рад јав-
ном ту жи о цу.

Ни жи јав ни ту жи лац под ре ђен је ви шем јав ном ту жи о цу, а ни же 
јав но ту жи ла штво ви шем јав ном ту жи ла штву. Сва ки јав ни ту жи лац 
под ре ђен је Ре пу блич ком јав ном ту жи о цу и сва ко јав но ту жи ла штво 
под ре ђе но је Ре пу блич ком јав ном ту жи ла штву.

По што у јав но ту жи лач кој ор га ни за ци ји ва жи прин цип хи је рар хи-
је и суб ор ди на ци је (над ре ђе но сти), ви ши јав ни ту жи лац мо же ни жем 
јав ном ту жи о цу из да ти оба ве зно упут ство за по сту па ње, а Ре пу блич-
ки јав ни ту жи лац мо же из да ти оба ве зно упут ство за по сту па ње свих 
јав них ту жи ла ца.

8.5. Вр сте јав них ту жи ла шта ва

Јав но ту жи ла штво Ре пу бли ке Ср би је чи не: Ре пу блич ко јав но ту-
жи ла штво, апе ла ци о на јав на ту жи ла штва, ви ша јав на ту жи ла штва, 
основ на јав на ту жи ла штва и јав на ту жи ла штва по себ не над ле ж-
ности.

Јав на ту жи ла штва по себ не над ле жно сти су ту жи ла штво за ор га ни-
зо ва ни кри ми нал и ту жи ла штво за рат не зло чи не.

Ре пу блич ко јав но ту жи ла штво, ту жи ла штво за ор га ни зо ва ни кри-
ми нал и ту жи ла штво за рат не зло чи не осни ва ју се за те ри то ри ју Ре пу-
бли ке Ср би је.

Ту жи ла штво за ор га ни зо ва ни кри ми нал и ту жи ла штво за рат не 
зло чи не има ју се ди ште у Бе о гра ду.

Апе ла ци о но јав но ту жи ла штво осни ва се за под руч је Апе ла ци о-
ног су да.

Ви ше јав но ту жи ла штво осни ва се за под руч је Ви шег су да, а основ-
на јав на ту жи ла штва се осни ва ју за под руч је Основ ног су да.

Осни ва ње, се ди ште и под руч ја апе ла ци о них, ви ших и основ них 
јав них ту жи ла шта ва, као и ме сна над ле жност јав ног ту жи ла штва уре-
ђу ју се по себ ним за ко ном.

Ствар на над ле жност јав ног ту жи ла штва од ре ђу је се у скла ду са 
од ред ба ма за ко на ко ји ва жи за утвр ђи ва ње ствар не над ле жно сти су-
да, осим ако за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.
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8.6. Др жав но ве ће ту жи ла ца

Др жав но ве ће ту жи ла ца је са мо ста лан ор ган ко ји обез бе ђу је 

и га ран ту је са мо стал ност јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них 

ту жи ла ца. Да кле, Др жав но ве ће ту жи ла ца за јав не ту жи о це и њи хо-
ве за ме ни ке има исту уло гу и функ ци ју као Ви со ки са вет суд ства за 
су ди је.

У том сми слу и са став и над ле жно сти Др жав ног ве ћа ту жи ла ца ве-
о ма су слич ни са ста ву и над ле жно сти ма Ви со ког са ве та суд ства.

Др жав но ве ће ту жи ла ца има 11 чла но ва, од ко јих су три чла на 
по по ло жа ју и осам из бор них чла но ва. Чла но ви по по ло жа ју су: Ре пу-
блич ки јав ни ту жи лац, ми ни стар прав де и пред сед ник над ле жног 
од бо ра На род не скуп шти не. Ре пу блич ки јав ни ту жи лац је по по ло-
жа ју пред сед ник Др жав ног ве ћа ту жи ла ца. Из бор не чла но ве чи не: 
шест јав них ту жи ла ца или за ме ни ка јав них ту жи ла ца са стал ном 
функ ци јом, од ко јих је је дан са те ри то ри је ауто ном них по кра ји на, 
и два углед на и ис так ну та прав ни ка са нај ма ње 15 го ди на ис ку ства 
у стру ци, од ко јих је је дан адво кат, а дру ги про фе сор прав ног фа-
кул те та. Из бор не чла но ве би ра На род на скуп шти на. Ман дат чла но-
ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца тра је пет го ди на, осим за чла но ве по 
по ло жа ју.

Др жав но ве ће ту жи ла ца, из ме ђу оста лог, над ле жно је да:
–  утвр ђу је ли сту кан ди да та за из бор Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца 

и јав них ту жи ла ца и до ста вља је Вла ди,
–  пред ла же На род ној скуп шти ни кан ди да те за пр ви из бор за за-

ме ни ка јав ног ту жи о ца,
–  би ра за ме ни ке јав них ту жи ла ца за трај но оба вља ње функ ци је 

за ме ни ка јав ног ту жи о ца,
–  би ра за ме ни ке јав них ту жи ла ца ко ји су на стал ној функ ци ји за 

за ме ни ке јав ног ту жи о ца у дру гом јав ном ту жи ла штву или ви-
шем јав ном ту жи ла штву,

– од лу чу је о пре стан ку функ ци је за ме ни ка јав них ту жи ла ца,
–  утвр ђу је раз ло ге за раз ре ше ње јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав-

них ту жи ла ца,
– од лу чу је о уда ље њу Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца,
–  од лу чу је о при го во ру на од лу ку о уда ље њу јав ног ту жи о ца и за-

ме ни ка јав ног ту жи о ца,
–  утвр ђу је ко је су дру ге функ ци је, по сло ви или при ват ни ин те ре-

си у су прот но сти са до сто јан ством и са мо стал но шћу јав ног ту-
жи ла штва,

– до но си Етич ки ко декс,
–  од лу чу је о прав ним ле ко ви ма у ди сци плин ском по ступ ку про-

тив јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца.
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VI. УСТАВ НИ СУД

1. По јам устав ног суд ства

По јам устав ног суд ства, тј. кон тро ле устав но сти про из ла зи из 
прин ци па хи је рар хи је прав них ака та, по ко ме за ко ни, као ак ти ни-
же прав не сна ге, мо ра ју да бу ду са гла сни са уста вом. Та ко ђе, по јам 
устав ног суд ства је ве зан за за шти ту уста вом га ран то ва них људ ских 
и гра ђан ских пра ва и сло бо да, ко ја бу ду ћи да су за шти ће на уста вом 
ужи ва ју устав но-суд ску за шти ту. Кон тро ла устав но сти у раз ли чи тим 
зе мља ма мо же да бу де раз ли чи то по ста вље на, али она нај че шће об-
у хва та и кон тро лу за ко ни то сти под за кон ских оп штих ака та. Ово је, да-
кле, нор ма тив на кон тро ла ко ја под ра зу ме ва про ве ру и оце ну да ли 
су од ред бе са др жа не у за ко ни ма и дру гим про пи си ма у са гла сно сти 
са устав ним нор ма ма (кон тро ла устав но сти), као и да ли су од ред бе 
под за кон ских про пи са и оп штих ака та у скла ду са од ред ба ма од го ва-
ра ју ћег за ко на (кон тро ла за ко ни то сти).

Устав ну кон тро лу мо гу да вр ше раз ли чи ти ор га ни, а код нас је, 
као што је на по чет ку ре че но, устав ни суд као по се бан ор ган уве ден 
Уста вом СФРЈ из 1963. го ди не.

2. По ло жај и над ле жност Устав ног су да 

у Ре пу бли ци Ср би ји

Устав ни су је са мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти 
устав ност и за ко ни тост и људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де.

Од лу ке Устав ног су да су ко нач не, из вр шне и оп ште о ба ве зу ју ће.
Устав ни суд је над ле жан да од лу чу је о:
1)  са гла сно сти за ко на и дру гих оп штих ака та са Уста вом, оп ште-

при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним 
ме ђу на род ним уго во ри ма;

2 )  са гла сно сти оп ште при хва ће них ме ђу на род них уго во ра са 
Уста вом;

3) са гла сно сти дру гих оп штих ака та са за ко ном;
4)  са гла сно сти ста ту та и оп штих ака та ауто ном них по кра ји на и је-

ди ни ца ло кал не са мо у пра ве са Уста вом и за ко ном;
5)  са гла сно сти оп штих ака та ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав-

на овла шће ња, по ли тич ких стра на ка, син ди ка та, удру же ња гра-
ђа на и ко лек тив них уго во ра са Уста вом и за ко ном.

По ред то га, Устав ни суд ре ша ва су ко бе над ле жно сти из ме ђу:
1) су до ва и дру гих др жав них ор га на;
2)  ре пу блич ких ор га на и по кра јин ских ор га на или ор га на је ди ни-

ца ло кал не са мо у пра ве;
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3) по кра јин ских ор га на и ор га на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве;
4)  ор га на раз ли чи тих ауто ном них по кра ји на или раз ли чи тих је ди-

ни ца ло кал не са мо у пра ве.
Та ко ђе, Устав ни суд:
1)  од лу чу је о из бор ним спо ро ви ма за ко је за ко ном ни је од ре ђе на 

над ле жност су до ва;
2)  од лу чу је о за бра ни ра да по ли тич ке стран ке, син ди кал не ор га-

ни за ци је или удру же ња гра ђа на;
3)  од лу чу је о жал ба ма су ди ја, јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них 

ту жи ла ца на од лу ке над ле жног ор га на о пре стан ку њи хо ве 
функ ци је и

4) од лу чу је о устав ним жал ба ма.
Устав ни суд од лу ке до но си ве ћи ном гла со ва свих су ди ја Устав-

ног су да.
Уре ђе ње Устав ног су да и по сту пак пред овим су дом, као и прав-

но деј ство ње го вих од лу ка уре ђу ју се за ко ном.

3. По сту пак оце не устав но сти и за ко ни то сти

По сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти мо гу да по кре ну:
– др жав ни ор га ни,
– ор га ни те ри то ри јал не ауто но ми је или ло кал не са мо у пра ве,
– нај ма ње 25 на род них по сла ни ка,
– као и сам Устав ни суд.
Сва ко прав но или фи зич ко ли це има пра во на ини ци ја ти ву за по-

кре та ња по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти.
За кон или дру ги оп шти акт ко ји ни је са гла сан Уста ву или за ко ну 

пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног су да у слу жбе-
ном гла си лу. Та ко ђе, Устав ни суд мо же, до до но ше ња ко нач не од лу ке 
и под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном, об у ста ви ти из вр ше ње по је ди нач-
ног ак та или рад ње пред у зе те на осно ву за ко на или дру гог оп штег ак-
та чи ју устав ност или за ко ни тост оце њу је.

Устав ни суд мо же оце ни ти са гла сност за ко на и дру гих оп штих ака-
та са уста вом, или оп штих ака та са за ко ном, и по пре стан ку њи хо ве ва-
жно сти. Услов за то је да је по сту пак устав но сти по кре нут нај ка сни је у 
ро ку од шест ме се ци од пре стан ка њи хо вог ва же ња.

На зах тев нај ма ње јед не тре ћи не на род них по сла ни ка, Устав ни 
суд је ду жан да у ро ку од се дам да на из вр ши прет ход ну оце ну устав-
но сти за ко на ко ји је из гла сан али ука зом још ни је про гла шен. Уко ли-
ко за кон бу де про гла шен пре до но ше ња од лу ке о устав но сти, Устав-
ни суд ће на ста ви ти да по сту па пре ма зах те ву, у скла ду са ре дов ним 
по ступ ком за оце ну устав но сти за ко на. По сту пак за оце ну устав но сти 
не мо же би ти по кре нут про тив за ко на чи ја је ускла ђе ност са Уста вом 
утвр ђе на пре ње го вог сту па ња на сна гу.
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4. Устав на жал ба

Сва ко има пра во да из ја ви устав ну жал бу про тив по је ди нач них 
ака та или рад њи др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве-
ре на јав на овла шће ња, ако се тим ак ти ма или рад ња ма по вре ђу ју или 
ус кра ћу ју ње го ва људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не 
Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред-
ства за њи хо ву за шти ту.

5. Са став Устав ног су да

Устав ни суд чи ни 15 су ди ја ко ји се би ра ју, од но сно име ну ју на 

де вет го ди на.
Пет су ди ја Устав ног су да би ра На род на скуп шти на са ли сте од 10 

кан ди да та ко је На род ној скуп шти ни пред ло жи пред сед ник Ре пу бли ке.
Пет су ди ја име ну је пред сед ник Ре пу бли ке са ли сте од 10 кан ди да-

та ко је му пред ло жи На род на скуп шти на.
Пет су ди ја име ну је Оп шта сед ни ца Вр хов ног ка са ци о ног су да Ср-

би је са ли сте од 10 кан ди да та ко је за јед нич ки пред ла жу Ви со ки са вет 
суд ства и Др жав но ве ће ту жи ла ца.

Уста вом је утвр ђе но да са сва ке од пред ло же них ли ста кан ди да та 
је дан од иза бра них, од но сно име но ва них су ди ја мо ра би ти са те ри то-
ри је ауто ном них по кра ји на.

Су ди ја Устав ног су да се би ра и име ну је ме ђу ис так ну тим прав ни-
ци ма са нај ма ње 40 го ди на жи во та и 15 го ди на ис ку ства у прав ној 
стру ци. Јед но ли це мо же би ти би ра но или име но ва но за су ди ју Устав-
ног су да нај ви ше два пу та.

Тај ним гла са њем су ди је Устав ног су да из свог са ста ва би ра ју пред-
сед ни ка, на пе ри од од три го ди не.

6. Пре ста нак ду жно сти су ди је Устав ног су да

Су ди ји Устав ног су да ду жност пре ста је:
– ис те ком вре ме на на ко је је иза бран или име но ван,
– на ње гов зах тев,
–  кад на пу ни за ко ном про пи са не оп ште усло ве за ста ро сну пен зи-

ју или
– раз ре ше њем.
Су ди ја Устав ног су да раз ре ша ва се ако:
– по ста не члан по ли тич ке стран ке,
– по вре ди за бра ну су ко ба ин те ре са,
–  трај но из гу би рад ну спо соб ност за ду жност су ди је Устав ног су да,
–  бу де осу ђен на ка зну за тво ра или за ка жњи во де ло ко је га чи ни 

не до стој ним ду жно сти су ди је Устав ног су да.
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Ис пу ње ност усло ва за раз ре ше ње утвр ђу је Устав ни суд.
О пре стан ку ду жно сти су ди је, на зах тев овла шће них пред ла га ча 

за из бор, од но сно име но ва ње за из бор су ди је Устав ног су да, од лу чу је 
На род на скуп шти на. Ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за раз ре ше-
ње мо же да под не се Устав ни суд.

7. Су коб ин те ре са и иму ни тет

Су ди ја Устав ног су да не мо же вр ши ти дру гу јав ну или про фе си о-
нал ну функ ци ју ни ти по сао, из у зев про фе су ре на прав ном фа кул те ту 
у Ре пу бли ци Ср би ји.

Су ди ја Устав ног су да ужи ва иму ни тет као на род ни по сла ник, с 
тим што о ње го вом иму ни те ту од лу чу је Устав ни суд.

VII. ТЕ РИ ТО РИ ЈАЛ НО УРЕ ЂЕ ЊЕ

1. Устав не осно ве

У окви ру те ри то ри јал ног уре ђе ња Ре пу бли ке Ср би је Устав по зна-
је ауто ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. Ауто ном не 
по кра ји не (у да љем тек сту: по кра ји не) је су је ди ни це те ри то ри јал не 
ауто но ми је у ко ји ма гра ђа ни оства ру ју сво је Уста вом утвр ђе но пра во 
на те ри то ри јал ну ауто но ми ју. Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве су оп шти-
не, гра до ви и град Бе о град и у њи ма гра ђа ни оства ру ју сво је Уста вом 
утвр ђе но пра во на ло кал ну са мо у пра ву. По кра ји не и је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве има ју ста тус прав них ли ца.

Устав је по ло жај и оства ри ва ње пра ва на те ри то ри јал ну ауто но-
ми ју и ло кал ну са мо у пра ву уре дио на сле де ћим осно ва ма:

–  на прин ци пу суп си ди јар но сти, ко ји под ра зу ме ва да су је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве и по кра ји не над ле жне у пи та њи ма ко ја 
ни су у над ле жно сти Ре пу бли ке. Кри те ри јум је да се ра ди о пи та-
њи ма ко ја се, на свр сис хо дан на чин, мо гу оства ри ва ти уну тар 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, од но сно уну тар по кра ји не, при 
че му се за ко ном уре ђу је ко ја су пи та ња од ре пу блич ког, по кра-
јин ског, од но сно ло кал ног зна ча ја,

–  прин цип по ве ра ва ња над ле жно сти, пре ма ко јем Ре пу бли ка 
Ср би ја мо же за ко ном по ве ри ти по кра ји на ма и је ди ни ца ма ло-
кал не са мо у пра ве по је ди на пи та ња из сво је над ле жно сти. Та-
ко ђе, по кра ји на мо же по је ди на пи та ња из сво је над ле жно сти 
од лу ком по ве ри ти је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве. За ко ном 
се уре ђу је над ле жност Ре пу бли ке Ср би је и по кра ји на у над зо ру 
над из вр ша ва њем по ве ре них по сло ва, што на рав но укљу чу је 
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и пра во на по вла че ње по ве ре не над ле жно сти уко ли ко се по-
ве ре ни по сло ви не вр ше ефи ка сно, бла го вре ме но и за ко ни то. 
Сред ства за вр ше ње по ве ре них по сло ва обез бе ђу ју се у бу џе ту 
Ре пу бли ке Ср би је, од но сно по кра ји не, у за ви сно сти од то га ко 
је по ве рио по сло ве,

–  прин цип са мо стал но сти, пре ма ко јем по кра ји не, у скла ду са 
Уста вом и сво јим ста ту том, и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, у 
скла ду са Уста вом и за ко ном, са мо стал но про пи су ју уре ђе ње и 
над ле жност сво јих ор га на и јав них слу жби,

–  прин цип скуп штин ског си сте ма вла сти, пре ма ко јем је скуп-
шти на по кра ји не и скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве нај-
ви ши ор ган вла сти ових те ри то ри јал них је ди ни ца. Скуп шти ну 
по кра ји не чи не по сла ни ци, а скуп шти ну је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве од бор ни ци, ко ји се би ра ју на пе ри од од че ти ри го ди не, 
на не по сред ним из бо ри ма, тај ним гла са њем, а у те ри то ри јал-
ним је ди ни ца ма у ко ји ма жи ви ста нов ни штво ме шо ви тог на ци о-
нал ног са ста ва омо гу ћу је се сра змер на за сту пље ност на ци о нал-
них ма њи на у скуп шти на ма, у скла ду са за ко ном,

–  прин цип са рад ње пре ма ко јем по кра ји не и је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве има ју пра во да са ра ђу ју са од го ва ра ју ћим те ри то-
ри јал ним за јед ни ца ма и је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве дру-
гих др жа ва, у окви ру спољ не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је, уз 
по што ва ње те ри то ри јал ног је дин ства и прав ног по рет ка Ре пу-
бли ке Ср би је.

2. Ауто ном не по кра ји не

2.1. Устав ни по ло жај – по јам, осни ва ње и те ри то ри ја

По кра ји не су ауто ном не те ри то ри јал не за јед ни це осно ва не Уста-
вом, у ко ји ма гра ђа ни оства ру ју пра во на по кра јин ску ауто но ми ју. 
Те о риј ски, по сто ја ње те ри то ри јал не ауто но ми је зна чи да на де лу др-
жав не те ри то ри је по сто ји од ре ђе ни сте пен са мо стал но сти и оба вља-
њу по је ди них по сло ва, ко ји др жа ва Уста вом га ран ту је гра ђа ни ма ко ји 
жи ве и ра де на том де лу ње не те ри то ри је, а пре све га због по сто ја ња 
од ре ђе них на ци о нал них, кул тур них, исто риј ских и дру гих спе ци фич-
но сти, од но сно свој ста ва ко ји на том де лу др жав не те ри то ри је по сто-
је. Раз ли ка из ме ђу је ди ни це те ри то ри јал не ауто но ми је у уни тар ној 
др жа ви и фе де рал них је ди ни ца у сло же ној др жа ви у то ме је што је ди-
ни це те ри то ри јал не ауто но ми је не ма ју су ве ре ну власт.

Ре пу бли ка Ср би ја има Ауто ном ну по кра ји ну Вој во ди ну и Ауто ном-
ну по кра ји ну Ко со во и Ме то хи ју. Су штин ска ауто но ми ја Ауто ном не 
по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја уре ди ће се по себ ним за ко ном ко ји се 
до но си по по ступ ку пред ви ђе ном за про ме ну Уста ва.
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Но ве по кра ји не мо гу се осни ва ти, а по сто је ће уки да ти или спа ја-
ти, по по ступ ку утвр ђе ном за про ме ну Уста ва. Пред лог за осни ва ње 
но вих или уки да ње, од но сно спа ја ње по сто је ћих по кра ји на утвр ђу ју 
гра ђа ни на ре фе рен ду му. Те ри то ри ја по кра ји на и усло ви под ко ји ма 
се мо же про ме ни ти гра ни ца из ме ђу по кра ји на од ре ђу ју се за ко ном. 
Те ри то ри ја по кра ји на не мо же се ме ња ти без, на ре фе рен ду му, из ра-
же не са гла сно сти ње них гра ђа на.

2.2. Над ле жност

По кра ји не, у скла ду са Уста вом и сво јим ста ту том, уре ђу ју над ле-
жност, из бор, ор га ни за ци ју и рад ор га на и слу жби ко је осни ва ју.

Уста вом су де фи ни са не сле де ће обла сти у ко ји ма по кра ји не, у 
скла ду са ре пу блич ким за ко ном, са мо стал но уре ђу ју пи та ња за ко ја је 
за ко ном утвр ђе но да су од по кра јин ског зна ча ја:

1) про стор но пла ни ра ње и раз вој;
2)  по љо при вре да, во до при вре да, шу мар ство, лов, ри бо лов, ту ри-

зам, уго сти тељ ство, ба ње и ле чи ли шта, за шти та жи вот не сре-
ди не, ин ду стри ја и за нат ство, друм ски, реч ни и же ле знич ки 
са о бра ћај и уре ђи ва ње пу те ва, при ре ђи ва ње сај мо ва и дру гих 
при вред них ма ни фе ста ци ја;

3)  про све та, спорт, кул ту ра, здрав стве на и со ци јал на за шти та и јав-
но ин фор ми са ње на по кра јин ском ни воу.

Осим на ве де ног, по кра ји не се ста ра ју о оства ри ва њу људ ских и 
ма њин ских пра ва, у скла ду са за ко ном, утвр ђу ју сим бо ле по кра ји не и 
на чин њи хо вог ко ри шће ња и упра вља ју по кра јин ском имо ви ном на 
на чин пред ви ђен за ко ном. Са гла сно Уста ву и за ко ну, по кра ји не има ју 
из вор не при хо де, до но се бу џет и за вр шни ра чун и обез бе ђу ју сред ства 
је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве за оба вља ње по ве ре них по сло ва.

2.3. Ауто ном на по кра ји на Вој во ди на

Но вим За ко ном о утвр ђи ва њу над ле жно сти Ауто ном не по кра ји-
не Вој во ди не11 ускла ђу ју се над ле жно сти и по ло жај ове по кра ји не са 
но вим ре ше њи ма Уста ва од 2006. го ди не.

Пре ма За ко ну, Ауто ном на по кра ји на Вој во ди на је ре ги ја у ко јој се 
тра ди ци о нал но не гу ју европ ски прин ци пи и вред но сти и као та ква 
мо же би ти члан европ ских и свет ских удру же ња ре ги о на и у окви ру 
сво је над ле жно сти мо же осни ва ти пред став ни штва у ре ги о ни ма Евро-
пе, од но сно у Бри се лу, у скла ду са За ко ном и Ста ту том.

За кон уре ђу је мо гућ ност ме ђу ре ги о нал не са рад ње Ауто ном не 
по кра ји не Вој во ди не са од го ва ра ју ћим те ри то ри јал ним за јед ни ца ма 

11 За кон о утвр ђи ва њу над ле жно сти Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не до нет је у де-
цем бру 2009 („Слу жбе ни гла сник РС“, број 99/09).
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дру гих др жа ва, у окви ру спољ не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је, уз по-
што ва ње те ри то ри јал ног је дин ства и прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср-
би је. Ауто ном на по кра ји на Вој во ди на мо же да за кљу чу је ме ђу ре ги о-
нал не спо ра зу ме у окви ру сво је Уста вом утвр ђе не над ле жно сти.

Са гла сно од ред ба ма За ко на, те ри то ри ју Ауто ном не по кра ји не Вој-
во ди не чи не те ри то ри је је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва у ње ним ге о-
граф ским обла сти ма (Бач ка, Ба нат и Срем), утвр ђе не за ко ном.

Пре ма За ко ну, град Но ви Сад је глав ни ад ми ни стра тив ни цен тар 
и се ди ште ор га на Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не.

За ко ном се, у скла ду са Уста вом, про ши ру ју над ле жно сти АП Вој во-
ди не у на пред по ме ну тим Уста вом утвр ђе ним обла сти ма. Та ко ђе, За ко-
ном се АП Вој во ди ни по ве ра ва знат но ве ћи број над ле жно сти из окви-
ра де ло кру га ре пу блич ких ор га на не го што је то до са да био слу чај.

За ко ном се бли же уре ђу је ме ђу соб ни од нос ре пу блич ких и по кра-
јин ских ор га на у оства ри ва њу над ле жно сти утвр ђе них за ко ном. При 
из вр ша ва њу за ко на и дру гих про пи са Ре пу бли ке Ср би је, ме ђу соб ни 
од но си ор га на Ре пу бли ке Ср би је и ор га на АП Вој во ди не за сни ва ју се 
на Уста вом и за ко ном утвр ђе ним пра ви ма и оба ве за ма ре пу блич ких 
ор га на, од но сно на Уста вом, за ко ном и Ста ту том утвр ђе ним пра ви ма 
и оба ве за ма ор га на АП Вој во ди не. Ра ди за ко ни тог, успе шног и не сме-
та ног оба вља ња по сло ва из над ле жно сти АП Вој во ди не, Вла да, на 
ини ци ја ти ву из вр шног ор га на АП Вој во ди не, мо же осно ва ти стал ну 
ме шо ви ту ко ми си ју са ста вље ну од пред став ни ка Вла де и из вр шног 
ор га на АП Вој во ди не.

Јед на од бит них но ви на Уста ва од 2006. го ди не је сте уво ђе ње сво-
ји не ауто ном не по кра ји не као об ли ка јав не сво ји не. Са гла сно то ме, 
за ко ном се утвр ђу је да имо ви ну АП Вој во ди не чи не ства ри ко је на 
осно ву за ко на ко ри сте ор га ни АП Вој во ди не, јав на пред у зе ћа и уста-
но ве чи ји је она осни вач, као и дру ге по крет не и не по крет не ства ри у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је јав на сво ји на. По до но ше њу за ко-
на ко јим се уре ђу је јав на сво ји на би ће уре ђен и на чин ко ри шће ња и 
рас по ла га ња имо ви ном у сво ји ни Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не.

Ауто ном на по кра ји на Вој во ди на има из вор не при хо де ко ји ма фи-
нан си ра сво је над ле жно сти, чи ја се вр ста и ви си на уре ђу ју по себ ним 
за ко ном.

2.4. Фи нан сиј ска ауто но ми ја

Фи нан сиј ска ауто но ми ја је је дан од пред у сло ва за са мо стал но 
оба вља ње по сло ва. По ред то га што је пред ви ђе но да по кра ји не са мо-
стал но до но се свој бу џет и за вр шни ра чун, фи нан сиј ска ауто но ми ја 
се по себ но огле да у то ме да по кра ји не има ју из вор не при хо де ко ји ма 
фи нан си ра ју сво је над ле жно сти, а ви си на и вр сте тих при хо да утвр ђу-
ју се за ко ном. За ко ном се та ко ђе утвр ђу је уче шће по кра ји на у де лу 
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при хо да Ре пу бли ке Ср би је. Фи нан сиј ска ауто но ми ја по кра ји не га ран-
то ва на је и ти ме што је са мим Уста вом пред ви ђе но да бу џет Ауто ном-
не по кра ји не Вој во ди не из но си нај ма ње 7% у од но су на бу џет Ре пу-
бли ке Ср би је.

2.5. Прав ни ак ти по кра ји не, над зор над ра дом 
по кра јин ских ор га на и за шти та 

по кра јин ске ауто но ми је

Нај ви ши прав ни акт ауто ном не по кра ји не је ста тут, ко ји до но си 

ње на скуп шти на, уз прет ход ну са гла сност На род не скуп шти не.
О пи та њи ма из сво је над ле жно сти по кра ји на до но си од лу ке и дру-

га оп шта ак та.
Вла да мо же пред Устав ним су дом по кре ну ти по сту пак за оце ну 

устав но сти или за ко ни то сти од лу ке по кра ји не, пре ње ног сту па ња на 
сна гу. У том слу ча ју Устав ни суд мо же, до до но ше ња сво је од лу ке, од-
ло жи ти сту па ње на сна гу оспо ре не од лу ке по кра ји не.

Са дру ге стра не, Устав пред ви ђа и ме ха ни зме за шти те по кра јин-
ске ауто но ми је. Ор ган од ре ђен ста ту том по кра ји не има пра во жал бе 
Устав ном су ду ако се по је ди нач ним ак том или рад њом др жав ног ор-
га на или ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве оне мо гу ћа ва вр ше ње 
над ле жно сти по кра ји не. Ор ган од ре ђен ста ту том по кра ји не мо же по-
кре ну ти по сту пак за оце ну устав но сти или за ко ни то сти за ко на и дру-
гог оп штег ак та Ре пу бли ке Ср би је или оп штег ак та је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве, ко јим се по вре ђу је пра во на по кра јин ску ауто но ми ју.

3. Ло кал на са мо у пра ва

3.1. По јам и устав ни по ло жај

Ло кал на са мо у пра ва је пра во гра ђа на да у окви ру Уста вом за јем-
че них пра ва уче ству ју у од лу чи ва њу о пи та њи ма ло кал ног ка рак те ра, 
ко ји ма се оства ру ју њи хо ви ло кал ни ин те ре си.

Пре ма од ред ба ма За ко на о ло кал ној са мо у пра ви,12 то је:
1)  пра во гра ђа на да упра вља ју јав ним по сло ви ма ко ји су од не по-

сред ног, за јед нич ког и оп штег ин те ре са за ло кал но ста нов ни-
штво, и то не по сред но и пре ко сло бод но иза бра них пред став-
ни ка, као и

2)  пра во и спо соб ност ор га на ло кал не са мо у пра ве да, у гра ни ца-
ма утвр ђе ним за ко ном, уре ђу ју по сло ве и упра вља ју јав ним по-
сло ви ма ко ји су у њи хо вој над ле жно сти, а ко ји су од ин те ре са 
за ло кал но ста нов ни штво.

12 Но ви За кон о ло кал ној са мо у пра ви до нет 29. де цем бра 2007 („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 129/07).
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Пре ма Европ ској по ве љи о ло кал ној са мо у пра ви,13 то је пра во и 
спо соб ност ло кал них вла сти да у окви ру за кон ских огра ни че ња уре-
ђу ју по сло ве и упра вља ју бит ним де лом јав них по сло ва под сво јом од-
го вор но шћу и у ин те ре су ло кал ног ста нов ни штва.

Пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, је ди ни це ло кал не са мо у пра ве су 
оп шти не, гра до ви и град Бе о град.

Те ри то ри ја и се ди ште је ди ни це ло кал не са мо у пра ве утвр ђу ју се 
за ко ном. Ина че, пре ма За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви, те ри то ри ју је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве чи ни под руч је јед ног или ви ше на се ље-
них ме ста, од но сно ка та стар ских оп шти на ко је ула зе у њен са став.

О осни ва њу, уки да њу и про ме ни те ри то ри је је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве прет ход но се одр жа ва ре фе рен дум те је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве.

По сло ви је ди ни це ло кал не са мо у пра ве фи нан си ра ју се из из-

вор них при хо да је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је, у скла ду са за ко ном, као и из бу џе та по кра ји не ка да је по кра-
ји на по ве ри ла је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве оба вља ње по сло ва из 
сво је над ле жно сти.

Оп шти не и гра до ви се осни ва ју и уки да ју за ко ном. Све оп шти-
не и гра до ви у Ре пу бли ци Ср би ји осно ва ни су За ко ном о те ри то ри-

јал ној ор га ни за ци ји Ре пу бли ке Ср би је. Услов да би део те ри то ри је 
Ре пу бли ке био обра зо ван као по себ на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, 
пре ма За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви, је сте:

– да пред ста вља при род ну и ге о граф ску це ли ну,
– да пред ста вља еко ном ски по ве за ни про стор,
–  да по се ду је раз ви је ну ин фра струк ту ру и из гра ђе ну ко му ни ка ци-

ју из ме ђу на се ље них ме ста и
– да по сто ји се ди ште као гра ви та ци о ни цен тар.
Но ви За кон о ло кал ној са мо у пра ви де фи ни ше оп шти ну као основ-

ну те ри то ри јал ну је ди ни цу у ко јој се оства ру је ло кал на са мо у пра ва, 
ко ја је спо соб на да пре ко сво јих ор га на са мо стал но вр ши сва пра ва 
и ду жно сти из сво је над ле жно сти и ко ја има нај ма ње 10.000 ста нов ни-
ка. По сто је ће оп шти не оста ју без об зи ра на број ста нов ни ка, а но ве 
се мо гу осни ва ти ка да има ју ма ње од 10.000 ста нов ни ка са мо из у зет-
но, ка да за то по сто је по себ ни еко ном ски, ге о граф ски или исто риј ски 
раз ло зи.

Устав је пред ви део да се град осни ва за ко ном, у скла ду са кри те ри-
ју ми ма пред ви ђе ним за ко ном ко јим се уре ђу је ло кал на са мо у пра ва. 
То зна чи да ста тус гра да мо гу да до би ју оне је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве (не ка да шње оп шти не) ко је ис пу ња ва ју кри те ри ју ме ко је пред-
ви ди За кон о ло кал ној са мо у пра ви. Но ви За кон је де фи ни сао град као 

13 Европ ска по ве ља о ло кал ној са мо у пра ви до не та је 1985. у Стра збу ру и пред ста-
вља је дан од зна чај них до ку ме на та Са ве та Евро пе.
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је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве ко ја пред ста вља еко ном ски, ад ми ни-
стра тив ни, ге о граф ски и кул тур ни цен тар ши рег под руч ја и има ви ше 
од 100.000 ста нов ни ка. Од овог пра ви ла За кон до зво ља ва из у зе так да 
ка да по сто је по себ ни еко ном ски, ге о граф ски или исто риј ски раз ло зи, 
ста тус гра да мо же има ти и она је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ко ја има 
ма ње од 100.000 ста нов ни ка. Пре ма но вом За ко ну о те ри то ри јал ној 
ор га ни за ци ји РС, са да у Ср би ји има 23 гра да и то су: Ва ље во, Вра ње, 
За је чар, Зре ња нин, Ја го ди на, Кра гу је вац, Кра ље во, Кру ше вац, Ле ско-
вац, Ло зни ца, Ниш, Но ви Па зар, Но ви Сад, Пан че во, По жа ре вац, При-
шти на, Сме де ре во, Сом бор, Срем ска Ми тро ви ца, Су бо ти ца, Ужи це, Ча-
чак и Ша бац. Пре ма ра ни је ва же ћим про пи си ма, би ло је оба ве зно да 
се на те ри то ри ји гра да обра зу ју две или ви ше град ских оп шти на. Са-
да то ни је за кон ска оба ве за већ мо гућ ност. Град ске оп шти не обра зу ју 
се ста ту том гра да и ста ту том се исто вре ме но утвр ђу је ко је по сло ве из 
над ле жно сти гра да оба вља ју град ске оп шти не.

Град има над ле жно сти ко је су Уста вом по ве ре не оп шти ни, а за-
ко ном му се мо гу по ве ри ти и дру ге над ле жно сти. Но ви на За ко на о 
ло кал ној са мо у пра ви је то што је по пр ви пут пред ви ђе но да град, у 
скла ду са за ко ном, обра зу је ко му нал ну по ли ци ју и обез бе ђу је и ор га-
ни зу је вр ше ње ње них по сло ва.

Пре ма Уста ву, град Бе о град је по себ на је ди ни ца ло кал не са мо-

у пра ве. По ло жај гра да Бе о гра да, глав ног гра да Ре пу бли ке Ср би је, 
уре ђу је се за ко ном о глав ном гра ду и ста ту том гра да Бе о гра да. Град 
Бе о град има над ле жно сти ко је су Уста вом и за ко ном по ве ре не оп шти-
ни и гра ду, а за ко ном о глав ном гра ду14 мо гу му се по ве ри ти и дру ге 
над ле жно сти. Но во до не тим За ко ном о глав ном гра ду пред ви ђе не су 
по себ не над ле жно сти гра да Бе о гра да, и то у обла сти во до при вре де, 
пу те ва, за шти те од по жа ра, јав ног ин фор ми са ња (осни ва ње те ле ви зиј-
ских и ра дио-ста ни ца, но ви на). Та ко ђе, овим за ко ном је пред ви ђе но 
осни ва ње ко му нал не по ли ци је гра да Бе о гра да.

3.2. Ко му нал на по ли ци ја

Ве о ма зна чај ну но ви ну у обла сти ло кал не са мо у пра ве и оба вља-
ња ко му нал не де лат но сти пред ста вља до но ше ње За ко на о ко му нал-
ној по ли ци ји,15 чи ме се ства ра ју за кон ске прет по став ке за ви ши ни-
во оства ри ва ња пра ва, од но сно за до во ља ва ња по тре ба гра ђа на у 
овој обла сти. За ко ном се уре ђу ју свр ха, обра зо ва ње и уну тра шње 
уре ђе ње ко му нал не по ли ци је, по сло ви ко му нал не по ли ци је и ње на 
овла шће ња.

Ко му нал ну по ли ци ју град обра зу је као уну тра шњу ор га ни за ци о-
ну је ди ни цу у са ста ву је дин стве ног ор га на град ске упра ве, од но сно 

14 За кон о глав ном гра ду до нет је та ко ђе 29. де цем бра 2007.
15 За кон о ко му нал ној по ли ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 51/09).



80 Приручник за полагање државног стручног испита

упра ве обра зо ва не за по је ди ну област. У сми слу овог за ко на, по сло ви 
ко му нал не по ли ци је је су:

–  одр жа ва ње ко му нал ног и дру гог за ко ном уре ђе ног ре да од зна-
ча ја за ко му нал ну де лат ност,

–  вр ше ње кон тро ле над при ме ном за ко на и дру гих про пи са и оп-
штих ака та из обла сти ко му нал не и дру гих де лат но сти из над ле-
жно сти гра да,

–  оства ри ва ње над зо ра у јав ном град ском, при град ском и дру гом 
ло кал ном са о бра ћа ју, у скла ду са за ко ном и про пи си ма гра да,

–  за шти та жи вот не сре ди не, кул тур них до ба ра, ло кал них пу те ва, 
ули ца и дру гих јав них обје ка та од зна ча ја за град,

–  по др шка спро во ђе њу про пи са ко ји ма се обез бе ђу је не сме та но 
од ви ја ње жи во та у гра ду, очу ва ње град ских до ба ра и из вр ша ва-
ња дру гих за да та ка из над ле жно сти гра да.

3.3. Над ле жност је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве

Пре ма Уста ву, као што је већ по ме ну то, је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве су над ле жне за по сло ве ко ји су од не по сред ног, за јед нич ког и 
оп штег ин те ре са за ло кал но ста нов ни штво. Пре ма Уста ву, оп шти на је 

над ле жна да:
1)  уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но-

сти;
2)  уре ђу је и обез бе ђу је ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта и по-

слов ног про сто ра;
3)  ста ра се о из град њи, ре кон струк ци ји, одр жа ва њу и ко ри шће њу 

ло кал них пу те ва и ули ца и дру гих јав них обје ка та од оп штин-
ског зна ча ја;

4) уре ђу је и обез бе ђу је ло кал ни пре воз;
5)  ста ра се о за до во ља ва њу по тре ба гра ђа на у обла сти про све те, 

кул ту ре, здрав стве не за шти те и со ци јал не за шти те, де чи је за-
шти те, спор та и фи зич ке кул ту ре;

6)  ста ра се о раз во ју и уна пре ђе њу ту ри зма, за нат ства, уго сти тељ-
ства и тр го ви не;

7)  ста ра се о за шти ти жи вот не сре ди не, за шти ти од еле мен тар них 
и дру гих не по го да, за шти ти кул тур них до ба ра од зна ча ја за оп-
шти ну;

8)  ста ра се о за шти ти, уна пре ђе њу и ко ри шће њу по љо при вред-
ног зе мљи шта, а оба вља и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном.

На ве де не над ле жно сти пред ста вља ју тзв. из вор не по сло ве оп-
шти не. Оне су де таљ ни је раз ра ђе не За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви, 
а сва ка од њих бли же ће би ти уре ђе на од го ва ра ју ћим за ко ни ма ко ји-
ма се це ло ви то уре ђу ју по је ди не обла сти дру штве ног жи во та.
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Та ко ђе, оп шти на са мо стал но, у скла ду са за ко ном, до но си свој бу-
џет и за вр шни ра чун, ур ба ни стич ки план и про грам раз во ја оп шти не, 
утвр ђу је сим бо ле оп шти не и њи хо ву упо тре бу.

Оп шти на се ста ра и о оства ри ва њу, за шти ти и уна пре ђе њу људ-
ских и ма њин ских пра ва, као и о јав ном ин фор ми са њу у оп шти ни.

Оп шти на са мо стал но упра вља оп штин ском имо ви ном, у скла ду 
са за ко ном, и про пи су је пре кр ша је за по вре ду оп штин ских про пи са.

Уста вом је пред ви ђе на мо гућ ност да оп шти на оба вља и тзв. по-

ве ре не по сло ве, што зна чи да се оп шти ни за ко ном мо же по ве ри ти 
оба вља ње по је ди них по сло ва из над ле жно сти Ре пу бли ке (по сло ви за 
чи је су оба вља ње ина че над ле жни ре пу блич ки ор га ни), а та ко ђе оп-
шти на ма на те ри то ри ји ауто ном не по кра ји не, по кра ји на, сво јом од лу-
ком, мо же по ве ри ти по је ди не по сло ве из сво је над ле жно сти.

Као што је већ ре че но, све по сло ве из над ле жно сти оп шти на оба-
вља ју и гра до ви и град Бе о град.

3.4. Прав ни ак ти и ор га ни је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве

Нај ви ши прав ни акт оп шти не је ста тут, а до но си га скуп шти-

на оп шти не. Ста ту том се уре ђу ју на ро чи то: пра ва и ду жно сти је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве и на чин њи хо вог оства ри ва ња, број од бор ни-
ка скуп шти не, ор га ни за ци ја и рад ор га на и слу жби, осни ва ње и рад 
ме сних за јед ни ца, на чин упра вља ња гра ђа на по сло ви ма из над ле жно-
сти је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и др. Не до но ше ње ста ту та у ро ку 
од ре ђе ном за ко ном је сте основ за оба ве зно рас пу шта ње скуп шти не.

Скуп шти на оп шти не до но си ак те из сво је над ле жно сти, усва ја бу-
џет и за вр шни ра чун, до но си план раз во ја и про стор ни план оп шти-
не, рас пи су је оп штин ски ре фе рен дум и вр ши дру ге по сло ве од ре ђе-
не за ко ном и ста ту том.

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви утвр ђе но је да је скуп шти на оп-
шти не нај ви ши ор ган оп шти не ко ји вр ши основ не функ ци је ло кал не 
вла сти пред ви ђе не Уста вом, за ко ном и ста ту том. Скуп шти ну оп шти-
не чи не од бор ни ци ко је би ра ју гра ђа ни на не по сред ним из бо ри ма тај-
ним гла са њем, на пе ри од од че ти ри го ди не. Број од бор ни ка у скуп шти-
ни оп шти не не мо же би ти ма њи од 19 ни ве ћи од 75, при че му сва ка 
оп шти на сво јим ста ту том утвр ђу је број од бор ни ка у сво јој скуп шти ни 
оп шти не. Од бор ник не мо же би ти ли це за по сле но у оп штин ској упра-
ви, ни ти ли це ко је име ну је, од но сно по ста вља скуп шти на оп шти не.

Над ле жно сти скуп шти не оп шти не мо гле би се гру пи са ти на 
нор ма тив не, осни вач ко-над зор не и из бор не. Скуп шти на оп шти не у 
окви ру сво јих нор ма тив них над ле жно сти до но си ста тут и по слов ник 
скуп шти не, бу џет и за вр шни ра чун, про грам раз во ја оп шти не и по је-
ди них де лат но сти, до но си ур ба ни стич ки план и уре ђу је ко ри шће ње 
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гра ђе вин ског зе мљи шта, утвр ђу је сто пе из вор них при хо да оп шти не, 
утвр ђу је оп штин ске так се и дру ге ло кал не при хо де ко ји по за ко ну 
при па да ју оп шти ни, утвр ђу је на кна ду за уре ђи ва ње и ко ри шће ње гра-
ђе вин ског зе мљи шта, до но си акт о јав ном за ду жи ва њу оп шти не, до-
но си про пи се и дру ге оп ште ак те, рас пи су је оп штин ски ре фе рен дум 
и утвр ђу је пред лог од лу ке о са мо до при но су, про пи су је рад но вре ме 
уго сти тељ ских, тр го вин ских и за нат ских обје ка та, да је ми шље ње о ре-
пу блич ком, по кра јин ском и ре ги о нал ном про стор ном пла ну и ми шље-
ње о за ко ни ма ко ји ма се уре ђу ју пи та ња од ин те ре са за ло кал ну са мо-
у пра ву. У вр ше њу осни вач ко-над зор них по сло ва скуп шти на оп шти не 
осни ва слу жбе, јав на пред у зе ћа, уста но ве и ор га ни за ци је утвр ђе не 
ста ту том оп шти не, да је са гла сност на њи хо ве ста ту те и вр ши над зор 
над њи хо вим ра дом. У окви ру сво јих из бор них над ле жно сти, скуп шти-
на оп шти не би ра и раз ре ша ва пред сед ни ка скуп шти не и за ме ни ка 
пред сед ни ка скуп шти не, по ста вља и раз ре ша ва се кре та ра скуп шти-
не, би ра и раз ре ша ва пред сед ни ка оп шти не, на пред лог кан ди да та за 
пред сед ни ка оп шти не, би ра за ме ни ка пред сед ни ка оп шти не и чла но-
ве оп штин ског ве ћа, име ну је и раз ре ша ва управ ни и над зор ни од бор 
и ди рек то ре јав них пред у зе ћа, уста но ва, ор га ни за ци ја и слу жби чи ји 
је осни вач.

Скуп шти на оп шти не мо же се рас пу сти ти ако:
– не за се да ду же од три ме се ца,
–  не иза бе ре пред сед ни ка оп шти не и оп штин ско ве ће у ро ку од 

ме сец да на од кон сти ту и са ња скуп шти не или у ро ку од ме сец 
да на од да на њи хо вог раз ре ше ња или под но ше ња остав ке,

–  не до не се ста тут или бу џет у ро ку утвр ђе ном за ко ном.
Од лу ку о рас пу шта њу до но си Вла да, а пред сед ник На род не скуп-

шти не рас пи су је из бо ре за но ве од бор ни ке. До кон сти ту и са ња но ве 
скуп шти не оп шти не и из бо ра из вр шних ор га на нео д ло жне и те ку ће 
по сло ве из над ле жно сти скуп шти не и из вр шних ор га на оба вља при-
вре ме ни ор ган ко ји обра зу је Вла да.

По ред скуп шти не оп шти не, оп шти на има и дру ге ор га не од ре-
ђе не ста ту том, у скла ду са за ко ном. Пре ма За ко ну о ло кал ној са мо у-
пра ви, по ред скуп шти не оп шти не, ор га ни оп шти не су пред сед ник оп-
шти не, оп штин ско ве ће и оп штин ска упра ва. Пред сед ник оп шти не и 
оп штин ско ве ће су из вр шни ор га ни оп шти не.

 Пред сед ни ка оп шти не и оп штин ско ве ће, као из вр шне ор га-
не, сход но Уста ву и За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви, би ра скуп шти на 

оп шти не.16

Ор га ни гра да и гра да Бе о гра да су, пре ма за ко ну, скуп шти на гра-
да, гра до на чел ник, град ско ве ће и град ска упра ва. За кон ске од ред бе 

16 О из вр шним ор га ни ма оп шти не и оп штин ској упра ви би ће ре чи у де лу При руч ни-
ка ко ји об ра ђу је Си стем др жав не упра ве.
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ко је се од но се на ор га не оп шти не при ме њу ју се и на ор га не гра да, 
с тим што скуп шти на гра да мо же има ти до 90 од бор ни ка, а Скуп-
шти на гра да Бе о гра да, по са мом За ко ну о глав ном гра ду, има 110 
од бор ни ка.

3.5. Над зор над ра дом оп шти не 
и за шти та ло кал не са мо у пра ве

Устав пред ви ђа два ви да над зо ра над ра дом оп шти не.
Пр во, Вла да је ду жна да об у ста ви од из вр ше ња оп шти акт оп шти-

не за ко ји сма тра да ни је са гла сан Уста ву или за ко ну и да у ро ку од пет 
да на по кре не по сту пак за оце њи ва ње устав но сти или за ко ни то сти.

Дру го, Вла да мо же, под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном, рас пу сти-
ти скуп шти ну оп шти не. Исто вре ме но, Вла да име ну је при вре ме ни ор-
ган ко ји оба вља по сло ве из над ле жно сти скуп шти не, во де ћи ра чу на о 
по ли тич ком и на ци о нал ном са ста ву рас пу ште не скуп шти не оп шти не.

Уста вом је пред ви ђе на и за шти та пра ва оп шти не. И устав на за-
шти та ло кал не са мо у пра ве има два ви да.

Као пр во, ор ган од ре ђен ста ту том оп шти не има пра во жал бе 
Устав ном су ду ако се по је ди нач ним ак том или рад њом др жав ног ор-
га на или ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве оне мо гу ћа ва вр ше ње 
над ле жно сти оп шти не.

Та ко ђе, ор ган од ре ђен ста ту том оп шти не мо же да по кре не по сту-
пак за оце ну устав но сти или за ко ни то сти за ко на и дру гог оп штег ак та 
Ре пу бли ке Ср би је или ауто ном не по кра ји не ко јим се по вре ђу је пра во 
на ло кал ну са мо у пра ву.

3.6. Сво ји на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, са гла сно Уста ву, мо же да има соп-
стве ну имо ви ну ко ја је у сво ји ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. Уво ђе-
ње сво ји не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве јед на је од бит них но ви на 
Уста ва од 2006. го ди не.

3.7. Фи нан си ра ње ло кал не са мо у пра ве

Фи нан си ра ње ло кал не са мо у пра ве уре ђу је се За ко ном о фи нан-
си ра њу ло кал не са мо у пра ве, За ко ном о јав ном ду гу и дру гим за ко ни-
ма. Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве има свој бу џет и за вр шни ра чун у 
ко је мо ра ју би ти уне ти сви при хо ди и рас хо ди ло кал не са мо у пра ве. 
Сред ства је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју се из из вор них и 
усту пље них при хо да, тран сфе ра, при ма ња по осно ву за ду жи ва ња и 
дру гих при ма ња уре ђе них за ко ном. У из вор не при хо де ло кал не са-
мо у пра ве спа да ју и ло кал не так се. Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве фи-
нан си ра ју се из соп стве них при хо да, из бу џе та Ре пу бли ке, као и из 
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бу џе та по кра ји не, ка да је она по ве ри ла по сло ве ло кал ној са мо у пра-
ви. Уста вом и за ко ном пред ви ђе на је мо гућ ност јав ног за ду жи ва ња 
ло кал не са мо у пра ве.

3.8. Ме сна са мо у пра ва

За кон о ло кал ној са мо у пра ви пред ви ђа да се ра ди за до во ље ња 
по тре ба и ин те ре са ло кал ног ста нов ни штва у се ли ма осни ва ју ме сне 

за јед ни це, као об лик ме сне са мо у пра ве. Ме сне за јед ни це се мо гу 
обра зо ва ти и у град ским на се љи ма (кварт, че тврт, ре јон и сл.).

Ме сна за јед ни ца ни је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.
Скуп шти на оп шти не, од но сно скуп шти на гра да од лу чу је, уз прет-

ход но при ба вље но ми шље ње гра ђа на, о обра зо ва њу, под руч ју за ко-
је се обра зу је и уки да њу ме сних за јед ни ца.

Ак ти ма ме сне за јед ни це, у скла ду са ста ту том оп шти не, од но сно 
гра да и ак том о осни ва њу утвр ђу ју се по сло ви ко је вр ши, ор га ни и по-
сту пак из бо ра ор га на ме сне за јед ни це, њи хо ва ор га ни за ци ја и рад, 
на чин од лу чи ва ња и дру га пи та ња од зна ча ја за рад ме сне за јед ни це.

Сред ства за рад ме сне за јед ни це обез бе ђу ју се из: 1) бу џе та оп-
шти не, укљу чу ју ћи и са мо до при нос, 2) до на ци ја и 3) при хо да ко ји ме-
сна за јед ни ца оства ри сво јом ак тив но шћу (нпр. из да ва ње у за куп по-
слов ног про сто ра).

Од лу ком скуп шти не оп шти не (од но сно гра да) мо же се свим или 
по је ди ним ме сним за јед ни ца ма по ве ри ти вр ше ње од ре ђе них по сло-
ва из над ле жно сти оп шти не (гра да), уз обез бе ђи ва ње за то по треб них 
сред ста ва. За оба вља ње од ре ђе них по сло ва из над ле жно сти оп штин-
ске (град ске) упра ве, по себ но у ве зи са оства ри ва њем пра ва гра ђа на, 
мо же се ор га ни зо ва ти рад оп штин ске упра ве у ме сним за јед ни ца ма 
(ме сне кан це ла ри је).

3.9. Ло кал ни из бо ри

За кон о ло кал ним из бо ри ма17 уре ђу је из бор и пре ста нак ман да-
та од бор ни ка скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Пре ма За ко ну, оп шти на је је дин стве на из бор на је ди ни ца, а из бо-
ри се спро во де по про пор ци о нал ном из бор ном си сте му, што зна чи 
да се од бор нич ки ман да ти рас по де љу ју из ме ђу из бор них ли ста сра-
змер но бро ју гла со ва ко ји је до би ла сва ка из бор на ли ста, с тим што у 
рас по де ли ман да та уче ству ју са мо оне из бор не ли сте ко је су до би ле 
нај ма ње 5% гла со ва од укуп ног бро ја гла со ва би ра ча ко ји су гла са ли. 
Овај цен зус не ва жи са мо за из бор не ли сте на ци о нал них ма њи на.

Од бор ни ци се би ра ју на осно ву ли ста по ли тич ких стра на ка, њи-
хо вих ко а ли ци ја и ли ста ко је пред ло же гру пе гра ђа на. Пра во да би ра 

17 Но ви За кон о ло кал ним из бо ри ма до нет је 29. де цем бра 2007.
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и да бу де би ран за од бор ни ка скуп шти не оп шти не, од но сно скуп шти-
не гра да има др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је ко ји је на вр шио 18 го ди-
на жи во та, по слов но је спо со бан и има пре би ва ли ште на те ри то ри ји 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве у ко јој оства ру је из бор но пра во.

Из бо ре за од бор ни ке рас пи су је пред сед ник На род не скуп шти-
не. Из бо ри за од бор ни ке мо ра ју се спро ве сти нај ка сни је 30 да на 
пре кра ја ман да та од бор ни ка ко ји ма ис ти че ман дат. Од да на рас пи-
си ва ња до да на одр жа ва ња из бо ра не мо же про ћи ма ње од 45 ни ти 
ви ше од 90 да на.

Ор га ни за спро во ђе ње из бо ра су из бор на ко ми си ја и би рач ки 
од бор.

Од бор ни ку пре ста је ман дат пре ис те ка вре ме на на ко је је иза-
бран: 1) под но ше њем остав ке; 2) до но ше њем од лу ке о рас пу шта њу 
скуп шти не; 3) ако је пра во сна жно осу ђен на ка зну за тво ра у тра ја њу 
од нај ма ње шест ме се ци; 4) ако бу де ли шен по слов не спо соб но сти; 5) 
ако му пре ста не пре би ва ли ште на те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве; 6) ако из гу би др жа вљан ство; 7) смр ћу.

VI II. УСТАВ НОСТ И ЗА КО НИ ТОСТ

1. Хи је рар хи ја до ма ћих и ме ђу на род них 

оп штих прав них ака та

Прав ни по ре дак Ре пу бли ке Ср би је је је дин ствен, а Устав је нај ви-
ши прав ни акт Ре пу бли ке Ср би је, са ко јим сви за ко ни и дру ги оп шти 
ак ти до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји мо ра ју би ти са гла сни.

По твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри и оп ште при хва ће на пра ви ла 
ме ђу на род ног пра ва део су прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је, при 
че му по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри не сме ју би ти у су прот но сти 
са Уста вом. За ко ни и дру ги оп шти ак ти до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји не 
сме ју би ти у су прот но сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма и 
оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва.

2. Хи је рар хи ја до ма ћих и оп штих прав них ака та

Сви под за кон ски оп шти ак ти Ре пу бли ке Ср би је, оп шти ак ти ор га-
ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ких стра на ка, 
син ди ка та и удру же ња гра ђа на и ко лек тив ни уго во ри мо ра ју би ти са-
гла сни за ко ну. Ста ту ти, од лу ке и сви дру ги ак ти по кра ји на и је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве мо ра ју би ти са гла сни за ко ну, а сви оп шти ак ти 
по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо ра ју би ти са гла сни њи-
хо вим ста ту ти ма.
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3. Об ја вљи ва ње за ко на и дру гих оп штих 

прав них ака та и за бра на њи хо вог 

по врат ног деј ства

За ко ни и сви дру ги оп шти ак ти об ја вљу ју се пре сту па ња на сна гу.
Устав, за ко ни и под за кон ски оп шти ак ти Ре пу бли ке Ср би је об ја-

вљу ју се у ре пу блич ком слу жбе ном гла си лу, а ста ту ти и дру ги оп шти 
ак ти по кра ји на у по кра јин ском гла си лу. Ста ту ти и дру ги оп шти ак ти 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве об ја вљу ју се у слу жбе ном гла си лу је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве.

За ко ни и дру ги оп шти ак ти сту па ју на сна гу нај ра ни је осмог да на 
од да на од да на њи хо вог об ја вљи ва ња, а мо гу да сту пе на сна гу ра ни је 
са мо ако за то по сто је на ро чи то оправ да ни раз ло зи, утвр ђе ни при ли-
ком њи хо вог до но ше ња.

За ко ни и сви дру ги оп шти ак ти не мо гу има ти по врат но 

деј ство. То зна чи да се од ред бе за ко на и дру гих оп штих ака та не 
мо гу при ме њи ва ти на си ту а ци је ко је су на ста ле пре њи хо вог до но-
ше ња, тач ни је сту па ња на сна гу. Из у зет но, са мо по је ди не од ред бе 
за ко на мо гу има ти по врат но деј ство ако то на ла же оп шти ин те рес 
утвр ђен при до но ше њу за ко на. По себ но пра ви ло ва жи за кри вич-
но за ко но дав ство. По том пра ви лу од ред ба кри вич ног за ко на мо-
же има ти по врат но деј ство са мо ако је бла жа за учи ни о ца кри вич-
ног де ла. Ге не рал но, за бра на по врат ног деј ства је јед на од бит них 
га ран ци ја за шти те људ ских сло бо да и пра ва и оства ри ва ња на че ла 
вла да ви не пра ва.

4. Је зик по ступ ка

Устав га ран ту је пра во сва ко ме да ко ри сти свој је зик у по ступ ку 
пред су дом, дру гим др жав ним ор га ни ма или ор га ни за ци јом ко ја вр-
ши јав на овла шће ња, ка да се ре ша ва о ње го вом пра ву или оба ве зи. 
Не зна ње је зи ка на ко ме се по сту пак во ди не сме би ти смет ња за оства-
ри ва ње и за шти ту људ ских и ма њин ских пра ва.

5. Ван ред но ста ње

Ка да јав на опа сност угро жа ва оп ста нак др жа ве или гра ђа на На-
род на скуп шти на про гла ша ва ван ред но ста ње та ко што до но си од-
лу ку о ван ред ном ста њу ко ја ва жи нај ви ше 90 да на. По ис те ку овог 
ро ка На род на скуп шти на од лу ку о ван ред ном ста њу мо же про ду жи-
ти за још 90 да на, ве ћи ном од укуп ног бро ја на род них по сла ни ка. 
При ли ком про гла ша ва ња ван ред ног ста ња На род на скуп шти на мо же 
про пи са ти ме ре ко ји ма се од сту па од Уста вом за јем че них људ ских и 
ма њин ских пра ва.
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Док тра је ван ред но ста ње На род на скуп шти на се са ста је без по-
себ ног по зи ва и не мо же би ти рас пу ште на.

Кад На род на скуп шти на ни је у мо гућ но сти да се са ста не од лу ку 
о про гла ше њу ван ред ног ста ња до но се за јед но пред сед ник Ре пу бли ке, 
пред сед ник На род не скуп шти не и пред сед ник Вла де, под истим усло-
ви ма као и На род на скуп шти на.

Кад На род на скуп шти на ни је у мо гућ но сти да се са ста не ме ре 
ко ји ма се од сту па од људ ских и ма њин ских пра ва мо же про пи са ти 
Вла да, уред бом уз су пот пис пред сед ни ка Ре пу бли ке. Вла да је ду жна 
да ову уред бу под не се на по твр ду На род ној скуп шти ни у ро ку од 48 
са ти од ње ног до но ше ња, од но сно чим На род на скуп шти на бу де у 
мо гућ но сти да се са ста не. У су прот ном, ме ре од сту па ња пре ста ју да 
ва же 24 са та од по чет ка пр ве сед ни це На род не скуп шти не одр жа-
не по про гла ше њу ван ред ног ста ња. Ме ре од сту па ња од људ ских 
и ма њин ских пра ва ко је про пи шу На род на скуп шти на и Вла да ва же 
нај ду же 90 да на, а по ис те ку овог ро ка мо гу се об но ви ти под истим 
усло ви ма.

Кад од лу ку о ван ред ном ста њу ни је до не ла На род на скуп шти на 
она ће је по твр ди ти у ро ку од 48 са ти од ње ног до но ше ња, од но сно 
чим бу де у мо гућ но сти да се са ста не. Ако На род на скуп шти на не по-
твр ди ову од лу ку, она пре ста је да ва жи за вр шет ком пр ве сед ни це На-
род не скуп шти не одр жа не по про гла ше њу ван ред ног ста ња.

6. Рат но ста ње

Рат но ста ње про гла ша ва На род на скуп шти на.
Кад На род на скуп шти на ни је у мо гућ но сти да се са ста не од лу ку о 

про гла ше њу рат ног ста ња до но се за јед но пред сед ник Ре пу бли ке, пред-
сед ник На род не скуп шти не и пред сед ник Вла де.

Про гла ша ва ју ћи рат но ста ње На род на скуп шти на мо же про пи са-
ти ме ре ко ји ма се од сту па од Уста вом за јем че них људ ских и ма њин-
ских пра ва. Кад На род на скуп шти на ни је у мо гућ но сти да се са ста не 
ме ре од сту па ња од Уста вом за јем че них људ ских и ма њин ских пра-
ва за јед но утвр ђу ју пред сед ник Ре пу бли ке, пред сед ник На род не скуп-
шти не и пред сед ник Вла де. Све ме ре про пи са не у пе ри о ду рат ног 
ста ња по твр ђу је На род на скуп шти на кад бу де у мо гућ но сти да се 
са ста не.

По треб но је на гла си ти да Устав про пи су је да су од сту па ња од 
људ ских и ма њин ских пра ва у слу ча ју про гла ше ња ван ред ног или рат-
ног ста ња, до зво ље на са мо у оби му у ко јем је то нео п ход но и ни ка да не 
сме ју до ве сти до раз ли ко ва ња по осно ву ра се, по ла, је зи ка, ве ро и спо ве-
сти, на ци о нал не при пад но сти или дру штве ног по ре кла. Ове ме ре у 
оба слу ча ја пре ста ју да ва же пре стан ком ван ред ног, од но сно рат ног 
ста ња. Ме ђу тим, Устав утвр ђу је и так са тив но на бра ја људ ска и ма-
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њин ска пра ва у по гле ду ко јих ни у слу ча ју про гла ше ња ван ред ног или 
рат ног ста ња ни је до зво ље но про пи си ва ње ме ра од сту па ња. Реч је о 
пра ву на до сто јан ство и сло бо дан раз вој лич но сти, пра ву на жи вот, 
пра ву на не по вре ди вост фи зич ког и пси хич ког ин те гри те та, за бра ни 
роп ства, по ло жа ју слич ног роп ству и при нуд ног ра да, по сту па њу да 
ли цем ли ше ним сло бо де, пра ву на пра вич но су ђе ње, пра ву на прав-
ну си гур ност у ка зне ном пра ву и дру гим пра ви ма утвр ђе ним у ста ву 
4. чла на 202. Уста ва.

IX. ПРО МЕ НА УСТА ВА

Пред лог за про ме ну Уста ва мо же под не ти нај ма ње јед на тре ћи на 
од укуп ног бро ја на род них по сла ни ка, пред сед ник Ре пу бли ке, Вла де или 
нај ма ње 150.000 би ра ча.

О пред ло гу за про ме ну Уста ва од лу чу је На род на скуп шти на, а 
пред лог се усва ја дво тре ћин ском ве ћи ном укуп ног бро ја на род них 
по сла ни ка. Ако не бу де по стиг ну та по треб на ве ћи на, у на ред них го ди-
ну да на не мо же се при сту пи ти про ме ни Уста ва по пи та њи ма са др жа-
ним у пред ло гу ко ји ни је усво јен.

Ако На род на скуп шти на усво ји пред лог за про ме ну Уста ва, при-
сту па се из ра ди, од но сно раз ма тра њу ак та о про ме ни Уста ва. На род-
на скуп шти на усва ја акт о про ме ни Уста ва дво тре ћин ском ве ћи ном 
укуп ног бро ја на род них по сла ни ка и мо же од лу чи ти да усво је ну про ме-
ну Уста ва гра ђа ни по твр де на ре фе рен ду му. На род на скуп шти на је 
ду жна да акт о про ме ни Уста ва ста ви на ре пу блич ки ре фе рен дум ра-
ди по твр ђи ва ња ако се про ме на Уста ва од но си на пре ам бу лу Уста ва, 
на че ла Уста ва, људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де, уре ђе ње вла сти, 
про гла ша ва ње рат ног и ван ред ног ста ња, од сту па ње од људ ских и ма-
њин ских пра ва у ван ред ном и рат ном ста њу или по сту пак за про ме ну 
Уста ва. Про ме на је усво је на ако је за про ме ну на ре фе рен ду му гла са ла 
ве ћи на иза шлих би ра ча.

Акт о про ме ни Уста ва ко ји је по твр ђен на ре пу блич ком ре фе рен ду-
му сту па на сна гу ка да га про гла си На род на скуп шти на. Ако На род на 
скуп шти на не од лу чи да акт о про ме ни Уста ва ста ви на по твр ђи ва ње, 
про ме на Уста ва је усво је на из гла са ва њем у На род ној скуп шти ни, а акт 
о про ме ни Уста ва сту па на сна гу ка да га про гла си На род на скуп шти на.

Устав не мо же би ти про ме њен за вре ме рат ног или ван ред ног 
ста ња.

За спро во ђе ње про ме не Уста ва до но си се Устав ни за кон. Устав ни 
за кон се до но си дво тре ћин ском ве ћи ном укуп ног бро ја на род них по-
сла ни ка.

Устав ним за ко ном за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. 
го ди не утвр ђе ни су по сло ви пре во ђе ња прав ног си сте ма Ре пу бли ке 
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Ср би је из ре жи ма Уста ва из 1990. го ди не у ре жим но вог Уста ва, та ко што 
су утвр ђе ни ро ко ви за из бор и кон сти ту и са ње но вих ор га на, ро ко ви и 
на чин уса гла ша ва ња по је ди них сег ме на та прав ног си сте ма до но ше њем 
од го ва ра ју ћих за ко на и про ду жа ва њем ва же ња по сто је ћих за кон ских 
ре ше ња до до но ше ња но вих са Уста вом уса гла ше них за ко на и уре ђе на 
дру га пи та ња ко ја су нео п ход на за пу ну при ме ну но вог Уста ва.

Извори

 1.   Устав Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 98/06)
 2.   Устав ни за кон за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе-

ни гла сник РС“, број 98/06)
 3.   За кон о пред сед ни ку Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, 

број 111/07)
 4.   За кон о из бо ру пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла-

сник РС“, бр. 111/07 и 104/09 – др. за кон)
 5.   За кон о из бо ру на род них по сла ни ка („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 

35/00, 57/03 – од лу ка УСРС, 72/03 – др. за кон, 75/03 – ис пр. др. за-
ко на, 18/04 и 85/05 – др. за кон, 101/05 – др. за кон, 109/06 и 104/09 
– др. за кон)

 6.   За кон о је дин стве ном би рач ком спи ску („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 104/09)

 7.   За кон о Вој сци Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/07 и 88/09)
 8.   За кон о од бра ни („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/07, 88/09 и 88/09 

– др. за кон)
 9.   За кон о За штит ни ку гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 79/05 и 

54/07)
10.   За кон о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08 и 

104/09)
11.   За кон о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08 и 104/09)
12.   За кон о Ви со ком са ве ту суд ства („Слу жбе ни гла сник РС“, број 

116/08)
13.   За кон о јав ном ту жи ла штву („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08 и 

104/09)
14.   За кон о Др жав ном ве ћу ту жи ла ца („Слу жбе ни гла сник РС“, број 

116/08)
15.   За кон о се ди шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла шта ва 

(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08)
16.   За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пре кр ша ји ма („Слу жбе ни 

гла сник РС“, број 116/08)
17.   Суд ски по слов ник („Слу жбе ни гла сник РС“, број 110/09)
18.   Пра вил ник о Упра ви о јав ним ту жи ла штви ма („Слу жбе ни гла сник 

РС“, број 110/09)
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19.   За кон о по ступ ку пред Устав ним су дом („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 103/07)

20.   За кон о те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 129/07)

21.   За кон о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
129/07)

22.   За кон о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07)
23.   За кон о глав ном гра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07)
24.   За кон о ко му нал ној по ли ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 51/09)



ОСНОВИ СИСТЕМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
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Је дан број европ ских др жа ва успоставиo je из ме ђу се бе нај не по сред-
ни ју ве зу у до са да по зна тој исто ри ји европ ских на ро да, под на зи вом 
Европ ска уни ја. Oва уни ја се за сни ва на ме ђу на род ним уго во ри ма ко је 
су ме ђу соб но за кљу чи ле др жа ве чла ни це, и то на Уго во ру о Европ ској 
уни ји и Уго во ру о функ ци о ни са њу Европ ске уни је (за ко је се у тек сто ви-
ма ових уго во ра ко ри сти из раз „уго во ри“), ко ји има ју исту прав ну сна гу.

Што се ти че, услов но ре че но, еко ном ског аспек та осни ва ња Европ ске 
уни је (да ље: ЕУ), пре ма Уго во ру о Европ ској уни ји, ко ји је сво је вре ме но 
био и глав ни раз лог осни ва ња европ ских за јед ни ца као пре те ча да на шње 
ЕУ, он под ра зу ме ва ус по ста вља ње уну тра шњег тр жи шта и обез бе ђи ва ње 
трај ног раз во ја ко ји је за сно ван на урав но те же ном еко ном ском ра сту, ста-
бил ним це на ма и ви со ко кон ку рент ној тр жи шној при вре ди, ко ја до при-
но си пу ној за по сле но сти и дру штве ном раз во ју. У функ ци ји на ве де ног, у 
окви ру ЕУ је ус по ста вље на еко ном ска, ца рин ска и мо не тар на уни ја. 

Да ља из град ња ин те гра ци о них про це са у окви ру ЕУ пре ва зи ла-
зи на ве де ни по чет ни мо тив удру жи ва ња, Уго во ром о ЕУ пред ви ђе-
но је да др жа ве чла ни це спро во де за јед нич ку спољ ну и без бед но-
сну по ли ти ку, укљу чу ју ћи ту и по сте пе но утвр ђи ва ње за јед нич ке 
од брам бе не по ли ти ке. 

Европ ска уни ја је уте ме ље на на вред но сти ма по што ва ња људ-
ског до сто јан ства, сло бо де, де мо кра ти је, јед на ко сти, вла да ви не пра-
ва и по што ва ња људ ских пра ва, укљу чу ју ћи ту и пра ва при пад ни ка 
ма њи на. Она сво јим гра ђа ни ма обез бе ђу је под руч је сло бо де, без бед-
но сти, и прав де. У сво јим од но си ма са др жа ва ма ко је ни су чла ни це 
ЕУ, по ред оста лог, ЕУ се за ла же за по што ва ње ме ђу на род ног пра ва у 
скла ду са прин ци пи ма По ве ље Ује ди ње них на ци ја и сло бод ну тр го ви-
ну. Европ ску уни ју тре ба раз ли ко ва ти од Са ве та Евро пе (енгл. Co un cil 
of Euro pe – CоЕ), ко ји је та ко ђе ме ђу на род на ре ги о нал на ор га ни за ци-
ја европ ских др жа ва, са се ди штем у Стра збу ру (Фран цу ска), осно ва на 
с ци љем оства ре ња и за шти те основ них де мо крат ских пра ва и сло бо-
да на европ ском кон ти нен ту (чи је су чла ни це ве ћи на европ ских зе ма-
ља, ме ђу ко ји ма су и све зе мље чла ни це ЕУ). Та ко ђе, због од ре ђе них 
слич но сти у на зи ву тре ба раз ли ко ва ти и ин сти ту ци је/ор га не Са ве та 
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Евро пе (Пар ла мен тар на скуп шти на, Ко ми тет ми ни ста ра, Европ ски 
суд за људ ска пра ва и др.) од ин сти ту ци ја/ор га на ЕУ.

1. Спе ци фич но сти ЕУ као ме ђу на род не 

ор га ни за ци је

Пре ма уго во ру о ЕУ, др жа ве чла ни це су на ЕУ пре не ле од ре ђе не 
над ле жно сти ра ди оства ри ва ња за јед нич ких ци ље ва. Европ ска уни ја 
има свој ство прав ног ли ца, што зна чи да мо же за кљу чи ва ти спо ра зу-
ме са јед ном или ви ше тре ћих др жа ва или ме ђу на род них ор га ни за ци-
ја. Та ко ђе, ЕУ сва кој др жа ви чла ни ци има нај ши ру прав ну спо соб ност 
ко ја се при зна је прав ним ли ци ма у скла ду са на ци о нал ним прав ним 
про пи си ма. 

Европ ска уни ја је и ре ги о нал на ор га ни за ци ја европ ских др жа ва, што 
зна чи да је то ме ђу на род на ор га ни за ци ја. Ме ђу тим, то је тво ре ви на ко ја, 
по ред уоби ча је них кон сти ту тив них еле ме на та ко ји чи не ме ђу на род ну 
ор га ни за ци ју та квом вр стом ор га ни за ци је, са др жи и дру ге – до дат не еле-
мен те ко ји је бит но раз ли ку ју од дру гих ме ђу на род них ор га ни за ци ја. 

Европ ска уни ја као спе ци фи чан ин сти ту ци о на ли зо ван си стем са-
др жи и не ке еле мен те др жав не ор га ни за ци је, бу ду ћи да има ши рок 
круг за ко но дав них, из вр шних и суд ских овла шће ња и да ње на над ле-
жност об у хва та нај зна чај ни је обла сти дру штве но-при вред ног жи во та 
зе ма ља чла ни ца. С дру ге стра не, она не ма кла сич на при нуд на сред-
ства ко ја би при ме ни ла у слу ча ју не по што ва ња ње них од лу ка већ др-
жа ве чла ни це до бро вољ но при ста ју на по што ва ње та квих од лу ка, од-
но сно при ме њу ју соп стве на сред ства при ну де у ту свр ху. Та ко, прав на 
ак та ЕУ по ста ју са став ни део прав ног си сте ма др жа ва чла ни ца.

Пре ма од го ва ра ју ћем про пи су ЕУ (Уред ба Са ве та/ми ни ста ра), 
слу жбе ни је зи ци Европ ске уни је су је зи ци др жа ва чла ни ца, као рав но-
прав ни. На и ме, сва ки прав ни акт ЕУ пре во ди се на све слу жбе не је зи-
ке. С дру ге стра не, тзв. рад ни је зи ци ис под ми ни стар ског ни воа је су 
ен гле ски, фран цу ски, али све ви ше и не мач ки је зик.

1.1. Над ле жно сти ЕУ 

Над ле жно сти ЕУ су од ре ђе не тзв. прин ци пом по зи тив не ену ме ра-
ци је. На и ме, ЕУ де лу је у окви ру над ле жно сти ко је су јој уго во ри ма по ве-
ри ле др жа ве чла ни це, што зна чи да над ле жно сти ко је уго во ри ма ни су 
по ве ре не ЕУ за др жа ва ју др жа ве чла ни це. Од ре ђи ва ње над ле жно сти ЕУ 
вр ши се и у скла ду са прин ци пи ма суп си ди јар но сти и сра змер но сти.

На осно ву прин ци па суп си ди јар но сти, у обла сти ма ко је не спа да-
ју у ње ну ис кљу чи ву над ле жност, ЕУ ин тер ве ни ше са мо уко ли ко др-
жа ве чла ни це не мо гу на од го ва ра ју ћи на чин да оства ре на ме ра ва не 
ци ље ве соп стве ним ак ци ја ма, али ко ји мо гу би ти, због обим но сти или 
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деј ства пред ло же них ак ци ја, бо ље оства ре ни на ни воу ЕУ (са др жи на 
прин ци па суп си ди јар но сти се у на ве де ном сми слу очи глед но бит но 
раз ли ку је од са др жи не прин ци па суп си ди јар но сти ко ји се на во ди у 
Пре ам бу ли – уво ду Уго во ра о ЕУ, под ко јим се под ра зу ме ва до но ше-
ње од лу ка на ни воу што је мо гу ће бли жем гра ђа ни ма). Ме ђу тим, на 
осно ву и у скла ду са прин ци пом сра змер но сти, са др жи на и об лик 
пред у зе те ак ци је ЕУ не сме ју да пре ко ра че ону ме ру ко ја је нео п ход-
на за оства ри ва ња ци ље ва Уго во ра.

Пре ма Уго во ру о ЕУ, др жа ве чла ни це пред у зи ма ју све ме ре ко је 
су нео п ход не да би се обез бе ди ло ис пу ње ње оба ве за ко је про из ла зе 
из уго во ра или из ака та ин сти ту ци ја/ор га на ЕУ. У ве зи са тим, др жа ве 
чла ни це пред у зи ма ју све нео п ход не ме ре да олак ша ју оства ри ва ње 
за да та ка ЕУ и, са истим ци љем, уз др жа ва ју се од свих ме ра ко је мо гу 
угро зи ти оства ри ва ње ци ље ва ЕУ. 

1.2. По што ва ње основ них пра ва и сло бо да 
и бли ски од но си са су се ди ма

По ве ља о основ ним пра ви ма Европ ске уни је, пре ма Уго во ру о ЕУ, 
има исту прав ну сна гу као и уго во ри, што зна чи да ЕУ по шту је пра ва, 
сло бо де и прин ци пе утвр ђе не на ве де ном по ве љом. Та ко ђе, ЕУ при сту-
па Европ ској кон вен ци ји за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо-
да, што зна чи да основ на пра ва за јам че на на ве де ном кон вен ци јом чи-
не основ не прин ци пе пра ва ЕУ.

Пре ма Уго во ру о ЕУ, Уни ја раз ви ја по себ не од но се са су сед ним др-
жа ва ма, ко је од ли ку ју бли ски и ми ро љу би ви од но си са рад ње.

1.3. Пра во гра ђан ства ЕУ

Уста но вље но је и пра во гра ђан ства ЕУ – њен др жа вља нин је сва-
ко ли це ко је има др жа вљан ство не ке од др жа ва чла ни ца, што зна чи 
да се др жа вљан ство ЕУ до да је на ци о нал ном др жа вљан ству и не за ме-
њу је га. ЕУ ува жа ва прин цип рав но прав но сти сво јих гра ђа на пред ње-
ним ин сти ту ци ја ма, ор га ни ма и те ли ма. Ста тус гра ђа ни на ЕУ обез бе ђу-
је тим ли ци ма да се сло бод но кре ћу и бо ра ве на те ри то ри ји др жа ва 
чла ни ца, као и дру га пра ва у ве зи са тим. На ни воу ЕУ ње ни гра ђа ни 
су не по сред но пред ста вље ни у Европ ском пар ла мен ту, као јед ној од 
ин сти ту ци ја/ор га на ЕУ.

1.4. Еко ном ска, ца рин ска и мо не тар на уни ја

Европ ска уни ја пред у зи ма ак тив но сти и до но си ме ре ко је има ју 
за циљ да ус по ста ве и обез бе де функ ци о ни са ње уну тра шњег тр жи-
шта ко је под ра зу ме ва под руч је без уну тра шњих гра ни ца и где је обез-
бе ђен сло бо дан про ток ро ба, ли ца, услу га и ка пи та ла. Она се за сни ва 
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на ца рин ској уни ји ко ја се од но си на сву роб ну раз ме ну и об у хва та за-
бра ну ца ри на и свих дру гих да жби на ко је мо гу про из ве сти исти ефе-
кат на увоз и из воз из ме ђу др жа ва чла ни ца, као и уво ђе ње за јед нич-
ке ца рин ске та ри фе у њи хо вим од но си ма са тре ћим др жа ва ма. 

За зе мље чла ни це ЕУ уве де на је је дин стве на мо не та – евро, као за-
вр шна фа за у ус по ста вља њу еко ном ске и мо не тар не уни је (скр. енгл. 
EMU), ко ја под ра зу ме ва, пре све га, обез бе ђи ва ње сло бод ног про то ка 
ка пи та ла и ко ор ди на ци ју еко ном ских и мо не тар них по ли ти ка др жа ва 
чла ни ца ЕУ. Та ко је за др жа ве чла ни це ЕУ ко је ис пу ња ва ју нео п ход не 
усло ве еко ном ске и мо не тар не ста бил но сти за усва ја ње је дин стве не 
ва лу те (тзв. кри те ри ју ми еко ном ског и мо не тар ног при бли жа ва ња 
– кон вер ген ци је) и ко је су при хва ти ле евро као сред ство пла ћа ња, 
евро је ди но за кон ско сред ство пла ћа ња од 1. ја ну а ра 2002. го ди не. 
Тре ба ис та ћи да има зе ма ља чла ни ца ко је ис пу ња ва ју нео п ход не усло-
ве за усва ја ње евра, али га ни су при хва ти ле као сво ју мо не ту (нпр. Ве-
ли ка Бри та ни ја, Швед ска, Дан ска). На рав но, има и др жа ва чла ни ца ко-
је не ис пу ња ва ју нео п ход не усло ве за усва ја ње евра (нпр. Ма ђар ска, 
Ру му ни ја, Бу гар ска). У том сми слу ука зу је мо на по сто ја ње од ред би Уго-
во ра о функ ци о ни са њу ЕУ ко је се не при ме њу ју на „др жа ве чла ни це 
ко је су пред мет из у зе ћа“, од но сно у ко ји ма евро ни је је ди но за кон ско 
сред ство пла ћа ња. 

2. Др жа ве чла ни це ЕУ и др жа ве кан ди да ти 

за при јем у члан ство

Европ ска уни ја да нас об у хва та 27 европ ских др жа ва са го то во 
по ла ми ли јар де ста нов ни ка и ве ли ким – уну тра шњим тр жи штем. Чла-
ни це ЕУ су: Фран цу ска Ре пу бли ка, Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка, Ита ли-
јан ска Ре пу бли ка, Кра ље ви на Хо лан ди ја, Кра ље ви на Бел ги ја, Ве ли ко 
Вој вод ство Лук сем бург („Евро па ше сто ри це“ – 1952. го ди не), Ује ди ње-
но Кра љев ство Ве ли ка Бри та ни ја и Се вер на Ир ска, Ир ска, Кра ље ви на 
Дан ска (“Евро па де ве то ри це” – 1973. го ди не), Грч ка Ре пу бли ка („Евро-
па де се то ри це“ – 1981. го ди не), Кра ље ви на Шпа ни ја, Пор ту гал ска Ре-
пу бли ка („Евро па два на е сто ри це“ – 1986. го ди не), Кра ље ви на Швед-
ска, Ре пу бли ка Фин ска, Ре пу бли ка Аустри ја („Евро па пет на е сто ри це“ 
– 1995. го ди не), Ре пу бли ка Пољ ска, Че шка Ре пу бли ка, Сло вач ка Ре пу-
бли ка, Есто ни ја, Ре пу бли ка Ле то ни ја (Ла тви ја), Ре пу бли ка Ли тва ни ја, 
Ре пу бли ка Сло ве ни ја, Ре пу бли ка Ма ђар ска, Ре пу бли ка Ки пар, Ре пу-
бли ка Мал та („Евро па два де сет пе то ри це“ – 2004. го ди не), Ре пу бли ка 
Бу гар ска и Ру му ни ја („Евро па два де сет сед мо ри це“ – 2007. го ди не).

Др жа ве ко је има ју ста тус кан ди да та за при јем у члан ство ЕУ је су 
Ре пу бли ка Тур ска, Ре пу бли ка Хр ват ска и Ре пу бли ка Ма ке до ни ја. 

Тре ба ис та ћи да су се гра ђа ни Швај цар ске Кон фе де ра ци је и 
Кра ље ви не Нор ве шке, др жа ва ко је су има ле ста тус кан ди да та за 
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члан ство у ЕУ, на рас пи са ним ре фе рен ду ми ма (у Швај цар ској 1992. 
го ди не, у Нор ве шкој 1994. го ди не) ве ћи ном гла со ва из ја сни ли про-
тив при сту па ња ЕУ.

3. При дру жи ва ње ЕУ пре ко мор ских др жа ва 

и те ри то ри ја

С ци љем ус по ста вља ња, пре све га, бли ских еко ном ских од но са, 
др жа ве чла ни це ЕУ су се са гла си ле да им се при дру же пре ко мор ске 
др жа ве и те ри то ри је ко је има ју по себ не од но се са зе мља ма чла ни ца-
ма ЕУ – Дан ском, Фран цу ском, Хо лан ди јом и Ве ли ком Бри та ни јом. У 
те др жа ве и те ри то ри је спа да ју Грен ланд, Но ва Ка ле до ни ја и За ви сне 
те ри то ри је, Фран цу ска По ли не зи ја, Ју жне и ан тарк тич ке фран цу ске 
те ри то ри је, Ва лис и Фу тун ска остр ва, Ма јо те, Сен Пјер и Ми ке лон, 
Ару ба, Хо ланд ски Ан ти ли, Бо на ре, Ку а ра чо, Са ба, Сен Еуста си ус, Сен 
Мар тин, Ан ги ја, Кај ман ска остр ва, Фо кланд ска остр ва, Ју жна Џор џи ја 
и Ју жна Сен двич ка остр ва, Мон се рат, Пит керн, Све та Је ле на и За ви-
сне те ри то ри је, Бри тан ска Ан тарк тич ка те ри то ри ја, Бри тан ске те ри то-
ри је у Ин диј ском оке а ну, остр ва Туркс и Ка и кос, Бри тан ска Де ви чан-
ска остр ва и Бер му да. 

У по гле ду трет ма на на ве де них при дру же них др жа ва и те ри то ри-
ја у тр го вин ском про ме ту са др жа ва ма чла ни ца ма, при ме њу је се пра-
ви ло да је из воз њи хо вих про из во да у др жа ве чла ни це сло бо дан. Са 
дру ге стра не, сва ка од при дру же них др жа ва и те ри то ри ја при ме њу је 
исти ре жим ко ји при ме њу је на др жа ву чла ни цу са ко јом има по себ не 
од но се на свој тр го вин ски про мет са др жа ва ма чла ни ца ма, као и са 
дру гим при дру же ним др жа ва ма и те ри то ри ја ма.

4. Раз вој европ ских ин те гра ци о них про це са  

– осни вач ки ак ти ЕУ 

Европ ске за јед ни це, ко је су сво је вре ме но као ор га ни за ци је ме-
ђу на род ног ка рак те ра осно ва ле не ке од за пад но е вроп ских зе ма ља, 
пред ста вља ју по че так пу та ка да на шњој сво је вр сној по ли тич кој и 
еко ном ској ин те гра ци ји – ЕУ. На ста ле су у пе ри о ду не по сред но по сле 
Дру гог свет ског ра та, пр вен стве но с ци љем да се обез бе ди бр жи еко-
ном ски опо ра вак у ра том ис цр пље ној за пад ној Евро пи и пред у пре ди 
мо гућ ност из би ја ња по нов ног рат ног су ко ба. 

Сви ме ђу на род ни уго во ри ко ји ма су осно ва не европ ске за јед ни-
це, па и са ма ЕУ, осни вач ки су уго во ри ЕУ, као и уго во ри, од но сно спо-
ра зу ми ко ји ма се ме ња ју и до пу њу ју на ве де ни осни вач ки уго во ри, и 
сви по је ди нач ни уго во ри о при сту па њу (др жа ва чла ни ца) европ ским 
за јед ни ца ма и ЕУ.
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4.1. Уго вор о осни ва њу Европ ске  за јед ни це 
за угаљ и че лик

Дав не 1950. го ди не, 9. ма ја, пред ста вљен је план (по знат као 
Шу ма но ва де кла ра ци ја, по ини ци ја то ру, та да шњем фран цу ском ми-
ни стру ино стра них по сло ва Ро бе ру Шу ма ну) за осни ва ње по себ не 
за јед ни це европ ских др жа ва, јед не од пре те ча да на шње ЕУ – Европ-
ске за јед ни це за угаљ и че лик. Зна чи, по чет ни ко рак ка европ ској 
ин те гра ци ји у да на шњем об ли ку пред ста вља ло је осни ва ње Европ-
ске за јед ни це за угаљ и че лик. Шест европ ских др жа ва – Фран цу ска, 
Не мач ка, Ита ли ја, Хо лан ди ја, Бел ги ја и Лук сем бург – за кљу чи ле су 
1951. го ди не у Па ри зу Уго вор о осни ва њу Европ ске за јед ни це за 
угаљ и че лик (скр. енгл. ECSC), по че му се овај уго вор на зи ва и Па ри-
ски уго вор, ко ји је сту пио на сна гу 1952. го ди не, са ро ком ва же ња од 
50 го ди на. Овим уго во ром др жа ве осни ва чи су се спо ра зу ме ле да 
као рав но прав ни парт не ри во де за јед нич ку и ускла ђе ну по ли ти ку 
у за то до ба из у зет но ва жној обла сти про из вод ње и тр го ви не угљем 
и че ли ком. С тим ци љем, као ин сти ту ци је/ор га не ме ђу на род не ор га-
ни за ци је ко ју су осно ва ли, обра зо ва ли су Ви со ку слу жбу, Са вет (ми-
ни ста ра), За јед нич ку скуп шти ну и Суд. Пре ма овом уго во ру, од лу ке 
Ви со ке слу жбе би ле су оба ве зу ју ће за све др жа ве чла ни це за јед ни-
це, што су и пр ве ка рак те ри сти ке над на ци о нал ног у над ле жно сти 
јед не европ ске ор га ни за ци је.

4.2. Уго во ри о осни ва њу Европ ске еко ном ске за јед ни це 
и Европ ске   за јед ни це за атом ску енер ги ју 

Сле де ћи ко рак ка да љој европ ској ин те гра ци ји би ло је за кљу чи-
ва ње Уго во ра о осни ва њу Европ ске еко ном ске за јед ни це (скр. енгл. 
EEC) и Уго во ра о осни ва њу Европ ске за јед ни це за атом ску енер ги ју 
(енгл. Eurоatom  – EAC) 1957. го ди не у Ри му, по че му се ови уго во ри на-
зи ва ју и Рим ским уго во ри ма. Ове уго во ре је та ко ђе за кљу чи ло шест 
др жа ва чла ни ца прет ход но осно ва не за јед ни це, а сту пи ли су на сна гу 
1958. го ди не. 

Пр вен стве ни циљ за кљу чи ва ња Уго во ра о осни ва њу Европ ске 
еко ном ске за јед ни це би ло је фор ми ра ње и уре ђе ње за јед нич ког тр-
жи шта, за јед нич ке ца ри не, за јед нич ке тр го вин ске по ли ти ке и за јед-
нич ке по љо при вред не по ли ти ке. У ства ри, Европ ска еко ном ска за-
јед ни ца (да ље: ЕЕЗ) за сни ва ла се на че ти ри сло бо де: про то ка ро бе, 
услу га, ка пи та ла и љу ди. И ин сти ту ци је но ве за јед ни це су кон ци пи ра-
не слич но ин сти ту ци ја ма прет ход но осно ва не за јед ни це, с тим што је 
осно ва на Ко ми си ја уме сто Ви со ке слу жбе, у чи јем је де ло кру гу пред-
ла га ње и ре а ли за ци ја за јед нич ке по ли ти ке.

Пр вен стве на свр ха за кљу чи ва ња Уго во ра о оснивању Европ ске 
за јед ни це за атом ску енер ги ју би ло је утвр ђи ва ње ци ље ва раз во ја 
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ис тра жи ва ња ну кле ар не енер ги је и ње не упо тре бе у ци вил не свр хе 
од стра не зе ма ља чла ни ца за јед ни це. И овим уго во ром утвр ђе не су од-
го ва ра ју ће ин сти ту ци је за јед ни це.

4.3. Уго вор о спа ја њу и  Је дин ствен европ ски акт

Уго во ром о спа ја њу, ко ји је ра ти фи ко ван 1965. го ди не а сту пио је 
на сна гу 1967. го ди не, обра зо ва не су за јед нич ке ин сти ту ци је/ор га ни 
за све три европ ске за јед ни це – за Европ ску за јед ни цу за угаљ и че-
лик, ЕЕЗ и Европ ску за јед ни цу за атом ску енер ги ју. На и ме, овим уго во-
ром пред ви ђе ни су јед на Ко ми си ја и је дан Са вет (ми ни ста ра) за све 
три за јед ни це.

По чет ком 1986. го ди не др жа ве чла ни це за јед ни ца су пот пи са ле 
Је дин ствен европ ски акт, ко ји је сту пио на сна гу сре ди ном исте го ди-
не. Овим ак том ини ци ра на је европ ска мо не тар на и по ли тич ка уни ја 
и раз вој сло бод ног уну тра шњег тр жи шта, ре гу ли са на спољ но по ли-
тич ка са рад ња др жа ва чла ни ца, про ши ре на ис кљу чи ва над ле жност 
ЕЕЗ на обла сти као што су за шти та жи вот не сре ди не, ис тра жи вач ка, 
тех но ло шка и ре ги о нал на по ли ти ка и из вр ше не зна чај не ин сти ту ци-
о нал не про ме не (ве ћи ути цај у од лу чи ва њу Европ ског пар ла мен та и 
уво ђе ње ква ли фи ко ва не ве ћи не као пре о вла ђу ју ће у на чи ну од лу чи-
ва ња Са ве та ми ни ста ра).

4.4. Уго вор о осни ва њу Европ ске уни је

По чет ком 1992. го ди не пот пи сан је Уго вор о осни ва њу Европ ске 
уни је (ко ји се на зи ва и Уго вор о Европ ској уни ји или Уго вор из Ма-
стрих та – по гра ду у Хо лан ди ји у ко ме је за кљу чен), ко ји је сту пио на 
сна гу кра јем 1993. го ди не. Овај уго вор са др жи за јед нич ке од ред бе 
ко ји ма се ме ња Уго вор о осни ва њу ЕЕЗ (с тим што је Уго вор о осни-
ва њу ЕЕЗ, у скла ду са про ме ње ним ци ље ви ма, пре и ме но ван у Уго вор 
о осни ва њу Европ ске за јед ни це – овај уго вор се на зи ва и Уго вор о 
Европ ској за јед ни ци), од ред бе ко ји ма се ме ња Уго вор о осни ва њу 
Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик, од ред бе ко ји ма се ме ња Уго вор 
о осни ва њу Европ ске за јед ни це за атом ску енер ги ју, од ред бе о за јед-
нич кој спољ ној и без бед но сној по ли ти ци, од ред бе о по ли циј ској и 
пра во суд ној са рад њи у кри вич ним ства ри ма, од ред бе о бли жој са рад-
њи и за вр шне од ред бе.

Уго во ром о ЕУ ус по ста вља се је дин стве но – уну тра шње тр жи ште, 
еко ном ска и мо не тар на уни ја и, у ве зи с тим, утвр ђу је ис кљу чи ва над-
ле жност ЕУ у ни зу зна чај них обла сти – кон ку рен ци ја, тр го ви на, по љо-
при вре да, ри бар ство и др., као и спро во ђе ње, уз са гла сност др жа ва 
чла ни ца, од ре ђе них за јед нич ких по ли ти ка и по себ них об ли ка са рад-
ње из ме ђу др жа ва чла ни ца. 
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4.5. Уго вор из Ам стер да ма

Уго во ром из Ам стер да ма, ко ји је пот пи сан 1997. го ди не а сту пио 
је на сна гу 1999. го ди не, из ме ње ни су и до пу ње ни уго во ри о три ма 
европ ским за јед ни ца ма и Уго вор о ЕУ. Нај зна чај ни је но ви не ко је са др-
жи овај уго вор од но се са на про ши ри ва ње обла сти у ко ји ма Европ ски 
пар ла мент има пра во са о длу чи ва ња, про ши ри ва ње за да та ка у обла-
сти ма без бед но сти и од брам бе не по ли ти ке и утвр ђи ва ње мо гућ но-
сти по сте пе них ин те гра ци ја у обла сти ма ко је од го ва ра ју осни вач ким 
ци ље ви ма за јед ни ца и ЕУ. 

4.6. Уго вор из Ни це

Уго во ром из Ни це, ко ји је пот пи сан 2001. го ди не а сту пио је на 
сна гу 2003. го ди не, та ко ђе су из ме ње ни и до пу ње ни уго во ри о три ма 
европ ским за јед ни ца ма и Уго вор о ЕУ.

Нај зна чај ни је но ви не ко је са др жи овај уго вор од но се се, по ред 
оста лог, на сма ње ње бро ја по сла ни ка у Европ ском пар ла мен ту, као и 
на то да сва ка др жа ва чла ни ца мо же пред ло жи ти са мо по јед ног чла-
на Ко ми си је, као јед не од ин сти ту ци је/ор га на ЕУ. У ве зи са са ста вом 
Ко ми си је пред ви ђе но је да ка да број др жа ва чла ни ца бу де 27, за убу-
ду ће би ће уве ден прин цип ро та ци је, што ће омо гу ћи ти да се сма њи 
број чла но ва Ко ми си је и по ве ћа ефи ка сност ње ног ра да. Та ко ђе, пред-
ви ђе но је да се зна чај но про ши ре обла сти у ко ји ма се од лу ке у Са ве ту 
(ми ни ста ра), као јед не од ин сти ту ци ја/ор га на ЕУ, до но се ква ли фи ко ва-
ном ве ћи ном. Исто та ко, гла со ви у Са ве ту по но во су си сте ма ти зо ва ни 
по ја чи ни (у за ви сно сти од бро ја ста нов ни ка др жа ве чла ни це).

4.7. Уго вор о Уста ву за Евро пу

Ре ше ња из Уго во ра из Ни це ни су би ла та ква да су мо гла на је дан 
ефи ка сан на чин да по бољ ша ју спо соб ност де ло ва ња и од лу чи ва ња у 
ЕУ и под стак ну да ље европ ске ин те гра ци је, по го то ву у све тлу бу ду ћих 
оче ки ва них про ши ри ва ња. Због то га су од мах у ве зи са тим пред у зе те 
ак тив но сти за пре ва зи ла же ње про бле ма. 

По сле ду гих и вр ло на пор них пре го во ра пред став ни ка др жа ва 
чла ни ца, у ју ну ме се цу 2004. го ди не, уса гла шен је и пот пи сан текст Уго-
во ра о Уста ву за Евро пу. По што је тај акт мо рао да бу де ра ти фи ко ван 
у др жа ва ма чла ни ца ма, по кре ну ти су и од го ва ра ју ћи по ступ ци. Ме ђу-
тим, да љи про цес из ја шња ва ња о нај ви шем прав ном ак ту ЕУ био је 
бло ки ран већ на ред не, 2005. го ди не по што су се гра ђа ни Фран цу ске 
и Хо лан ди је, на тим по во дом ор га ни зо ва ним ре фе рен ду ми ма, ве ћи-
ном гла со ва из ја сни ли про тив усва ја ња тог устав ног уго во ра. 

Уго вор о Уста ву за Евро пу је, ина че, пред ви ђао и фор мал но пре-
ра ста ње ЕУ, по ред еко ном ске, у по ли тич ку уни ју, као и да ЕУ и de ju re 
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до би је ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет, од но сно ста тус прав ног ли-
ца у ме ђу на род ном про ме ту. Тим ак том утвр ђе ни су за ста ва и хим на 
ЕУ и пре ци зи ра но да ње гов са став ни део чи не пра ва, сло бо де и прин-
ци пи утвр ђе ни у По ве љи о основ ним пра ви ма ЕУ, као и да основ на 
пра ва ко ја су за јем че на Европ ском кон вен ци јом о људ ским пра ви ма 
чи не основ не прин ци пе пра ва ЕУ. Уго во ром о Уста ву за Евро пу уста но-
вље на је функ ци ја пред сед ни ка Европ ског са ве та, као јед не од ин сти-
ту ци ја/ор га на ЕУ, уме сто ро ти ра ју ћег пред се да ва ју ћег, и пре ци зи ран 
де ло круг соп стве ног ми ни стра спољ них по сло ва, ако се има у ви ду 
са мо стал ност у де ло ва њу ко ја је да та Ви со ком пред став ни ку за спољ-
ну и без бед но сну по ли ти ку. 

За раз ли ку од до са да шње прак се, устав ни уго вор је, с об зи ром на 
свој ка рак тер и са др жи ну, тре ба ло да уки не све до са да ва же ће осни-
вач ке уго во ре ко ји ма су осно ва не европ ске за јед ни це и ЕУ – Уго вор 
о ЕЗ и Уго вор о ЕУ, осим Уго во ра о осни ва њу Европ ске за јед ни це за 
атом ску енер ги ју, ко ји би и да ље остао на сна зи као по се бан уго вор.

4.8. Уго вор из Ли са бо на

Тре ба ло је да кри за у ЕУ, ко ја је на ста ла по сле од ба ци ва ња Уго во-
ра о Уста ву за Евро пу на ре фе рен ду ми ма у Фран цу ској и Хо лан ди ји, а 
ко ја је пот пу но бло ки ра ла на по ре за ефи ка сни је функ ци о ни са ње ЕУ и 
да ље про це се европ ских ин те гра ци ја, бу де пре ва зи ђе на утвр ђе ним 
но вим ре ше њи ма у Уго во ру из Ли са бо на (тзв. ре форм ски уго вор), ко-
ји се по пу лар но на зи ва Ли са бон ским спо ра зу мом, тј. од го ва ра ју ћим 
из ме на ма Уго во ра о ЕУ и Уго во ра о осни ва њу ЕЗ у фор ми аманд ма на 
на по сто је ће уго во ре ко је су пот пи са ли ше фо ви др жа ва или вла да др-
жа ва чла ни ца ЕУ у Ли са бо ну (Португал), 13. де цем бра 2007. го ди не. 

Но ва ре ше ња, утвр ђе на Ли са бон ским спо ра зу мом, тре ба ло би да 
обез бе де ве ћу ефи ка сност и бо ље функ ци о ни са ње ЕУ и да от кло не 
ин сти ту ци о нал не пре пре ке за про ши ре ње ЕУ. Тај спо ра зум, у ства ри, 
са др жи основ на ре ше ња пре у зе та из Уго во ра о Уста ву за Евро пу, од-
но сно пред ста вља „фил три ра ну“ вер зи ју на ве де ног устав ног уго во ра. 
Ова кав при ступ је при хва ћен да би се из бе гла оба ве за из ја шња ва ња 
и о том но вом спо ра зу му на ре фе рен ду ми ма у др жа ва ма чла ни ца ма, 
па са мим тим и пред у пре ди ла евен ту ал на не по жељ на из не на ђе ња, 
као што је то био слу чај са из ја шња ва њем у ве зи с Уго во ром о Уста ву 
за Евро пу. 

Пред ви ђа ло се да ће Ли са бон ски спо ра зум би ти ра ти фи ко ван у 
пар ла мен ти ма др жа ва чла ни ца без ве ћих по те шко ћа то ком 2008. го-
ди не и да ће сту пи ти на сна гу 1. ја ну а ра 2009. го ди не, уочи на ред них 
– јун ских из бо ра за Европ ски пар ла мент. Од др жа ва чла ни ца је ди но 
је Ир ска би ла у оба ве зи да рас пи ше ре фе рен дум да би се ње ни гра-
ђа ни из ја сни ли о спо ра зу му. Ме ђу тим, на пр вом ре фе рен дум ском 
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из ја шња ва њу о Ли са бон ском спо ра зу му у ок то бру ме се цу 2008. го-
ди не Ир ци су се ве ћи ном гла со ва из ја сни ли про тив, да би се на по но-
вље ном ре фе рен ду му у ок то бру ме се цу 2009. го ди не, по да том обе-
ћа њу од стра не оста лих чла ни ца ЕУ да ће до би ти од ре ђе не уступ ке, 
ве ћи ном гла со ва из ја сни ли за спо ра зум. Та ко ђе, иако је Ли са бон ски 
спо ра зум у че шком пар ла мен ту био ра ти фи ко ван без ве ћих про бле-
ма, че шки пред сед ник је тај акт пот пи сао тек по што је Устав ни суд 
Че шке про гла сио да Ли са бон ски спо ра зум ни је у не са гла сно сти са 
че шким про пи си ма и по што су ува же ни до дат ни зах те ви Че шке у ве-
зи са при ме ном Ли са бон ског спо ра зу ма. Та ко је Ли са бон ски спо ра-
зум ко нач но сту пио на сна гу 1. де цем бра 2009. го ди не.

У ве зи са при ме ном Ли са бон ског спо ра зу ма, Ве ли ка Бри та ни ја 
је ис ко ри сти ла пра во да бу де из у зе та од уче шћа у те шњој са рад њи у 
обла сти пра во су ђа и уну тра шњих по сло ва, као и од стрикт не при ме-
не По ве ље о основ ним пра ви ма Европ ске уни је ко ја по ста је оба ве зу-
ју ћа за све чла ни це ЕУ. На ве де но из у зи ма ње од при ме не од ре ђе них 
оба ве за омо гу ћи ло је Ве ли кој Бри та ни ји да не мо ра да рас пи су је ре-
фе рен дум да би се ње ни гра ђа ни из ја сни ли о овом спо ра зу му. И Пољ-
ска је до би ла пра во да бу де из у зе та од стрикт не при ме не По ве ље о 
основ ним пра ви ма ЕУ. Га ран ци ју оста лих зе ма ља чла ни ца ЕУ да ће 
та ко ђе до би ти пра во да бу де из у зе та од стрикт не при ме не По ве ље о 
основ ним пра ви ма ЕУ до би ла је и Че шка.

Ка да су у пи та њу уступ ци Ир ској у од но су на при ме ну Ли са бон-
ског спо ра зу ма, при хва ћен је зах тев да сва ка зе мља чла ни ца и убу-
ду ће има по јед ног чла на у Европ ској ко ми си ји, од но сно да Ир ска у 
Ко ми си ји увек има свог чла на, као и да се по ве ћа број по сла ни ка у 
Европ ском пар ла мен ту. Ир ској су да те и га ран ци је да са мо стал но од-
лу чу је о сво јој вој ној не у трал но сти, фи скал ној по ли ти ци, пра ви ма за-
по сле них, пи та њи ма у ве зи са обра зо ва њем и бри гом о по ро ди ци и 
са за бра ном абор ту са.

Ли са бон ски спо ра зум не ће за ме ни ти до са да ва же ће осни вач ке 
уго во ре – Уго вор о ЕУ и Уго вор о осни ва њу ЕЗ, што је би ло пред ви-
ђе но као ре ше ње у тек сту устав ног уго во ра. У ства ри, и на да ље ће, 
уз усво је не из ме не, ва жи ти Уго вор о ЕУ и Уго вор о осни ва њу ЕЗ, с 
тим што је овај по след њи (Уго вор о осни ва њу ЕЗ) пре и ме но ван у 
Уго вор о функ ци о ни са њу ЕУ. На рав но, ра ни је за кљу че ни Уго вор о 
осни ва њу Европ ске за јед ни це за атом ску енер ги ју и да ље ће оста ти 
на сна зи. С об зи ром на на ве де не про ме не у ве зи са осни вач ким уго-
во ри ма, и на зив „Европ ска за јед ни ца“, од но сно „За јед ни це“ ви ше се 
не ће ко ри сти ти, већ са мо на зив „Европ ска уни ја“. На и ме, у Уго во ру 
о ЕУ из ри чи то се утвр ђу је да ЕУ за ме њу је и на сле ђу је Европ ску за-
јед ни цу.

Ли са бон ски спо ра зум, за раз ли ку од тек ста Уго во ра о Уста ву за 
Евро пу, не утвр ђу је сим бо ле ко ји ка рак те ри шу су ве ре не др жа ве, као 
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што су за ста ва и хим на ЕУ. У том сми слу, не ма ни ујед на ча ва ња на зи ва 
за ко но дав них ака та ЕУ у за јед нич ки на зив „за ко ни”.

Нај зна чај ни ја но ви на у Ли са бон ском спо ра зу му од но си се на 
на чин од лу чи ва ња у ЕУ. На и ме, од лу ке ће се убу ду ће у Са ве ту (ми-
ни ста ра), као јед ној од ин сти ту ци ја/ор га на ЕУ, по пра ви лу, до но си ти 
ве ћи ном (про стом и ква ли фи ко ва ном), а тај на чин од лу чи ва ња је 
про ши рен још и на пе де се так но вих обла сти, укљу чу ју ћи ту и по ли-
циј ску и пра во суд ну са рад њу, као и обра зо ва ње и еко ном ску по ли-
ти ку. Јед но гла сност (кон сен зус) и да ље се при ме њу је у од лу чи ва њу 
о пи та њи ма спољ не по ли ти ке, без бед но сти, со ци јал не по ли ти ке и 
опо ре зи ва ња.

Дру га зна чај на но ви на, ко ја је у ства ри ре ше ње пре у зе то из 
тек ста Уго во ра о Уста ву за Евро пу, је сте уво ђе ње функ ци је пред сед-
ни ка Европ ског са ве та, са дво и по го ди шњим ман да том, ко га би ра-
ју ше фо ви др жа ва или вла да др жа ва чла ни ца ЕУ (ко ји чи не са став 
Европ ског са ве та, као ин сти ту ци је/ор га на ЕУ), уме сто до са да шњег 
ро ти ра ју ћег си сте ма пред сед ни штва на пе ри од од шест ме се ци. Ме-
ђу тим, си стем ро ти ра ју ћег пред сед ни штва оста је код раз ли чи тих 
са ста ва Са ве та ми ни ста ра (у за ви сно сти од про бле ма ти ке ко ја се 
раз ма тра), осим ка да је у пи та њу Са вет за оп ште по сло ве (ко ји са чи-
ња ва ју ми ни стри спољ них по сло ва др жа ва чла ни ца), ко јим ће пред-
се да ва ти ви со ки пред став ник ЕУ за спољ не по сло ве и без бед но сну 
по ли ти ку ЕУ. Ви со ки пред став ник ЕУ за спољ не по сло ве и без бед-
но сну по ли ти ку је са да ујед но и пот пред сед ник Ко ми си је (Европ ске 
ко ми си је), од но сно у овој функ ци ји су спо је не функ ци ја ко ја је и до 
са да по сто ја ла под тим на зи вом и до са да шња функ ци ја ко ме са ра за 
спољ не по сло ве у Ко ми си ји. На рав но, ово ли це ће би ти за ду же но 
за во ђе ње за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Ви со ког 
пред став ни ка ЕУ за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку име ну-
је Европ ски са вет.

Пре ма Ли са бон ском спо ра зу му, на ци о нал ни пар ла мен ти до би ја ју 
пра во да над гле да ју рад Европ ског пар ла мен та. Кон крет но, по што Ко-
ми си ја, ко ја ће, по пра ви лу, и да ље има ти за ко но дав ну ини ци ја ти ву, 
пред ло жи не ки но ви про пис, пар ла мен ти др жа ва чла ни ца има ће мо-
гућ ност да ис пи та ју да ли се до но ше њем тог про пи са кр ши прин цип 
суп си ди јар но сти.

Ли са бон ским спо ра зу мом Европ ски пар ла мент, као за ко но дав ни 
ор ган, до би ја још зна чај ни ју уло гу пре све га ти ме што је про це ду ра са-
о длу чи ва ња Европ ског пар ла мен та и Са ве та (ми ни ста ра) про ши ре на 
на још пе де сет но вих обла сти. С дру ге стра не, ра ди по ве ћа ња ефи ка-
сно сти ра да, Ли са бон ским спо ра зу мом утвр ђен је број пред став ни ка 
гра ђа на (по сла ни ка) у Европ ском пар ла мен ту на 751 (пре ма Уго во ру 
из Ни це ко ји је при ме њен на са да шњи са зив Европ ског пар ла мен та 
број по сла ни ка је 736). 
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Ко ми си ја би убу ду ће, по сле 2014. го ди не, да би би ла ефи ка сни ја, 
тре ба ло да има ма њи број чла но ва (ко ме са ра), ко ји од го ва ра бро ју од 
две тре ћи не др жа ва чла ни ца (уме сто са да шњих 27). При то ме, при ме-
њи ва ће се прин цип ро та ци је, ка ко би све др жа ве чла ни це до шле на 
ред да пред ло же и има ју свог чла на у Ко ми си ји.

Пре ма Ли са бон ском спо ра зу му, ЕУ по ста је прав но ли це, а то зна-
чи да, по ред оста лог, мо же да за кљу чу је уго во ре и да бу де члан ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја, што ће знат но оја ча ти њен ути цај на ме ђу на-
род ном пла ну. 

У си сте му ЕУ пр ви пут се уре ђу је по сту пак исту па ња др жа ве чла-
ни це из ЕУ (тзв. из ла зна кла у зу ла). Та ко се као пан дан уго во ру о при-
сту па њу, ко ји је прав ни ин стру мент за ула зак јед не др жа ве у ЕУ, у 
слу ча ју исту па ња др жа ве чла ни це из ЕУ про пи су је по себ на вр ста уго-
во ра – уго вор о исту па њу. У том сми слу, утвр ђу ју се пра ва и оба ве зе 
др жа ве чла ни це ко ја же ли да ис ту пи из члан ства док се на ве де ни уго-
вор не за кљу чи и сту пи на сна гу. 

4.9. Осни вач ки уго во ри ко ји су на сна зи 

Од осни вач ких уго во ра ко ји ма су осно ва не европ ске за јед ни це и 
ЕУ са да су на сна зи Уго вор о ЕУ, Уго вор о функ ци о ни са њу ЕУ (ра ни је 
Уго вор о осни ва њу ЕЗ, од но сно пре то га Уго вор о осни ва њу ЕЕЗ) и Уго-
вор о осни ва њу Европ ске за јед ни це за атом ску енер ги ју. 

За раз ли ку од оста лих осни вач ких уго во ра ко ји ма су осно ва не 
европ ске за јед ни це, Уго вор о осни ва њу Европ ске за јед ни це за угаљ и 
че лик је био за кљу чен на пе ри од од пе де сет го ди на, па је пре стао да 
ва жи кра јем ју ла 2002. го ди не. У ве зи с тим, др жа ве чла ни це су сво је-
вре ме но за кљу чи ле по се бан про то кол, ко ји се сма тра анек сом ра ни јег 
Уго во ра о осни ва њу ЕЗ, а пре ма ко јем су сва имо ви на и оба ве зе за те че-
ни на дан пре стан ка Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик пре не ти на ЕЗ.

Иако су прав но оба ве зу ју ћи основ ни тек сто ви осни вач ких уго во-
ра и по је ди нач ни тек сто ви њи хо вих ка сни јих из ме на, ра ди лак шег 
ко ри шће ња у зва нич ном слу жбе ном гла си лу ЕУ – „Слу жбе ном ли сту 
Европ ске уни је“, об ја вљу ју се, по ред основ них тек сто ва и из ме на осни-
вач ких уго во ра, и тзв. пре чи шће ни (пот пу ни) тек сто ви свих ва же ћих 
осни вач ких уго во ра. Са став ни део осни вач ких уго во ра чи не и број ни 
анек си, про то ко ли и де кла ра ци је, ко ји се та ко ђе об ја вљу ју у „Слу жбе-
ном ли сту Европ ске уни је“.

Као што је већ ис так ну то, у осни вач ке уго во ре спа да ју и сви за-
кљу че ни по је ди нач ни уго во ри о при сту па њу у члан ство, и то са: Дан-
ском, Ир ском, Ве ли ком Бри та ни јом, Грч ком, Пор ту га лом, Шпа ни јом, 
Аустри јом, Фин ском, Швед ском, Ки пром, Че шком, Есто ни јом, Ле то ни-
јом, Ли тва ни јом, Ма ђар ском, Мал том, Пољ ском, Сло вач ком, Сло ве ни-
јом, Бу гар ском и Ру му ни јом. 
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4.10. По сту пак у ве зи са из ме на ма уго во ра 
на ко ји ма се за сни ва ЕУ

Пред ло ге за из ме не уго во ра на ко ји ма се за сни ва ЕУ, пре ма Уго-
во ру о ЕУ, мо гу да под не су Са ве ту (ми ни ста ра) вла де сва ке од др жа-
ва чла ни ца, Европ ски пар ла мент и Ко ми си ја. Пред ло зи се до ста вља ју 
Европ ском са ве ту ко ји, по сле кон сул то ва ња Европ ског пар ла мен та и 
Ко ми си је, мо же до не ти од лу ку да се при сту пи раз ма тра њу пред ло же-
них из ме на. У том сми слу пред сед ник Европ ског са ве та са зи ва кон фе-
рен ци ју пред став ни ка вла да др жа ва чла ни ца, ко ја тре ба да при пре ми 
пре по ру ку у ве зи са пред ло же ним из ме на ма за по себ ну скуп шти ну 
са ста вље ну од пред став ни ка на ци о нал них пар ла ме на та, ше фо ва др-
жа ва или вла да др жа ва чла ни ца, Европ ског пар ла мен та и Ко ми си је. 
Пред лог из ме на усва ја се јед но гла сно. Ме ђу тим, ка да ни су у пи та њу 
зна чај не из ме не уго во ра, по до би ја њу са гла сно сти од Европ ског пар-
ла мен та, Европ ски са вет мо же да са зо ве са мо кон фе рен ци ју пред став-
ни ка вла да чла ни ца са ман да том да по стиг не до го вор о из ме на ма. На-
ве де ни слу ча је ви се под во де под уоби ча је ни по сту пак ре ви зи је.

Уго вор о ЕУ пред ви ђа и по јед но ста вље ни по сту пак ре ви зи је. То 
је слу чај ка да вла де др жа ва чла ни ца, Европ ски пар ла мент и Ко ми си-
ја до ста ве Европ ском са ве ту пред лог за ре ви зи ју свих од ред би или 
де ла од ред би из Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ ко ји се од но си на уну-
тра шње по ли ти ке и ак ци је ЕУ (Део III у Уго во ру о функ ци о ни са њу ЕУ). 
По сле кон сул то ва ња Европ ског пар ла мен та и Ко ми си је (и Европ ске 
цен трал не бан ке, уко ли ко су у пи та њу про ме не у мо не тар ној обла-
сти), Европ ски са вет јед но гла сно од лу чу је о пред ло же ним из ме на ма.

Из ме не уго во ра сту па ју на сна гу тек по што их све др жа ве чла ни-
це ра ти фи ку ју у скла ду са по ступ ци ма про пи са ним њи хо вим устав-
ним ак ти ма.

5. Ин сти ту ци је/ор га ни ЕУ

Пре ма Уго во ру о ЕУ, ЕУ рас по ла же ин сти ту ци јал ним окви ром 
ко ји има за циљ да уна пре ђу је ње не вред но сти, оства ру је ње не ци-
ље ве, да слу жи ин те ре си ма ЕУ, ње ним гра ђа ни ма и др жа ва ма чла ни-
ца ма, да обез бе ђу је по ве за ност, ефи ка сност и кон ти ну и тет ње них 
по ли ти ка и ак ци ја. Све ин сти ту ци је ЕУ де лу ју у окви ру над ле жно сти 
ко је су им по ве ре не уго во ри ма. Ин сти ту ци је ЕУ, пре ма уго во ру о ЕУ, 
је су Европ ски пар ла мент, Европ ски са вет, Са вет, Европ ска ко ми си ја 
(Ко ми си ја), Суд прав де ЕУ, Европ ска цен трал на бан ка и Ре ви зор ски 
суд (Фи нан сиј ски суд).

Над ле жност и са став Европ ског пар ла мен та, Европ ског са ве та, 
Савета Европ ске ко ми си је и Су да прав де ЕУ утвр ђу ју се од ред ба ма о 
ин сти ту ци ја ма у Уго во ру о ЕУ, док су од ред бе ко је уре ђу ју над ле жност, 
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са став и дру га пи та ња ко ја се од но се на Европ ску цен трал ну бан ку и 
Ре ви зор ски суд са др жа не у Уго во ру о функ ци о ни са њу ЕУ. Ме ђу тим, 
и оста ла зна чај на пи та ња ко ја се од но се на рад и функ ци о ни са ње 
Европ ског пар ла мен та, Европ ског са ве та, Са ве та, Ко ми си је и Су да 
прав де ЕУ уре ђе на су у тзв. ин сти ту ци о нал ним од ред ба ма Уго во ра 
о функ ци о ни са њу ЕУ.

5.1. Европ ски пар ла мент

Европ ски пар ла мент чи не пред став ни ци гра ђа на ЕУ. Њи хов број 
не мо же би ти ве ћи од 751 (укљу чу ју ћи ту и пред сед ни ка). Сва ка од др-
жа ва чла ни ца мо же има ти нај ма ње шест а нај ви ше 96 пред став ни ка 
(по сла ни ка). На ини ци ја ти ву Европ ског пар ла мен та и на осно ву ње го-
ве са гла сно сти, Европ ски са вет до но си од лу ку ко јом од ре ђу је са став 
Европ ског пар ла мен та. Ман дат чла но ва Европ ског пар ла мен та тра је 
пет го ди на. Исто та ко, на осно ву пред ло га Европ ског пар ла мен та и 
на осно ву ње го ве са гла сно сти, Европ ски са вет до но си од лу ку о не по-
сред ном из бо ру чла но ва Европ ског пар ла мен та на осно ву јед но о бра-
зног по ступ ка у свим др жа ва ма чла ни ца ма. Од ред бе на ве де не од лу ке 
сту па ју на сна гу тек по што бу ду при хва ће не у др жа ва ма чла ни ца ма. 
Исто та ко, по до би ја њу ми шље ња од Ко ми си је и са гла сно сти Са ве та, 
Европ ски пар ла мент утвр ђу је пра ви ла и оп ште усло ве оба вља ња ду-
жно сти сво јих чла но ва.

Из бо ри за европ ски пар ла мент одр жа ва ју се у сва кој др жа ви чла-
ни ци по себ но, не за ви сно од на ци о нал них из бо ра или исто вре ме но 
са њи ма, на не по сред ним из бо ри ма, сло бод ним и тај ним гла са њем. 

Европ ски пар ла мент би ра из сво јих ре до ва пред сед ни ка и ње гов 
би ро. 

По сла ни ци у Европ ском пар ла мен ту су гру пи са ни по по ли тич кој, 
а не по на ци о нал ној при пад но сти. У ства ри, у Европ ском пар ла мен ту 
пре пли ћу се пар тиј ска при пад ност, при пад ност др жа ви чла ни ци, ин-
те ре си гра ђа на и свест о ин те гри са ној Евро пи. 

Се ди ште Европ ског пар ла мен та на ла зи се у Стра збу ру (Фран цу-
ска). Европ ски пар ла мент др жи го ди шње за се да ње – са ста је се дру гог 
утор ка у мар ту. Ме ђу тим, на зах тев ве ћи не од укуп ног бро ја сво јих 
чла но ва, Са ве та или Ко ми си је, Европ ски пар ла мент мо же одр жа ти и 
ван ред но за се да ње. 

С об зи ром на овла шће ња ко ја има, Европ ски пар ла мент има зна-
чај ну уло гу у си сте му ЕУ. Он, пре све га, за јед но са Са ве том, оба вља 
за ко но дав ну функ ци ју, што зна чи да за јед но са овим усва ја за кон ске 
ак те у про пи са ном по ступ ку. Та ко ђе, за јед но са Са ве том уче ству је у 
усва ја њу бу џе та ЕУ. Европ ски пар ла мент би ра пред сед ни ка Ко ми си је 
и Европ ског ом буд сма на.

Европ ски пар ла мент мо же из гла са ти и не по ве ре ње Ко ми си ји, 
што за по сле ди цу има то да су чла но ви Ко ми си је ду жни да под не су 



Основи система Европске уније 107

ко лек тив ну остав ку (у том слу ча ју Ви со ки пред став ник ЕУ за спољ не 
по сло ве и без бед но сну по ли ти ку под но си остав ку са мо на функ ци је 
ко је оба вља у Ко ми си ји). Европ ски пар ла мент рас пра вља о го ди шњем 
из ве шта ју ко ји му под но си Ко ми си ја. Та ко ђе, Европ ски пар ла мент или 
ње го ви чла но ви има ју пра во да по ста вља ју пи та ња Ко ми си ји, а ова је 
ду жна да на њих да од го вор. Исто та ко, Европ ски пар ла мент мо же да ти 
ини ци ја ти ву Ко ми си ји за до но ше ње ак та ра ди спро во ђе ња уго во ра.

Европ ски са вет и Са вет (ми ни ста ра) мо гу би ти и са слу ша ни од 
стра не Европ ског пар ла мен та. Европ ски пар ла мент је овла шћен да 
уста но ви при вре ме ни ан кет ни од бор ра ди ис пи ти ва ња тврд њи о по-
вре ди или ло шој при ме ни пра ва ЕУ, ко ји је ду жан да о то ме под не се 
из ве штај. 

По се бан на чин уче шћа Европ ског пар ла мен та у од лу чи ва њу у си-
сте му ЕУ је сте и да ва ње ње го ве са гла сно сти на ак те ко је је утвр дио 
Са вет. То је, на при мер, слу чај ка да Европ ски пар ла мент да је са гла-
сност на при пре мље ни текст уго во ра о при сту па њу, од но сно уго во ра 
о исту па њу. 

Европ ски пар ла мент од лу чу је ве ћи ном гла со ва при сут них чла но ва, 
уко ли ко уго во ри ма за по је ди не слу ча је ве ни је дру га чи је пред ви ђе но. 

Европ ском пар ла мен ту мо же под не ти пе ти ци ју сва ки гра ђа нин 
ЕУ, као и сва ко фи зич ко и прав но ли це ко је има пре би ва ли ште, од но-
сно се ди ште у не кој др жа ви чла ни ци о пи та њу ко је спа да у де ло круг 
ра да ЕУ и ко је се ње га ти че на не по сре дан на чин.

5.2. Европ ски са вет 

Европ ски са вет чи не ше фо ви др жа ва или вла да др жа ва чла ни ца, 
ње гов пред сед ник и пред сед ник Ко ми си је, с тим што у ње го вом ра ду 
уче ству је и ви со ки пред став ник ЕУ за спољ не по сло ве и без бед но сну 
по ли ти ку. Чла но ви ма Европ ског са ве та, ка да се та ко од лу чи, у ра ду мо-
же да по ма же по је дан ми ни стар, а пред сед ни ку Ко ми си је је дан члан 
Ко ми си је ко га он од ре ди.

Европ ски са вет би ра свог пред сед ни ка ква ли фи ко ва ном ве ћи ном 
на пе ри од од две и по го ди не, са мо гућ но шћу са мо још јед ног ре и збо-
ра исте лич но сти на сле де ћи пе ри од од две и по го ди не. Пред сед ник 
пред се да ва и ру ко во ди ра дом Европ ског са ве та, обез бе ђу је при пре-
му за сед ни це и кон ти ну и тет ра да Европ ског са ве та, ускла ђу је ста во-
ве и по сти за ње кон сен зу са у окви ру Европ ског са ве та, под но си из ве-
штај Европ ском пар ла мен ту по сле сва ког са стан ка Европ ског са ве та 
и пред ста вља ЕУ на спољ ном пла ну. 

Све сед ни це Европ ског са ве та одр жа ва ју се у Бри се лу (Бел ги ја). 
За раз ли ку од дру гих ор га на ЕУ, де ло круг и на чин ра да Европ-

ског са ве та ни је стро го ре гу ли сан, што му обез бе ђу је ефи ка сност у 
ре ша ва њу нај зна чај ни јих про бле ма у функ ци о ни са њу и раз во ју ЕУ 
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и утвр ђи ва ње ду го роч не стра те ги је ЕУ. У том сми слу, Европ ски са-
вет да је нео п ход не под сти ца је за раз вој ЕУ и утвр ђу је оп ште по ли-
тич ке смер ни це, из че га, опет, про из ла зи да он не ма овла шће ње да 
до но си оба ве зу ју ће од лу ке за др жа ве чла ни це. Ипак, у пре суд ним 
тре ну ци ма за оп ста нак и бу дућ ност европ ских ин те гра тив них про-
це са Европ ски са вет је имао од лу чу ју ћи по зи ти ван ути цај и та ко 
оправ дао сво ју уло гу утвр ђе ну уго во ри ма. 

По ред оста лог, пре ма Уго во ру о функ ци о ни са њу ЕУ, Европ ски са-
вет, на при мер, од ре ђу је стра те шке смер ни це де ло ва ња на за ко но дав-
ном и опе ра тив ном пла ну у окви ру под руч ја сло бо де, без бед но сти и 
прав де. Исто та ко, на осно ву за јед нич ког го ди шњег из ве шта ја Са ве та 
и Ко ми си је, Европ ски са вет сва ке го ди не раз ма тра ста ње за по сле но-
сти у ЕУ и о то ме усва ја за кључ ке. 

Европ ски са вет се са ста је два пу та го ди шње, сва ких шест ме се ци, 
а са зи ва га ње гов пред сед ник. Европ ском са ве ту по ма же у ра ду Ге не-
рал ни се кре та ри јат Са ве та (ми ни ста ра).

Европ ски са вет, по пра ви лу, од лу чу је јед но гла сно (кон сен зу сом), 
о про це ду рал ним пи та њи ма про стом ве ћи ном, док ква ли фи ко ва ном 
ве ћи ном (ко ја се утвр ђу је на на чин утвр ђен уго во ри ма) од лу чу је о са-
ста ву Са ве та (ми ни ста ра) и пред се да ва њем од го ва ра ју ћим са ве том 
(из у зи ма ју ћи Са вет за спољ не по сло ве, од но сно Са вет за оп ште по-
сло ве). Пред сед ник Европ ског са ве та и пред сед ник Ко ми си је не уче-
ству ју у гла са њу ка да од лу чу је Европ ски са вет. 

5.3. Са вет (Са вет ЕУ, Са вет ми ни ста ра) 

Са вет чи не пред став ни ци др жа ва чла ни ца ко ји су у ран гу ми ни-
стра од ре ђе ног ре со ра. То зна чи да се са став Са ве та ме ња у за ви сно-
сти од обла сти ко јој је по све ће на сед ни ца Са ве та. У том сми слу, по сто-
ји де вет раз ли чи тих са ста ва у ко ји ма за се да Са вет. 

Ка да је реч о пи та њи ма у ве зи са ускла ђи ва њем ак тив но сти др жа-
ва чла ни ца у обла сти спољ не по ли ти ке, он да се са ста је Са вет за спољ-
не по сло ве (скр. енгл. GA ERC), по знат као Са вет за оп ште по сло ве, 
ко ји ина че има за да так и да ко ор ди ни ра рад оста лих ре сор них за се-
да ња Са ве та, као и да при пре ма са стан ке Европ ског са ве та, у са рад-
њи са пред сед ни ком Европ ског са ве та и Ко ми си јом. Оста ли са ста ви 
Са ве та су: Са вет за еко ном ске и фи нан сиј ске по сло ве (скр. енгл. ECO-
FIN), Са вет за обла сти пра во су ђа и уну тра шњих по сло ва (скр. енгл. 
JHA), Са вет за обла сти за по шља ва ња, со ци јал не по ли ти ке, здрав ства 
и пи та ња за шти те по тро ша ча (скр. eнгл. PSCO), Са вет за област кон ку-
рен ци је (енгл. Com pe ti ti ve ness Co un cil), Са вет за обла сти тран спор та, 
те ле ко му ни ка ци је и енер ги је (скр. енгл. ТТЕ), Са вет за обла сти по љо-
при вре де и ри бо ло ва (енгл. Agri cul tu re and Fis he ri es Co un cil), Са вет за 
област за шти те сре ди не (енгл. En vi ron ment Co un cil) и Са вет за обла-
сти обра зо ва ња, омла ди не и кул ту ре (скр. енгл. EYC).
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Сва ко за се да ње Са ве та је по де ље но у два де ла, на тај на чин што 
је пр ви део по све ћен рас пра ви о про пи си ма ЕУ, а дру ги оста лим ва-
жним ак тив но сти ма.Са вет има се ди ште у Бри се лу, с тим што се не ка 
ње го ва за се да ња одр жа ва ју и у Лук сем бур гу. 

Са из у зет ком Са ве та за спољ не по сло ве, ко јим пред се да ва Ви со-
ки пред став ник ЕУ за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку, ра-
дом Са ве та у оста лим са ста ви ма пред се да ва сва ка од др жа ва чла ни ца 
у пе ри о ду од шест ме се ци, пре ма ре до сле ду ко ји је уна пред од ре дио 
Европ ски са вет, по шту ју ћи си стем рав но прав не ро та ци је. Глав ни за-
да ци пред се да ва ју ћег су да уна пред, за пе ри од свог пред се да ва ња, 
утвр ди да ту ме одр жа ва ња сед ни ца Са ве та, при пре ми пред лог днев-
ног ре да за сед ни це, са зи ва сед ни це, пред се да ва сед ни ца ма и са стан-
ци ма те ла ко је за Са вет при пре ма днев ни ред – Ко ми те та стал них 
пред став ни ка, као и да пред ста вља Са вет у од но си ма са Ко ми си јом. 
Пред се да ва ју ћи Са ве та зна чај но ути че на за ко но дав ну и сва ку дру гу 
ак тив ност Са ве та на тај на чин што мо же да по др жи или не по др жи 
не ки пред лог Ко ми си је у том сми слу.

Са вет, по пра ви лу, до но си од лу ке ква ли фи ко ва ном ве ћи ном, а у 
по је ди ним слу ча је ви ма пред ви ђе ним уго во ри ма про стом ве ћи ном и 
јед но гла сно (кон сен зус). 

Пре ма Уго во ру о ЕУ, ква ли фи ко ва ну ве ћи ну од 1. но вем бра 2014. 
го ди не чи ни нај ма ње 55% чла но ва Са ве та, ко ја укљу чу је нај ма ње 15 
ње го вих чла но ва ко ји пред ста вља ју др жа ве чла ни це ко је има ју нај ма-
ње 65% ста нов ни штва ЕУ. По себ ним Про то ко лом о пре ла зним од ред-
ба ма утвр ђе но је ка ко се од ре ђу је ква ли фи ко ва на ве ћи на у Са ве ту у 
пе ри о ду до 31. ок то бра 2014. го ди не, као и у пе ри о ду од 1. но вем бра 
2014. го ди не до 31. мар та 2017. го ди не. Дo 31. ок то бра 2014. го ди не 
при утвр ђи ва њу ква ли фи ко ва не ве ћи не до ла зи до од ме ра ва ња – пон-
де ра ци је гла со ва, с об зи ром на то да у овом слу ча ју др жа ве чла ни-
це има ју раз ли чит број гла со ва (пре ма бро ју ста нов ни ка), па се број 
гла со ва до во љан за до но ше ње од лу ке од ре ђу је у од но су на уна пред 
утвр ђен број гла со ва ко ји пред ста вља ве ћи ну др жа ва чла ни ца (ка да 
се од лу ка до но си на пред лог Ко ми си је), од но сно утвр ђен број гла со-
ва од нај ма ње две тре ћи не др жа ва чла ни ца (у дру гим слу ча је ви ма). 
При ова квом утвр ђи ва њу ква ли фи ко ва не ве ћи не члан Са ве та мо же 
тра жи ти да се ис пи та да ли др жа ве чла ни це ко је чи не ова кву ква ли фи-
ко ва ну ве ћи ну има ју нај ма ње 62% укуп ног ста нов ни штва ЕУ, па уко ли-
ко овај услов ни је ис пу њен, сма тра се да од но сни акт ни је ни усво јен. 
Из ме ђу 1. но вем бра 2014. го ди не и 31. мар та 2017. го ди не, ка да акт 
тре ба да бу де усво јен ква ли фи ко ва ном ве ћи ном, ако то члан Са ве та 
из не ке зе мље чла ни це то тра жи, акт ће би ти усво јен на исти на чин на 
ко ји се утвр ђу је ква ли фи ко ва на ве ћи на до 31. ок то бра 2014. го ди не 
(ово је био по се бан зах тев Пољ ске ка да се рас пра вља ло о ре ше њи ма 
у Ли са бон ском спо ра зу му).
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До но ше ње од лу ке на осно ву ква ли фи ко ва не ве ћи не у прет ход-
ним слу ча је ви ма мо же да бло ки ра нај ма ње че ти ри чла на Са ве та, што 
зна чи да у том слу ча ју не ма од лу ке Са ве та. 

Са вет има спе ци фич ну и зна чај ну уло гу у си сте му ЕУ. Он, пре све-
га, оба вља за ко но дав ну функ ци ју, за јед но са Европ ским пар ла мен том, 
што зна чи да за јед но са овим усва ја за кон ске ак те у про пи са ном за-
ко но дав ном по ступ ку. Та ко ђе, за јед но са Европ ским пар ла мен том, Са-
вет уче ству је у усва ја њу бу џе та ЕУ. Са вет утвр ђу је по ли ти ку и ускла ђу-
је ак тив но сти у скла ду са сво јим де ло кру гом утвр ђе ним уго во ри ма. 

Са вет сво јим од лу ка ма пре но си на Ко ми си ју овла шће ња за спро-
во ђе ње про пи са ко је до но си, с тим што у по себ ним слу ча је ви ма мо же 
сам спро во ди ти од лу ке ко је је до нео.

За при пре му ра да Са ве та и за из вр ша ва ње за да та ка ко је му он по-
ве ри од го во ран је Ко ми тет стал них пред став ни ка, са ста вљен од пред-
став ни ка вла да др жа ва чла ни ца. 

Да би се ква ли тет но оба вљао рад Са ве та обра зо ван је и Ге не рал-
ни се кре та ри јат, под ру ко вод ством ге не рал ног се кре та ра, ко га име ну-
је Са вет.

 5.4. Ко ми си ја (Европ ска ко ми си ја) 

Пре ма Уго во ру о ЕУ, до 31. ок то бра 2014. го ди не Ко ми си ја ће се 
са сто ја ти од по јед ног пред став ни ка сва ке др жа ве чла ни це, укљу чу ју-
ћи и ње ног пред сед ни ка и ви со ког пред став ни ка ЕУ за спољ не по сло-
ве и без бед но сну по ли ти ку, ко ји је и је дан од ње них пот пред сед ни ка, 
што зна чи да ће Ко ми си ја до ис те ка на ве де ног пе ри о да укуп но има ти 
27 чла но ва. Та ко ђе, Уго во ром о ЕУ утвр ђу је се да ће се од 1. но вем бра 
2014. го ди не Ко ми си ја са сто ја ти од од ре ђе ног бро ја чла но ва, укљу чу-
ју ћи и ње ног пред сед ни ка и ви со ког пред став ни ка ЕУ за спољ не по-
сло ве и без бед но сну по ли ти ку, ко ји од го ва ра бро ју од две тре ћи не 
др жа ва чла ни ца, из у зев уко ли ко Европ ски са вет сво јом од лу ком не 
про ме ни овај број. То зна чи да убу ду ће Ко ми си ја не ће има ти оба ве-
зно чла на из сва ке др жа ве чла ни це, а чла но ви Ко ми си је ће се ме ња ти 
од јед ног до дру гог са ста ва на осно ву рав но прав ног си сте ма ро та ци-
је, ка ко би све чла ни це до шле у си ту а ци ју да има ју свог чла на Ко ми-
си је, при че му ће се во ди ти ра чу на о то ме да сва ки са став Ко ми си је 
од ра жа ва де мо граф ску и ге о граф ску сли ку свих др жа ва чла ни ца. Ман-
дат чла но ва Ко ми си је је пет го ди на, с тим што мо гу би ти по но во име-
но ва ни за чла на Ко ми си је. 

Кан ди да та за пред сед ни ка Ко ми си је, по сле спро ве де них кон сул-
та ци ја, Европ ском пар ла мен ту пред ла же Европ ски са вет, узи ма ју ћи у 
об зир ре зул та те из бо ра за Европ ски пар ла мент. Уко ли ко пред ло же ни 
кан ди дат не до би је по треб ну ве ћи ну у Европ ском пар ла мен ту да би 
био иза бран, Европ ски са вет је ду жан да пред ло жи но вог кан ди да та. 



Основи система Европске уније 111

На осно ву пред ло га сва ке др жа ве чла ни це и уз са гла сност иза бра ног 
пред сед ни ка Ко ми си је, Са вет усва ја ли сту ли ца ко ја тре ба да бу ду 
име но ва на за чла но ве Ко ми си је (ко ме са ри). Kao ко ле ги јал ни ор ган, 
Ко ми си ја под ле же из гла са ва њу по ве ре ња од стра не Европ ског пар-
ла мен та. По из гла са ва њу по ве ре ња од стра не Европ ског пар ла мен та, 
Европ ски са вет име ну је Ко ми си ју. Ина че, Европ ски са вет, у до го во ру 
са пред сед ни ком Ко ми си је, име ну је ви со ког пред став ни ка ЕУ за спољ-
не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку. По истом по ступ ку Европ ски са-
вет мо же опо зва ти ви со ког пред став ни ка ЕУ за спољ не по сло ве и без-
бед но сну по ли ти ку пре ис те ка ман да та.

Ви со ки пред став ник ЕУ за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли-
ти ку во ди за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку ЕУ, у скла ду 
са овла шће њи ма до би је ним од Са ве та. Као члан Ко ми си је и је дан 
од ње них пот пред сед ни ка од го во ран је за ак тив но сти ЕУ у ме ђу на-
род ним од но си ма и ко ор ди ни ра ње оста лих аспе ка та ме ђу на род не 
ак тив но сти ЕУ.

Чла но ви Ко ми си је су у свом ра ду не за ви сни и мо гу за сту па ти са-
мо ин те ре се ЕУ. У том сми слу и др жа ве чла ни це су се оба ве за ле да ће 
по што ва ти не за ви сност чла но ва Ко ми си је. При ли ком сту па ња на ду-
жност чла но ви Ко ми си је се све ча но оба ве зу ју да ће за вре ме тра ја ња 
ман да та, као и по сле ње го вог пре стан ка, по што ва ти оба ве зе ко је про-
из ла зе из те функ ци је, од но сно да ће се уз др жа ти од сва ке ак тив но сти 
ко ја је не спо ји ва са њи хо вим оба ве за ма. 

Пред сед ник Ко ми си је утвр ђу је смер ни це у окви ру ко јих Ко ми-
си ја оба вља сво је по сло ве. Он по ста вља пот пред сед ни ке, ко је би ра 
из ме ђу чла но ва Ко ми си је – ко ме са ра, а сва ког од чла но ва Ко ми си је 
за ду жу је за по је ди ну област или ви ше обла сти (нпр., уну тра шње тр-
жи ште и услу ге; тр го ви на; енер ге ти ка; кон ку рен ци ја; за по шља ва ње, 
со ци јал на по ли ти ка и јед на ке мо гућ но сти; по љо при вре да и се о ски 
раз вој; здра вље и за шти та по тро ша ча; про ши ре ње и др.). Ова по себ-
на за ду же ња ко ја су до де ље на чла но ви ма Ко ми си је они оба вља ју под 
ру ко вод ством пред сед ни ка Ко ми си је. Ина че, члан Ко ми си је је ду жан 
да под не се остав ку ка да то од ње га за тра жи пред сед ник Ко ми си је. 

Ко ми си ја о пи та њи ма ко ја су на днев ном ре ду ње них сед ни ца од-
лу чу је ве ћи ном гла со ва сво јих чла но ва.

Се ди ште Ко ми си је је у Бри се лу. Ко ми си ја одр жа ва сед ни це је дан-
пут сед мич но ра ди до но ше ња од лу ка о пи та њи ма из сво је над ле жно-
сти или, пак, по кре та ња ини ци ја ти ве за до но ше ње про пи са. Да би се 
ква ли тет но оба вљао рад Ко ми си је, обра зо ва ни су ге не рал ни ди рек-
то ра ти, Ге не рал ни се кре та ри јат (ко ји над гле да рад ге не рал них ди рек-
то ра та), оп ште и уну тра шње слу жбе. Ге не рал ни ди рек то ра ти су, по 
на чи ну на ко ји су кон ци пи ра ни, вр ло слич ни ми ни стар стви ма у ад ми-
ни стра ци ја ма др жа ва чла ни ца (нпр., за по сло ве за по шља ва ња и со ци-
јал ну по ли ти ку, за ис тра жи ва ње, за уну тра шње тр жи ште).
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Основ ни за да так Ко ми си је је да се ста ра о при ме ни уго во ра (осни-
вач ких) и дру гих ака та ко је до но се ин сти ту ци је/ор га ни ЕУ у др жа ва ма 
чла ни ца ма и ин сти ту ци ја ма/ор га ни ма ЕУ, због че га је че сто на зи ва на 
„чу вар Уго во ра“. Она је, у ства ри, ду жна да над гле да при ме ну пра ва 
ЕУ и да у слу ча ју по вре де пра ва о то ме да обра зло же но ми шље ње. 
Уко ли ко по вре да пра ва не бу де от кло ње на, Ко ми си ја мо же из не ти 
пред мет пред Суд прав де.

Ко ми си ја има пра во да са мо стал но од лу чу је кoje ће про пи се 
пред ла га ти на усва ја ње Европ ском пар ла мен ту и Са ве ту. По пра ви лу, 
за ко но дав на ак та ЕУ мо гу би ти усво је на са мо на пред лог Ко ми си је. Та-
ко ђе, Ко ми си ја пред ла же и пра ти из вр ше ње бу џе та ЕУ.

Ко ми си ја пред у зи ма по треб не ини ци ја ти ве за уна пре ђе ње и за-
шти ту ин те ре са ЕУ и пред ста вља ЕУ у ме ђу на род ним од но си ма (што 
укљу чу је и оба вља ње пре го ва ра у име ЕУ ра ди за кљу чи ва ња ме ђу на-
род них уго во ра), са из у зет ком за јед нич ке спољ не и без бед но сне по-
ли ти ке. Ко ми си ја има за да так да обез бе ди успе шно функ ци о ни са ње 
је дин стве ног – уну тра шњег тр жи шта.

Сва ке го ди не, нај ка сни је ме сец да на пре по чет ка ре дов ног за се-
да ња Европ ског пар ла мен та, Ко ми си ја об ја вљу је из ве штај о ак тив но-
сти ма ЕУ у про те клом пе ри о ду. 

У из вр ша ва њу по сло ва ко ји су у ње ној над ле жно сти Ко ми си ја је 
овла шће на да са мо стал но до но си од го ва ра ју ће прав не ак те (уред бе, 
упут ства и од лу ке), као што је, на при мер, слу чај код ње них ин тер вен-
ци ја у слу ча ју по вре де пра ви ла кон ку рен ци је. 

5.5. Суд прав де ЕУ

Суд прав де ЕУ се са сто ји од Су да прав де, Основ ног су да и спе ци ја-
ли зо ва них су до ва. 

Суд прав де се са сто ји од по јед ног су ди је из сва ке др жа ве чла ни-
це, што зна чи да има 27 су ди ја. Се ди ште Су да прав де је у Лук сем бур гу. 
Суд прав де за се да у суд ским ве ћи ма или у Ве ли ком ве ћу, а мо же за се-
да ти и на Оп штој сед ни ци.

По прет ход но при ба вље ном ми шље њу од го ва ра ју ћег од бо ра о 
по доб но сти кан ди да та за суд ску функ ци ју, су ди је за Суд прав де се име-
ну ју спо ра зу мом вла да др жа ва чла ни ца, на пе ри од од шест го ди на. 
Исто ли це мо же би ти по но во име но ва но за су ди ју без огра ни че ња. Да 
би се обез бе дио кон ти ну и тет у ра ду Су да прав де, сва ке три го ди не вр-
ши се де ли мич на за ме на су ди ја (14, па 13 су ди ја). Ина че, су ди је би ра ју 
пред сед ни ка Су да прав де из сво јих ре до ва на пе ри од од три го ди не, 
а ли це ко је је већ би ло пред сед ник Су да прав де мо же по но во би ти би-
ра но на ту функ ци ју без огра ни че ња.

Су ду прав де у ра ду по ма же осам оп штих (ге не рал них) пра во бра-
ни ла ца (енгл. Advo ca te – ge ne ral), ко ји се, та ко ђе, по прет ход но при ба-
вље ном ми шље њу од го ва ра ју ћег од бо ра о по доб но сти кан ди да та за 
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функ ци ју оп штег пра во бра ни о ца, име ну ју спо ра зу мом вла да др жа ва 
чла ни ца на пе ри од од шест го ди на. Исто ли це мо же би ти по но во име-
но ва но за оп штег пра во бра ни о ца без огра ни че ња. И ка да су у пи та њу 
оп шти пра во бра ни о ци, да би се обез бе дио кон ти ну и тет у ра ду Су да 
прав де, сва ке три го ди не вр ши се де ли мич на за ме на оп штих пра во-
бра ни ла ца (сва ки пут по че ти ри оп шта пра во бра ни о ца).

Су ди је Су да прав де и оп шти пра во бра ни о ци се име ну ју из ме ђу 
ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве за из бор на нај ви ше пра во суд не функ-
ци је у сво јим др жа ва ма или су ис так ну ти прав ни ци при зна те струч-
но сти, ко ји сво јим до са да шњим по сту па њем га ран ту ју не за ви сност 
у свом ра ду.

Оп шти пра во бра ни лац је ду жан да, по сту па ју ћи не при стра сно и 
не за ви сно, из вр ши све стра ну ана ли зу пред ме та ко ји му је по ве рен и 
пред ло жи ре ше ње у скла ду са пра вом ЕУ. Та ко об ра ђен пред мет оп-
шти пра во бра ни лац пре да је су ди ји из ве сти о цу, ко ји пред ла же Су ду 
прав де да до не се од го ва ра ју ћу пре су ду.

Основ ни суд је над ле жан за во ђе ње пр во сте пе ног по ступ ка, ка ко 
би се Суд прав де рас те ре тио од ре ђе них вр ста пред ме та. Основ ни суд 
за се да у ве ћи ма. На пред лог Су да прав де, Са вет утвр ђу је у ко јим прав-
ним пред ме ти ма по сту па Основ ни суд. У од ре ђе ним слу ча је ви ма про-
тив пре су да Основ ног су да мо же се ула га ти жал ба Су ду прав де.

Основ ни суд је са ста вљен од нај ма ње по јед ног су ди је из сва ке др-
жа ве чла ни це. И су ди је Основ ног су да се, по прет ход но при ба вље ном 
ми шље њу од го ва ра ју ћег од бо ра о по доб но сти кан ди да та за функ ци ју 
су ди је, име ну ју спо ра зу мом вла да др жа ва чла ни ца на пе ри од од шест 
го ди на, с тим што исто ли це мо же би ти по но во име но ва но за су ди ју 
без огра ни че ња. Да би се обез бе дио кон ти ну и тет у ра ду Основ ног су-
да, сва ке три го ди не вр ши се де ли мич на за ме на су ди ја. Су ди је би ра ју 
пред сед ни ка Основ ног су да из сво јих ре до ва на пе ри од од три го ди-
не, а овај мо же би ти по но во би ран за ту функ ци ју без огра ни че ња. 

Чла но ви Основ ног су да се би ра ју ме ђу ли ци ма ко ја по се ду ју спо-
соб но сти ко је се тра же за оба вља ње суд ских функ ци ја у др жа ва ма из 
ко јих по ти чу и ко ја сво јим до са да шњим по сту па њем га ран ту ју не за ви-
сност у свом ра ду.

И Основ ни суд има се ди ште у Лук сем бур гу.
Европ ски пар ла мент и Са вет, од лу чу ју ћи у од го ва ра ју ћем за ко-

но дав ном по ступ ку, мо гу уста но ви ти спе ци јал не су до ве, ко ји се при-
дру жу ју Основ ном су ду. Ови су до ви у свом де ло кру гу има ју во ђе ње 
пр во сте пе ног по ступ ка код не ких вр ста ту жби у по себ ним обла сти ма. 
Од лу ке спе ци ја ли зо ва них су до ва мо гу би ти пред мет жал бе Основ ном 
су ду. Чла но ви спе ци ја ли зо ва них су до ва се би ра ју из ме ђу ли ца чи ја је 
не за ви сност из ван сва ке сум ње и ко ја по се ду ју спо соб но сти ко је се 
тра же за оба вља ње суд ске функ ци је у др жа ва ма из ко јих по ти чу, а 
њих име ну је Са вет.
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Осим ка да су у пи та њу пре по ру ке и ми шље ња као нео ба ве зу ју ћи 
ак ти, Суд прав де кон тро ли ше за ко ни тост прав них ака та до не тих у од-
го ва ра ју ћем за ко но дав ном по ступ ку, ака та Са ве та, Ко ми си је, Европ-
ске цен трал не бан ке (ЕЦБ), ака та Европ ског пар ла мен та и Европ ског 
са ве та ко ја има ју прав но деј ство пре ма тре ћим ли ци ма, као и за ко ни-
тост ака та ор га на или те ла ЕУ ко ја има ју прав но деј ство пре ма тре ћим 
ли ци ма. У та квим слу ча је ви ма Суд прав де по сту па као устав ни суд.

Суд прав де је над ле жан да пре су дом од лу чу је о ту жба ма ко је под-
не су др жа ве чла ни це, Европ ски пар ла мент, Са вет или Ко ми си ја, ко је 
се од но се на по вре ду уго во ра (осни вач ких) или сва ког дру гог про пи-
са ко ји се од но си на њи хо ву при ме ну, бит не по вре де пра ви ла по ступ-
ка, зло у по тре бу овла шће ња или не на дле жност. 

У ве зи са до не се ним пре су да ма по на ве де ним пред ме ти ма, Суд 
прав де има овла шће ње да из ри че фи нан сиј ске санк ци је уко ли ко Ко-
ми си ја по кре не од го ва ра ју ћи по сту пак због не из вр ше ња пре су де од 
стра не др жа ве чла ни це.

Та ко ђе, из на пред на ве де них раз ло га, и сва ко фи зич ко или прав-
но ли це мо же про тив од лу ка до не тих про тив ње га под не ти ту жбу Су-
ду прав де, као и про тив од лу ка ко је су до не те у ви ду уред бе упу ће не 
не ком дру гом ли цу, али ко је га не по сред но по га ђа ју. 

Суд прав де је над ле жан да од лу чу је и у свим спо ро ви ма из ме ђу 
ЕУ и ње них слу жбе ни ка. 

Уко ли ко је ту жба осно ва на, Суд прав де огла ша ва ни шта вим оспо-
ра ва ни акт, од но сно ко ја деј ства ак та ко ји је про гла шен ни шта вим 
оста ју на сна зи.

Суд др жа ве чла ни це (ни жи суд или суд нај ви ше ин стан це) мо же 
да упу ти зах тев Су ду прав де да до не се од лу ку у ве зи са ту ма че њем 
уго во ра (осни вач ких) и ис прав но сти и ту ма че њу ака та ко је су до не ли 
ин сти ту ци је ЕУ, ор га ни или те ла ЕУ, као прет ход ном пи та њу.

Под но ше ње ту жбе се об ја вљу је у „Слу жбе ном ли сту Европ ске 
уни је“, a ту жба се до ста вља ту же ној стра ни, ко ја има пра во на од-
го вор. За тим се за тај пред мет име ну ју су ди ја из ве сти лац и оп шти 
пра во бра ни лац. Др жа ве чла ни це и ин сти ту ци је ЕУ пред Су дом прав-
де за сту па пу но моћ ник, ко ји се име ну је за сва ки пред мет по себ но. 
Оста ле стран ке у по ступ ку мо ра за сту па ти про фе си о нал ни бра ни-
лац – адво кат.

5.6. Европ ска цен трал на бан ка 

Европ ска цен трал на бан ка (скр. енгл. ECB) и на ци о нал не цен трал-
не бан ке чи не Европ ски си стем цен трал них ба на ка (скр. енгл. ESCB). 
Основ ни циљ Европ ског си сте ма цен трал них ба на ка је одр жа ва ње 
ста бил но сти це на, од но сно по др жа ва ње оп ште еко ном ске по ли ти ке 
ко ја се во ди у ЕУ.
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Европ ска цен трал на бан ка (да ље: ЕЦБ) и на ци о нал не цен трал не 
бан ке др жа ва чла ни ца чи ја је мо не та евро, ко је са чи ња ва ју Евро си-
стем, во де мо не тар ну по ли ти ку ЕУ. Др жа ве чла ни це чи ја мо не та ни је 
евро и њи хо ве цен трал не бан ке за др жа ва ју сво је над ле жно сти у мо-
не тар ној обла сти. 

Је ди но је ЕЦБ овла шће на да одо бра ва еми то ва ње евра, а само 
она и на ци о нал не цен трал не бан ке др жа ва чла ни ца мо гу еми то ва ти та-
кве нов ча ни це. У вр ше њу сво јих над ле жно сти ЕЦБ је не за ви сна, а то 
су ду жни да по шту ју ин сти ту ци је/ор га ни и те ла ЕУ, као и вла де др жа-
ва чла ни ца. Европ ска цен трал на бан ка до но си ме ре ко је су нео п ход-
не за оства ри ва ње за да та ка ко ји су јој по ве ре ни. Европ ска цен трал на 
бан ка је прав но ли це, а ње но се ди ште је у Франк фур ту (Не мач ка).

С ци љем оба вља ња за да та ка Европ ског си сте ма цен трал них ба на-
ка (да ље: ЕСЦБ), ЕЦБ до но си уред бе, од лу ке, пре по ру ке и ми шље ња. 
Уред ба као акт ЕЦБ-а има оп ште деј ство, сва ки њен еле мент је оба ве-
зан и ди рект но се при ме њу је у сва кој др жа ви чла ни ци, док је од лу ка 
оба ве зна у сва ком ње ном еле мен ту за оне су бјек те на ко је се од но си. 
С дру ге стра не, пре по ру ке и ми шље ња не оба ве зу ју. Исто та ко, ЕЦБ 
је овла шће на да из ри че нов ча не ка зне и дру ге фи нан сиј ске санк ци-
је пред у зе ћи ма у др жа ва ма чла ни ца ма уко ли ко она не по шту ју сво је 
оба ве зе ко је су за сно ва не на уред ба ма и од лу ка ма ЕЦБ-а. 

Тре ба ис та ћи да се о за ко ни то сти уред би и од лу ка ЕЦБ-а мо же 
тра жи ти ту ма че ње Су да прав де, али не и о за ко ни то сти нео ба ве зу ју-
ћих ака та (пре по ру ка и ми шље ња).

Ор га ни од лу чи ва ња ЕЦБ-а ру ко во де ЕСЦБ-ом, а то су Са вет ЕЦБ-а 
и Из вр шни од бор. Са вет ЕЦБ-а чи не чла но ви Из вр шног од бо ра ЕЦБ-а 
и гу вер не ри на ци о нал них цен трал них ба на ка. Опе ра тив но ру ко во ђе-
ње ЕЦБ-ом вр ши Из вр шни од бор, а пред сед ни ка, пот пред сед ни ка и 
оста ле чла но ве Из вр шног од бо ра (че тво ро) име ну је Европ ски са вет 
из ме ђу лич но сти при зна тог угле да и ис ку ства у мо не тар ној и бан кар-
ској обла сти, на пре по ру ку Са ве та и по сле кон сул та ци ја са Европ ским 
пар ла мен том и Са ве том ЕЦБ-а. Ина че, са мо др жа вља ни зе ма ља чла ни-
ца мо гу би ти чла но ви Из вр шног од бо ра. Чла но ви Из вр шног од бо ра 
има ју ман дат од осам го ди на, а иста ли ца не мо гу би ти по но во би ра на 
на исту функ ци ју. 

Европ ска цен трал на бан ка под но си Европ ском пар ла мен ту, Са ве ту 
и Ко ми си ји, као и Европ ском са ве ту, го ди шњи из ве штај о ак тив но сти ма 
ЕСЦБ-а и о мо не тар ној по ли ти ци за прет ход ну и за те ку ћу го ди ну.

5.7. Ре ви зор ски суд (Фи нан сиј ски суд) 

Ре ви зор ски суд (Фи нан сиј ски суд) са ста вљен је од по јед ног пред-
став ни ка свих др жа ва чла ни ца. Сво јом од лу ком Са вет усва ја ли сту чла-
но ва Ре ви зор ског су да, са чи ње ну на осно ву пред ло га др жа ва чла ни ца, 
по сле кон сул то ва ња Европ ског пар ла мен та. Чла но ви Ре ви зор ског су да 
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се име ну ју на пе ри од од шест го ди на и мо гу се по но во име но ва ти на 
исту функ ци ју. Они из ме ђу се бе име ну ју пред сед ни ка Ре ви зор ског су да, 
на пе ри од од три го ди не, с тим што се ње гов ман дат мо же об но ви ти. 

Чла но ви Ре ви зор ског су да оба вља ју сво је ду жно сти пот пу но не-
за ви сно и у оп штем ин те ре су ЕУ. Би ра ју се ме ђу лич но сти ма ко је при-
па да ју или су при па да ле уста но ва ма ра чу но вод стве не кон тро ле у 
сво јим др жа ва ма или ко је су по себ но струч не за ову про фе си ју. При-
ли ком сту па ња на ду жност они се све ча но оба ве зу ју да ће за вре ме 
тра ја ња ман да та, као и по сле ње го вог пре стан ка, по што ва ти оба ве зе 
ко је про из ла зе из те функ ци је, од но сно да ће се уз др жа ти од сва ке ак-
тив но сти ко ја је не спо ји ва са њи хо вим оба ве за ма.

Се ди ште Ре ви зор ског су да је у Лук сем бур гу. 
Ре ви зор ски суд вр ши ра чу но вод стве ну кон тро лу, од но сно про ве-

ра ва све при хо де и рас хо де ЕУ, од но сно кон тро ли ше све при хо де и 
рас хо де сва ког ор га на или те ла чи ји је осни вач ЕУ. 

Он до ста вља Европ ском пар ла мен ту и Са ве ту из ја ву о ис прав но-
сти по слов них књи га и о за ко ни то сти и пра вил но сти спро ве де них 
тран сак ци ја, ко ја се об ја вљу је у „Слу жбе ном ли сту Европ ске уни је“.

По ис те ку сва ке фи нан сиј ске го ди не ре ви зор ски суд из ра ђу је го-
ди шње из ве шта је, ко ји се до ста вља ју ин сти ту ци ја ма ЕУ и об ја вљу ју у 
„Слу жбе ном ли сту Европ ске уни је“, за јед но са од го во ри ма тих ин сти-
ту ци ја на за па жа ња Ре ви зор ског су да. 

Ре ви зор ски суд мо же на сво ју ини ци ја ти ву до ста вља ти у об ли ку 
по себ них из ве шта ја за па жа ња о по себ ним пи та њи ма или, пак, да ва ти 
ми шље ња на зах тев не ке од ин сти ту ци ја ЕУ.

6. Уло га Европ ског ом буд сма на

Као што је већ ис так ну то, Европ ски пар ла мент би ра Европ ског 
ом буд сма на по сле сва ког из бо ра Европ ског пар ла мен та, и то за пе-
ри од ман да та пред став ни ка гра ђа на (по сла ни ка) у но вом са зи ву, 
што зна чи на пе ри од од пет го ди на. Ман дат Европ ског ом буд сма на 
мо же да се об но ви.

Европ ски ом буд сман је пот пу но не за ви сан у вр ше њу сво јих функ-
ци ја. Он је овла шћен да при ма жал бе ко је се од но се на слу ча је ве ло-
ше упра ве од стра не ин сти ту ци је/ор га на или те ла ЕУ (ов де су из у зе те 
од лу ке Су да прав де ЕУ) од сва ког гра ђа ни на ЕУ или сва ког фи зич ког 
или прав ног ли ца ко је има пре би ва ли ште, од но сно се ди ште у не кој 
др жа ви чла ни ци. У слу ча је ви ма ка да по сле прет ход но спро ве де не ис-
тра ге Европ ски ом буд сман кон ста ту је слу чај ло ше упра ве, он о то ме 
оба ве шта ва од го ва ра ју ћу ин сти ту ци ју, ко ја је по во дом то га ду жна да 
му до ста ви сво је ми шље ње. По до би ја њу ми шље ња Европ ски ом буд-
сман до ста вља од го ва ра ју ћи из ве штај Европ ском пар ла мен ту, од го ва-
ра ју ћој ин сти ту ци ји и под но си о цу жал бе.
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Ина че, сва ке го ди не Европ ски ом буд сман под но си из ве штај Европ-
ском пар ла мен ту о ре зул та ти ма сво јих ис тра га.

7. Кон сул та тив ни ор га ни ЕУ

Eвропском пар ла мен ту, Са ве ту и Ко ми си ји по ма жу Еко ном ско-со-
ци јал ни од бор и Од бор ре ги ја, ко ји има ју са ве то дав ну уло гу. Од бо ре 
са зи ва ју њи хо ви пред сед ни ци на зах тев Европ ског пар ла мен та, Са ве-
та или Ко ми си је, а мо гу се са ста ти и на соп стве ну ини ци ја ти ву. Чла но-
ви од бо ра су не за ви сни у оба вља њу сво јих ду жно сти, од но сно ни су 
ду жни да по сту па ју ни по чи јим упут стви ма.

7.1. Еко ном ско-со ци јал ни од бор

Еко ном ско-со ци јал ни од бор чи не пред став ни ци из раз ли чи тих 
еко ном ских и со ци јал них под руч ја ор га ни зо ва ног ци вил ног дру штва, 
по себ но пред став ни ци ор га ни за ци ја по сло да ва ца и за по сле них (про-
из во ђа чи, по љо при вред ни ци, пре во зни ци, тр гов ци, за на тли је, сло-
бод не про фе си је, по тро ша чи и пред став ни ци оп штег ин те ре са).

Еко ном ско-со ци јал ни од бор мо же има ти нај ви ше 350 чла но ва, 
ко ји се име ну ју на пе ри од од пет го ди на и њи хов ман дат се мо же об-
но ви ти. На осно ву пред ло га сва ке др жа ве чла ни це, Са вет утвр ђу је 
спи сак чла но ва овог од бо ра. Са вет, на пред лог Ко ми си је, до но си од-
лу ку ко јом од ре ђу је са став Еко ном ско-со ци јал ног од бо ра. Чла но ви 
Еко ном ско-со ци јал ног од бо ра из сво јих ре до ва би ра ју пред сед ни ка 
на пе ри од од две и по го ди не. 

Ина че, Еко ном ско-со ци јал ни од бор за у зи ма зна чај но ме сто у по-
ступ ку при пре ма ња од лу ка, а ње го во кон сул то ва ње је оба ве зно у 
слу ча је ви ма утвр ђе ним уго во ри ма. Та ко, на при мер, ње го во кон сул-
то ва ње је оба ве зно ка да се у од го ва ра ју ћем за ко но дав ном по ступ ку 
до но се за кон ски ак ти ко ји ма се пред ви ђа ју ме ре нео п ход не за оства-
ри ва ње сло бод ног кре та ња рад ни ка, оства ри ва ње сло бо де пред у зет-
ни штва и ли бе ра ли за ци ја по себ них услу га.

Та ко ђе, Европ ски пар ла мент, Са вет и Ко ми си ја мо гу кон сул то ва-
ти Еко ном ско-со ци јал ни од бор у свим слу ча је ви ма ка да сма тра ју да 
је то нео п ход но. У слу ча је ви ма ка да то сма тра по треб ним, Од бор мо-
же да ти ми шље ње и на соп стве ну ини ци ја ти ву. Ми шље ње Од бо ра се, 
за јед но са за пи сни ком са рас пра ве, до ста вља Европ ском пар ла мен ту, 
Са ве ту и Ко ми си ји.

7.2. Од бор ре ги ја

Од бор ре ги ја чи не пред став ни ци ре ги о нал них и ло кал них ор га на 
ко ји су иза бра ни у не кој ре ги о нал ној или ло кал ној за јед ни ци или ко-
ји су по ли тич ки од го вор ни пред из бор ном скуп шти ном. Од бор ре ги ја 
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мо же има ти нај ви ше 350 чла но ва, ко ји се име ну ју на пе ри од од пет 
го ди на и њи хов ман дат се мо же об но ви ти. На осно ву пред ло га сва ке 
др жа ве чла ни це, Са вет утвр ђу је спи сак чла но ва и њи хо вих за ме ни ка. 
Са вет, на пред лог Ко ми си је, до но си од лу ку ко јом од ре ђу је са став Од-
бо ра ре ги ја. Чла но ви Од бо ра ре ги ја не мо гу исто вре ме но би ти и чла-
но ви Европ ског пар ла мен та. Чла но ви Од бо ра ре ги ја из сво јих ре до ва 
би ра ју пред сед ни ка на пе ри од од две и по го ди не. 

Основ ни за да так Од бо ра ре ги ја је да у по ступ ку од лу чи ва ња обез-
бе ди да се ува же по себ ни ин те ре си европ ских ре ги о на, од но сно ин-
те ре си гра ђа на ЕУ. Европ ски пар ла мент, Са вет и Ко ми си ја оба ве зни 
су да кон сул ту ју Од бор ре ги ја у слу ча је ви ма утвр ђе ним уго во ри ма, 
од но сно о пред ло зи ма од лу ка ко је ће се при ме њи ва ти на ре ги о нал-
ном и ло кал ном ни воу (са о бра ћај, здрав ство, обра зо ва ње, кул ту ра, за-
по шља ва ње, за шти та сре ди не и др.), а мо гу га кон сул то ва ти и у свим 
дру гим слу ча је ви ма кад оце не да је то нео п ход но, по себ но у ве зи са 
пи та њи ма пре ко гра нич не са рад ње. У слу ча је ви ма ка да то сма тра по-
треб ним, Од бор мо же да ти ми шље ње и на соп стве ну ини ци ја ти ву. 
Ми шље ње Од бо ра се, за јед но са за пи сни ком са рас пра ве, до ста вља 
Европ ском пар ла мен ту, Са ве ту и Ко ми си ји.

8. Уло га Европ ске ин ве сти ци о не бан ке 

Пре ма Уго во ру о функ ци о ни са њу ЕУ, у окви ру ЕУ де лу је Европ ска 
ин ве сти ци о на бан ка, као спе ци фич на ин сти ту ци ја. Чла но ви Европ ске 
ин ве сти ци о не бан ке су др жа ве чла ни це. Њен основ ни за да так је да 
до при но си урав но те же ном и склад ном раз во ју уну тра шњег тр жи шта 
у ЕУ. Она обез бе ђу је зај мо ве и га ран ци је на не про фит ној осно ви и фи-
нан си ра од ре ђе не про јек те у свим сек то ри ма при вре де, као што су, на 
при мер, про јек ти на ме ње ни раз во ју ма ње раз ви је них ре ги о на, ко ји су 
од за јед нич ког ин те ре са за ви ше др жа ва чла ни ца, за по кре та ње но вих 
де лат но сти, оса вре ме њи ва ње пред у зе ћа и др., при че му за те свр хе ко-
ри сти сво ја соп стве на сред ства и сред ства са тр жи шта ка пи та ла.

Се ди ште Европ ске ин ве сти ци о не бан ке је у Лук сем бур гу.

9. Уло га пар ла ме на та зе ма ља чла ни ца

Пре ма Уго во ру о ЕУ, на ци о нал ни пар ла мен ти зе ма ља чла ни ца ак-
тив но уче ству ју у обез бе ђи ва њу не сме та ног функ ци о ни са ња и из вр-
ша ва ња за да та ка ЕУ. Усло ви за то се обез бе ђу ју, пре све га, до би ја њем 
пред ло га европ ских за кон ских ака та ко ји су до ста вље ни Европ ском 
пар ла мен ту и Са ве ту и, у ве зи с тим, оба вља њем над зо ра над по што ва-
њем прин ци па суп си ди јар но сти. На ци о нал ни пар ла мен ти мо гу до ста-
ви ти пред сед ни ку Европ ског пар ла мен та, Са ве та и Ко ми си је обра зло-
же но ми шље ње о уса гла ше но сти пред ло га не ког за ко но дав ног ак та 
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са на ве де ним прин ци пом. Та ко ђе, на ци о нал ни пар ла мен ти уче ству ју 
у оце њи ва њу спро во ђе ња по ли ти ка у окви ру под руч ја сло бо де, без-
бед но сти и прав де, у по ступ ку у ве зи са из ме на ма (ре ви зи ја) уго во ра 
и по ступ ку у ве зи са под не тим зах те вом за при сту па ње ЕУ (на ци о нал-
ни пар ла мен ти се оба ве шта ва ју о под не том зах те ву). На рав но, на ци о-
нал ни пар ла мен ти уче ству ју у ин тер пар ла мен тар ној са рад њи из ме ђу 
на ци о нал них пар ла ме на та др жа ва чла ни ца и са Европ ским пар ла мен-
том. Они се ре дов но ин фор ми шу и на тај на чин што им се до ста вља ју 
сва до ку мен та Ко ми си је ра ди кон сул то ва ња о зна чај ни јим пи та њи ма 
функ ци о ни са ња ЕУ, исто вре ме но ка да се она до ста вља ју Европ ском 
пар ла мен ту и Са ве ту. Исто та ко, Ко ми си ја до ста вља на ци о нал ним пар-
ла мен ти ма и го ди шњи за ко но дав ни про грам. 

10. Спољ не ак тив но сти ЕУ и за јед нич ка спољ на 

и без бед но сна по ли ти ка

Пре ма Уго во ру о ЕУ, у свим обла сти ма ме ђу на род них од но са ЕУ 
утвр ђу је и во ди за јед нич ке по ли ти ке и ак ци је. У ве зи с тим, Европ ски 
са вет усва ја од лу ке о стра те шким ин те ре си ма и ци ље ви ма у обла сти 
ме ђу на род них од но са. Та ко ђе, Ко ми си ја и Ви со ки пред став ник ЕУ за 
спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку мо гу под но си ти за јед нич ке 
пред ло ге Са ве ту за обла сти спољ них ак тив но сти (из у зи ма ју ћи област 
за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке за ко ју је за ду жен Ви со ки 
пред став ник).

У на сту пи ма у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и на ме ђу на род ним 
кон фе рен ци ја ма др жа ве чла ни це ко ор ди ни ра ју сво је ак тив но сти и за-
сту па ју ста во ве ЕУ. У ве зи с тим, и ди пло мат ска и кон зу лар на пред став-
ни штва др жа ва чла ни ца и де ле га ци је ЕУ у тре ћим др жа ва ма те сно 
са ра ђу ју у ци љу обез бе ђи ва ња по што ва ња и спро во ђе ња од лу ка ко-
ји ма се од ре ђу ју ста во ви и ак ци је ЕУ. На ве де ну са рад њу ко ор ди ни ра 
Ви со ки пред став ник ЕУ за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку.

У тре ћим др жа ва ма и при ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма ЕУ 
пред ста вља ју де ле га ци је ЕУ, ко је сво је ак тив но сти оба вља ју под ру-
ко вод ством Ви со ког пред став ни ка ЕУ за спољ не по сло ве и без бед-
но сну по ли ти ку.

У обла сти за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке над ле жност 
ЕУ по кри ва све обла сти спољ не по ли ти ке и област без бед но сти. У 
том сми слу, Европ ски са вет сво јим од лу ка ма утвр ђу је стра те шке ин те-
ре се ЕУ, од ре ђу је ци ље ве и оп ште смер ни це за за јед нич ку спољ ну и 
без бед но сну по ли ти ку, укљу чу ју ћи и пи та ња ко ја се ти чу од бра не. На 
осно ву стра те шких пра ва ца и оп штих смер ни ца утвр ђе них од стра не 
Европ ског са ве та, Са вет сво јим од лу ка ма фор му ли ше за јед нич ку спољ-
ну и без бед но сну по ли ти ку и на чин њи хо вог спро во ђе ња. За јед нич ку 
спољ ну и без бед но сну по ли ти ку спро во де Ви со ки пред став ник ЕУ за 
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спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку и др жа ве чла ни це, с тим што 
Са вет и Ви со ки пред став ник ЕУ за спољ не по сло ве и без бед но сну по-
ли ти ку обез бе ђу ју је дин ство, уса гла ше ност и ефи ка сност ак ци ја ЕУ. 

Са вет до но си од лу ку о спро во ђе њу опе ра тив не ак ци је ЕУ ка да то 
ме ђу на род на си ту а ци ја зах те ва, а том од лу ком се утвр ђу ју ци ље ви, 
обим, сред ства ко ја се ста вља ју на рас по ла га ње, усло ви за спро во ђе-
ње ак ци је и ње но тра ја ње. Та ко ђе, Са вет до но си од лу ке ко ји ма се од-
ре ђу је став ЕУ о не ком по себ ном пи та њу ме ђу на род ног зна ча ја.

По пра ви лу, од лу ке Европ ског са ве та и Са ве та из обла сти за јед-
нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке до но се се јед но гла сно. Пре ма 
из ри чи тој од ред би Уго во ра о ЕУ, до но ше ње за кон ских ака та од стра-
не ин сти ту ци ја ЕУ у овој обла сти ис кљу че но је.

Сво јим пред ло зи ма Ви со ки пред став ник ЕУ за спољ не по сло ве и 
без бед но сну по ли ти ку до при но си утвр ђи ва њу за јед нич ке спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке и обез бе ђу је спро во ђе ње од лу ка Европ ског 
са ве та и Са ве та из ове обла сти. Ка да је реч о пи та њи ма за јед нич ке 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке, он пред ста вља ЕУ и у ње но име во-
ди по ли тич ке раз го во ре са тре ћим стра на ма и из но си ста во ве ЕУ у ме-
ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и на ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма. Ви-
со ком пред став ни ку ЕУ за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку 
у ње го вом ра ду по ма же Европ ска слу жба за спољ не по сло ве, ко ја је 
са ста вље на од слу жбе ни ка над ле жних слу жби Ге не рал ног се кре та ри-
ја та Са ве та и Ко ми си је и осо бља на ци о нал них ди пло мат ских слу жби 
др жа ва чла ни ца. На рав но, Европ ска слу жба за спољ не по сло ве те сно 
са ра ђу је са ди пло мат ским слу жба ма др жа ва чла ни ца.

На пред лог Ви со ког пред став ни ка ЕУ за спољ не по сло ве и без бед-
но сну по ли ти ку, Са вет мо же да име ну је спе ци јал ног пред став ни ка, ко-
ме по ве ра ва ман дат у ве зи са не ким по себ ним по ли тич ким пи та њем. 
То ли це оба вља сво је по сло ве под ру ко вод ством Ви со ког пред став ни-
ка ЕУ за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку.

Ви со ки пред став ник ЕУ за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти-
ку је ду жан да се са Европ ским пар ла мен том ре дов но кон сул ту је и да 
га ин фор ми ше о ре а ли за ци ји у ве зи са глав ним пи та њи ма и основ ним 
прав ци ма за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке, као и о за јед-
нич кој без бед но сној и од брам бе ној по ли ти ци. Европ ски пар ла мент 
два пу та го ди шње раз ма тра оства ре ни на пре дак у спро во ђе њу за јед-
нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке и за јед нич ке без бед но сне и 
од брам бе не по ли ти ке. У том сми слу Европ ски пар ла мент мо же да по-
ста вља пи та ња или да упу ћу је пре по ру ке Са ве ту и Ви со ком пред став-
ни ку ЕУ за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку.

По себ но стал но те ло ко је је обра зо вао Са вет – Ко ми тет за по ли тич-
ка и без бе до но сна пи та ња, пра ти ме ђу на род не до га ђа је у обла сти ма 
ко је су об у хва ће не за јед нич ком спољ ном и без бед но сном по ли ти ком 
и до при но си утвр ђи ва њу од го ва ра ју ћих по ли ти ка.
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Пре ма Уго во ру о ЕУ, по ли ти ка за јед нич ке без бед но сти и од бра не 
пред ста вља ин те грал ни део за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли-
ти ке. Она обез бе ђу је ЕУ опе ра тив ну спо соб ност, од но сно ан га жо ва ње 
вој них по тен ци ја ла др жа ва чла ни ца у ми си ја ма из ван ЕУ. По ли ти ка за-
јед нич ке без бед но сти и од бра не, у ства ри, тре ба да до при не се да се у 
бли ској бу дућ но сти по сте пе но до ђе до си ту а ци је ка да ће се утвр ђи ва-
ти за јед нич ка од бра на ЕУ. 

Од лу ке Са ве та ко је се од но се на по ли ти ку за јед нич ке без бед но-
сти и од бра не до но се се јед но гла сно. Тре ба на гла си ти да, пре ма Уго-
во ру о ЕУ, на ци о нал на без бед ност оста је у ис кљу чи вој над ле жно сти 
зе мље чла ни це.

У скла ду са Уго во ром о ЕУ, уко ли ко не ка од др жа ва чла ни ца бу де 
пред мет ору жа не агре си је на ње ној те ри то ри ји, оста ле др жа ве чла ни це 
мо ра ју јој пру жи ти сву рас по ло жи ву по моћ и по др шку свим сред стви ма. 

Да би се др жа ве чла ни це ан га жо ва ле на по бољ ша њу сво јих вој них 
ка па ци те та за из вр ша ва ње пред ви ђе них за да та ка у окви ру ак тив но сти 
ЕУ на том пла ну, Са вет је осно вао Европ ску аген ци ју за од бра ну. Ова 
аген ци ја са гле да ва вој не ка па ци те те др жа ва чла ни ца и да је оце ну њи-
хо ве спо соб но сти за из вр ша ва ње за да та ка. Ме ђу тим, пре ма Уго во ру о 
ЕУ, осно ва ко лек тив не од бра не др жа ва чла ни ца ЕУ и ин стан ца за ње но 
спро во ђе ње и да ље је Ор га ни за ци ја Се вер но а тлант ског пак та (NA TO).

11. Вр сте и обла сти над ле жно сти ЕУ

Пре ма Уго во ру о функ ци о ни са њу ЕУ, де ло ва ње ЕУ је од ре ђе но 
пре ма над ле жно сти ма ЕУ у од ре ђе ним обла сти ма, па се та ко раз ли ку-
ју обла сти де ло ва ња: у ко ји ма ЕУ има ис кљу чи ву над ле жност, у ко ји ма 
је по де ље на над ле жност из ме ђу ЕУ и др жа ва чла ни ца, у ко ји ма ЕУ во-
ди ак ци је за утвр ђи ва ње и ре а ли за ци ју про гра ма, у ко ји ма пред у зи ма 
ак тив но сти и во ди за јед нич ку по ли ти ку, у ко ји ма усва ја ме ре ко ји ма се 
утвр ђу ју основ ни прав ци по ли ти ка, у ко ји ма пред у зи ма ме ре у на ме-
ри да оси гу ра ко ор ди на ци ју по ли ти ка зе ма ља чла ни ца, у ко ји ма мо же 
пред у зи ма ти ини ци ја ти ве, као и оне у ко ји ма во ди ак ци је ко је има ју за 
циљ пру жа ње по др шке, ко ор ди ни ра ње или до пу ну ак тив но сти.

11.1. Обла сти у ко ји ма ЕУ има 
ис кљу чи ву над ле жност

Ис кљу чи ву над ле жност ЕУ има у сле де ћим обла сти ма: ца рин ска 
уни ја; утвр ђи ва ње пра ви ла кон ку рен ци је ко ја су нео п ход на за функ-
ци о ни са ње уну тра шњег тр жи шта; мо не тар на по ли ти ка за др жа ве 
чла ни це чи ја је мо не та евро; очу ва ње би о ло шких ре сур са у мо ру у 
окви ри ма за јед нич ке по ли ти ке у обла сти ри бар ства, и за јед нич ка тр-
го вин ска по ли ти ка. 
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У слу ча је ви ма ка да је утвр ђе на ис кљу чи ва над ле жност ЕУ у од-
ре ђе ној обла сти, он да са мо ЕУ, од но сно Европ ски пар ла мент и Са вет 
у за ко но дав ној про це ду ри мо гу до но си ти оба ве зу ју ћа прав на ак та 
(уред бе, упут ства и од лу ке) у тој обла сти. 

11.2. Обла сти у ко ји ма по сто ји 
по де ље на над ле жност

Над ле жно сти ко је оба вља ју и ЕУ и др жа ве чла ни це, од но сно ко је су 
по де ље не из ме ђу њих је су: уну тра шње тр жи ште; со ци јал на по ли ти ка (за 
об ли ке утвр ђе не Уго во ром о функ ци о ни са њу ЕУ); еко ном ска, со ци јал на 
и те ри то ри јал на ко хе зи ја; по љо при вре да и ри бар ство (са из у зет ком очу-
ва ња би о ло шких мор ских ре сур са); жи вот на сре ди на; за шти та по тро ша-
ча; тран спорт; тран се вроп ске мре же; енер ги ја; про стор сло бо де, без бед-
но сти и прав де и за јед нич ка пи та ња су штин ског ка рак те ра у обла сти 
јав ног здра вља, за аспек те утвр ђе не у Уго во ру о функ ци о ни са њу ЕУ. У 
слу ча је ви ма ка да је утвр ђе на по де ље на над ле жност, и ЕУ и др жа ве чла-
ни це мо гу да до но се оба ве зу ју ће прав не ак те у тој обла сти. Над ле жност 
ЕУ у на ве де ним обла сти ма под ра зу ме ва до но ше ње од го ва ра ју ћих ме ра 
од стра не Европ ског пар ла мен та и Са ве та у за ко но дав ној про це ду ри. 

По ред на ве де них, по сто је и обла сти у ко ји ма ЕУ та ко ђе пред у зи-
ма од го ва ра ју ће зна чај не ак тив но сти, с тим што др жа ве чла ни це не 
мо гу би ти ти ме оме та не у оба вља њу сво јих над ле жно сти. Та ко, ЕУ 
пред у зи ма ак тив но сти за утвр ђи ва ње и ре а ли за ци ју про гра ма у обла-
сти ис тра жи ва ња, тех но ло шког раз во ја и све ми ра и во ди за јед нич ку 
по ли ти ку у обла сти са рад ње за раз вој и ху ма ни тар не по мо ћи.

Европска унија усва ја ме ре ко ји ма се утвр ђу ју основ ни прав ци у 
обла сти еко ном ске по ли ти ке. У ве зи с тим, по себ не ме ре се пред у зи-
ма ју у зе мља ма чла ни ца ма чи ја је мо не та евро. Европ ска уни ја пред-
у зи ма и ме ре за ко ор ди на ци ју по ли ти ка зе ма ља чла ни ца у обла сти 
за по шља ва ња, на ро чи то ка да је реч о утвр ђи ва њу основ них пра ва ца 
тих по ли ти ка. Европ ска уни ја мо же пред у зи ма ти и ини ци ја ти ве с ци-
љем уса гла ша ва ња со ци јал них по ли ти ка др жа ва чла ни ца.

Она је над ле жна да во ди ак ци је ко је има ју за циљ пру жа ње по др-
шке, ко ор ди ни ра ње или до пу ну ак тив но сти у обла сти ма ко је има ју 
тзв. европ ски ка рак тер, као што су за шти та и уна пре ђе ње људ ског 
здра вља, ин ду стри ја, кул ту ра, ту ри зам, обра зо ва ње, омла ди на, спорт 
и про фе си о нал но оспо со бља ва ње, јав но здра вље и са рад ња из ме ђу 
ад ми ни стра ци ја др жа ва чла ни ца.

11.3. Суд ска и по ли циј ска са рад ња 

Са др жи на са рад ње у гра ђан ским ства ри ма у обла сти суд ства у окви-
ру ЕУ уре ђе на је Уго во ром о функ ци о ни са њу ЕУ и она спа да у обла сти у 
ко ји ма ЕУ де ли над ле жно сти са зе мља ма чла ни ца ма (Про стор сло бо де, 
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без бед но сти и прав де). Она се за сни ва, пре све га, на уза јам ном при зна-
ва њу суд ских од лу ка. Та са рад ња укљу чу је и до но ше ње од го ва ра ју ћих 
ме ра од стра не Европ ског пар ла мен та и Са ве та у за кон ској про це ду ри, 
пре све га оних ко је се ти чу при зна ва ња и из вр ше ња суд ских од лу ка, ни-
воа уса гла ше но сти про пи са у гра ђан ским ства ри ма, са рад ње у ве зи са 
при ку пља њем до ка зних сред ста ва и др.

И суд ска са рад ња у кри вич ним ства ри ма у ЕУ уре ђе на је Уго во-
ром о функ ци о ни са њу ЕУ (ра ни је Уго во ром о ЕУ) и она спа да у обла-
сти у ко ји ма ЕУ де ли над ле жно сти са зе мља ма чла ни ца ма. Она се 
за сни ва, пре све га, на уза јам ном при зна ва њу суд ских од лу ка. У том 
сми слу, Европ ски пар ла мент и Са вет утвр ђу ју у за кон ској про це ду ри 
ме ре ко је има ју за циљ да се утвр де пра ви ла, од но сно ми ни мум пра-
ви ла ка ко би се, на при мер, стан дар ди зо ва ла про це ду ра при зна ва ња 
суд ских од лу ка, ујед на чи ла пра ва ли ца у кри вич ном по ступ ку и пра ва 
жр та ва кри ми на ла, де фи ни са ла кри вич на де ла и санк ци је за по себ но 
те шке об ли ке кри ми на ла (те ро ри зам, тр го ви на љу ди ма и сек су ал но 
ис ко ри шћа ва ње же на и де це, иле гал ни про мет дро ге и оруж ја, фал си-
фи ко ва ње сред ста ва пла ћа ња) и др.

Ка да се ука же као нео п ход но ујед на ча ва ње про пи са из обла сти 
кри вич ног пра ва, он да се од го ва ра ју ћим упут ством (ди рек ти вом), ко-
је се до но си у за кон ској про це ду ри, утвр ђу је ми ни мум пра ви ла за де-
фи ни са ње кри вич ног де ла и санк ци ја из те обла сти.

Уго во ром о функ ци о ни са њу ЕУ утвр ђу је се уло га по себ ног те ла 
– Европ ског оде ље ња за суд ску са рад њу (скр. енгл. Euro just), са се ди-
штем у Ха гу, чи ји је глав ни за да так да по др жа ва и ја ча ко ор ди на ци ју и 
са рад њу из ме ђу на ци о нал них ор га на за ду же них за во ђе ње ис тра ге и 
го ње ње по чи ни ла ца те шких об ли ка кри ми на ла. Ина че, ово те ло, ко је 
је пр ви пут уста но вље но Уго во ром из Ни це, са ста вље но је од на ци о-
нал них ту жи ла ца, су ди ја и по ли циј ских ор га на јед на ке над ле жно сти, 
ко ји се ан га жу ју из сва ке др жа ве чла ни це.

У окви ру Европ ског оде ље ња за суд ску са рад њу пред ви ђе но је 
и осни ва ње Европ ског ту жи ла штва за бор бу про тив пре сту па ко ји 
по га ђа ју фи нан сиј ске ин те ре се ЕУ. Оно тре ба да бу де над ле жно за 
во ђе ње ис тра ге, го ње ње и по ди за ње оп ту жни це у слу ча је ви ма ко ји 
су у ве зи са ан га жо ва њем Европ ске по ли циј ске кан це ла ри је (скр. 
енгл. Euro pol) за на ве де не фи нан сиј ске пре сту пе. Европ ско ту жи ла-
штво тре ба ло би да по сту па пред над ле жним суд ским ор га ни ма др-
жа ва чла ни ца.

И са др жи на по ли циј ске са рад ње утвр ђе на је Уго во ром о функ ци-
о ни са њу ЕУ (ра ни је Уго во ром о ЕУ). Она, та ко ђе, спа да у над ле жно сти 
ко је ЕУ де ли са зе мља ма чла ни ца ма (Про стор сло бо де, без бед но сти 
и прав де). Она об у хва та све над ле жне ор га не др жа ва чла ни ца (по ли-
циј ске, ца рин ске и дру ге над ле жне слу жбе), ко ји су спе ци ја ли зо ва ни 
за област пре вен ци је, от кри ва ња кри вич них де ла и во ђе ње ис тра га у 
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тој обла сти. Европ ски пар ла мент и Са вет мо гу у за кон ској про це ду ри 
да утвр де од ре ђе не ме ре у овој обла сти, као што је, на при мер, при ку-
пља ње и раз ме на од го ва ра ју ћих ин фор ма ци ја, као и ме ре за опе ра-
тив ну са рад њу из ме ђу над ле жних ор га на др жа ва чла ни ца. 

По ли циј ска са рад ња, у скла ду са Уго во ром о функ ци о ни са њу ЕУ, 
оства ру је се и по сред ством Европ ске по ли циј ске кан це ла ри је. То је, 
у ства ри, европ ска по ли циј ска слу жба, са се ди штем у Ха гу, ко ја је пр-
ви пут уста но вље на Уго во ром о ЕУ. Глав ни за да так јој је да по др жа ва 
и утвр ђу је ак тив но сти по ли циј ских ор га на и дру гих над ле жних слу-
жби др жа ва чла ни ца и да ко ор ди ни ра ме ђу соб ну са рад њу по ли ци ја 
др жа ва чла ни ца у обла сти пре вен ци је и бор бе про тив те шких об ли-
ка кри ми на ла ко ји на но си ште ту за јед нич ким ин те ре си ма др жа ва 
чла ни ца ЕУ. 

11.4. Еко ном ска, со ци јал на 
и те ри то ри јал на ко хе зи ја

И област еко ном ске, со ци јал не и те ри то ри јал не ко хе зи је спа да 
у обла сти у ко ји ма по сто ји по де ље на над ле жност из ме ђу ЕУ и др жа-
ва чла ни ца. Пре ма Уго во ру о функ ци о ни са њу ЕУ, је дан од основ них 
за да та ка ЕУ у ве зи са ус по ста вља њем и обез бе ђи ва њем функ ци о ни-
са ња уну тра шњег тр жи шта је сте сма ње ње раз ли ка у сте пе ну раз ви-
је но сти раз ли чи тих ре ги о на. У оства ри ва њу ових ци ље ва ЕУ уче ству-
је и по сред ством струк тур них фон до ва (Европ ски ори јен та ци о ни и 
га рант ни по љо при вред ни фонд, Европ ски со ци јал ни фонд и Европ-
ски фонд за ре ги о нал ни раз вој). У ве зи с на ве де ним, и осно ва ни Ко-
хе зи о ни фонд до при но си ре а ли за ци ји про је ка та у обла сти за шти те 
жи вот не сре ди не и тран се вроп ских мре жа у обла сти тран спорт не 
ин фра струк ту ре.

За дат ке и ор га ни за ци ју на ве де них фон до ва, по сле кон сул то ва ња 
са Од бо ром за еко ном ско-со ци јал на пи та ња и Од бо ром ре ги ја, од ре-
ђу ју Европ ски пар ла мент и Са вет у ре дов ном за ко но дав ном по ступ ку. 
Ко ми си ја је ду жна да сва ке три го ди не под но си из ве штај Европ ском 
пар ла мен ту, Са ве ту, Од бо ру за еко ном ско-со ци јал на пи та ња и Од бо-
ру ре ги ја о оства ре ном на прет ку у по сти за њу еко ном ске, со ци јал не и 
те ри то ри јал не ко хе зи је у ве зи са ко ри шће њем на ве де них фон до ва.

12. По сту пак до но ше ња и прав ни ак ти ЕУ

Пре ма Уго во ру о функ ци о ни са њу ЕУ, у вр ше њу сво је над ле жно сти 
од го ва ра ју ће ин сти ту ци је ЕУ до но се уред бе, упут ства и од лу ке – тзв. 
оба ве зу ју ће ак те и пре по ру ке и ми шље ња – тзв. нео ба ве зу ју ће ак те. 
Прав ни ак ти ЕУ се до но се на осно ву обра зло же ног пред ло га, ини ци ја-
ти ве, пре по ру ке, зах те ва или ми шље ња.
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12.1. Прав ни ак ти ЕУ

Уред ба (енгл. re gu la ti ons) је сте прав ни акт ко ји има оп шту при ме-
ну – ва жи за све, оба ве зу ју ћа је у свим сво јим де ло ви ма и ди рект но се 
при ме њу је у свим др жа ва ма чла ни ца ма (не ма про сто ра за ње ну при-
ме ну пу тем про пи са ко је би на осно ву ње до не ла др жа ва чла ни ца). 

Упут ство, ди рек ти ва (енгл. di rec ti ve) је сте прав ни акт ко ји је оба-
ве зан за др жа ве чла ни це на ко је се од но си у по гле ду ци ља ко ји тре ба 
оства ри ти, с тим што је пре пу ште но др жа ви чла ни ци да сво јим про пи-
сом утвр ди на чин оства ре ња тог ци ља. 

Од лу ка (енгл. de ci sion) је сте прав ни акт ко ји је оба ве зу ју ћи у це ло-
сти за др жа ве чла ни це, прав на и фи зич ка ли ца на ко је се од но си. 

Пре по ру ке (енгл. re com men da ti ons) и ми шље ња (енгл. opi ni ons) 
ни су оба ве зу ју ћи ак ти и мо гу би ти упу ће ни др жа ва ма чла ни ца ма 
(свим или по је ди ним), по је ди ним гру па ма или по је дин ци ма, ко је упу-
ћу ју на не ко по жељ но по на ша ње. Ти ак ти, иако има ју нео ба ве зу ју ћи 
ка рак тер, у прак си се ува жа ва ју и у пот пу но сти ути чу на од ре ђе ни на-
чин по сту па ња.

Уред бе и ди рек ти ве ко је се од но се на све др жа ве чла ни це, као и 
од лу ке у ко ји ма ни је на зна че но на ко га се од но се, об ја вљу ју се у „Слу-
жбе ном ли сту Европ ске уни је“.

12.2. За ко но дав ни по ступ ци 
и за кон ска ак та ЕУ

Иако Уго вор о функ ци о ни са њу ЕУ не име ну је би ло ко ји од прав-
них ака та ЕУ као за кон, сво јим од ред ба ма уре ђу је раз ли чи те за ко но-
дав не по ступ ке. 

Та ко, ре дов ни за ко но дав ни по сту пак по сто ји ка да Европ ски пар-
ла мент и Са вет, на пред лог Ко ми си је, за јед нич ки усва ја ју уред бе, упут-
ства и од лу ке. У том слу ча ју при ме њу је се по сту пак ко ји са др жи тзв. 
пр во, или и дру го, или и тре ће чи та ње (овом по след њем прет хо ди 
уса гла ша ва ње по сред ством Ко ми те та за уса гла ша ва ње), у за ви сно сти 
од то га у ко јој фа зи по ступ ка су се Европ ски пар ла мент и Са вет сло жи-
ли о пред ло гу ак та. Уко ли ко се или Европ ски пар ла мент или Са вет не 
сло же са за јед нич ким пред ло гом ко ји је дао Ко ми тет за уса гла ша ва-
ње, сма тра се да акт ни је усво јен.

Ре дов ни за ко но дав ни по сту пак пре ма од ред ба ма уго во ра се, на 
при мер, при ме њу је у сле де ћим слу ча је ви ма: кaда се до но се ди рек ти-
ве или уред бе ко ји ма се пред ви ђа ју ме ре нео п ход не за оства ри ва ње 
сло бод ног кре та ња рад ни ка, по сле кон сул то ва ња са Од бо ром за еко-
ном ско-со ци јал на пи та ња; ка да се од лу чу је о ме ра ма у обла сти со ци-
јал ног оси гу ра ња; ка да се до но си ди рек ти ва у ве зи са оства ри ва њем 
сло бо де пред у зет ни штва, по сле кон сул то ва ња са Од бо ром за еко ном-
ско-со ци јал на пи та ња; ка да се до но си ди рек ти ва да би се олак ша ло 
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осни ва ње и вр ше ње са мо стал них де лат но сти (при зна ва ње ди пло-
ма, све до чан ста ва и дру гих ис пра ва, као и уса гла ша ва ње про пи са 
др жа ва чла ни ца у овој обла сти); ка да се усва ја ју ме ре за ускла ђи ва-
ње про пи са др жа ва чла ни ца ко је за пред мет има ју ус по ста вља ње 
и функ ци о ни са ње уну тра шњег тр жи шта, по сле кон сул то ва ња са 
Од бо ром за еко ном ско-со ци јал на пи та ња; ка да се усва ја ју ме ре за 
обра зо ва ње Европ ског пра ва ин те лек ту ал не сво ји не ко је обез бе ђу-
ју јед но о бра зну за шти ту ин те лек ту ал них пра ва у окви ру ЕУ; ка да се 
усва ја ју под сти цај не ме ре с ци љем уна пре ђи ва ња са рад ње из ме ђу 
др жа ва чла ни ца и по др шке њи хо вим ак тив но сти ма у обла сти за по-
шља ва ња, по сле кон сул то ва ња са Од бо ром за еко ном ско-со ци јал на 
пи та ња и Од бо ром ре ги ја.

С дру ге стра не, по се бан за ко но дав ни по сту пак по сто ји у спе ци-
фич ним слу ча је ви ма пред ви ђе ним уго во ри ма, ка да Са вет уз уче шће 
Европ ског пар ла мен та (ко ји се кон сул ту је или да је са гла сност, од но-
сно одо бре ње) усва ја уред бе, упут ства и од лу ке.

По се бан за ко но дав ни по сту пак пре ма од ред ба ма Уго во ра се, на 
при мер, при ме њу је у сле де ћим слу ча је ви ма: ка да се усва ја ју мо да ли-
те ти у ве зи са пра вом гра ђа на ЕУ ко ји има ју пре би ва ли ште на те ри-
то ри ји др жа ве чла ни це чи ји ни су др жа вља ни – да би ра ју и да бу ду 
би ра ни на оп штин ским из бо ри ма др жа ве чла ни це у ко јој има ју пре-
би ва ли ште, под истим усло ви ма као и ње ни др жа вља ни (по сле кон-
сул то ва ња Европ ског пар ла мен та); ка да се усва ја ју мо да ли те ти у ве зи 
са пра вом гра ђа на ЕУ ко ји има ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји др жа ве 
чла ни це чи ји ни су др жа вља ни – да би ра ју и да бу ду би ра ни на из бо ри-
ма за Европ ски пар ла мент у др жа ви чла ни ци у ко јој има ју пре би ва ли-
ште, под истим усло ви ма као и ње ни др жа вља ни (по сле кон сул то ва-
ња Европ ског пар ла мен та); ка да се усва ја ју од ред бе ко ји ма се вр ши 
до пу на пра ва гра ђа на ЕУ ко ја про из ла зе из пра ва гра ђан ства ЕУ – да 
се сло бод но кре ћу и бо ра ве на те ри то ри ји др жа ва чла ни ца, пра ва 
да би ра ју и да бу ду би ра ни на из бо ри ма за Европ ски пар ла мент и оп-
штин ским из бо ри ма у др жа ви чла ни ци у ко јој има ју пре би ва ли ште и 
др. (на пред лог Ко ми си је и по сле до би је не са гла сно сти од Европ ског 
пар ла мен та); ка да се до но се ди рек ти ве за ускла ђи ва ње за ко на, уред-
би и под за кон ских ака та др жа ва чла ни ца ко ји ди рект но ути чу на ус по-
ста вља ње и функ ци о ни са ње уну тра шњег тр жи шта (по сле кон сул то ва-
ња Европ ског пар ла мен та и Од бо ра за еко ном ско-со ци јал на пи та ња). 

Прав на ак та усво је на на осно ву за кон ске про це ду ре сма тра ју се 
за кон ским ак ти ма. 

У спе ци фич ним слу ча је ви ма ко ји су пред ви ђе ни уго во ри ма за кон-
ска ак та мо гу би ти усва ја на на ини ци ја ти ву гру пе др жа ва чла ни ца или 
Европ ског пар ла мен та, на пре по ру ку Европ ске цен трал не бан ке или 
на зах тев Су да прав де или Европ ске ин ве сти ци о не бан ке, што је из у зе-
так од пра ви ла да сва за кон ска ак та за усва ја ње од стра не Европ ског 
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пар ла мен та и Са ве та пред ла же Ко ми си ја. У тим слу ча је ви ма Европ ски 
пар ла мент и Са вет до ста вља ју Ко ми си ји пред лог ак та, с тим што у то-
ку по ступ ка за усва ја ње ак та мо гу за тра жи ти ми шље ње Ко ми си је, а 
Ко ми си ја мо же да ти ми шље ње и на сво ју ини ци ја ти ву.

Ко ми си ја мо же би ти за кон ским ак том овла шће на да усва ја од го-
ва ра ју ћа под за кон ска ак та. За кон ским ак том се пре ци зно од ре ђу ју ци-
ље ви, са др жај, ши ри на при ме не и ду жи на тра ја ња да тог овла шће ња.

13. Уло га стал них те ла у при пре ми 

и спро во ђе њу про пи са ЕУ

За до бру при пре му сед ни ца Са ве та, али и као сво је вр стан об лик 
кон тро ле ра да Ко ми си је у ве зи са при пре мом и спро во ђе њем про пи-
са, за раз ли чи те обла сти обра зо ва на су од стра не Са ве та по себ на те-
ла – од бо ри/ко ми те ти и рад не гру пе, ко је чи не пред став ни ци – струч-
на ли ца из др жа ва чла ни ца. 

13.1. Ко ми тет стал них пред став ни ка 
и по себ ни ко ми те ти

За при пре му ра да Са ве та и за из вр ша ва ње за да та ка ко је му он 
по ве ри, као што смо већ ис та кли, обра зо ван је Ко ми тет стал них 
пред став ни ка (енгл. скр. CO RE PER), са ста вљен од стал них пред став-
ни ка вла да др жа ва чла ни ца (на ни воу ам ба са до ра и њи хо вих за ме-
ни ка). На сед ни ца ма Ко ми те та стал них пред став ни ка и у број ним 
рад ним гру па ма на ни жем ни воу, чи ји рад он ко ор ди ни ра, ре ша ва 
се нај ве ћи број спор них пи та ња у ве зи са пред ло зи ма, ко ја ће се раз-
ма тра ти на Са ве ту.

Осим на ве де ног ко ми те та, обра зо ва ни су и по себ ни (спе ци ја ли зо-
ва ни) стал ни ко ми те ти као по моћ у ра ду Са ве та. 

Већ смо ука за ли на по сто ја ње Ко ми те та за по ли тич ка и без бе до-
но сна пи та ња, ко ји пра ти ме ђу на род на до га ђа ња у обла сти ма ко је су 
об у хва ће не за јед нич ком спољ ном и без бед но сном по ли ти ком и до-
при но си од ре ђи ва њу по ли ти ка да ва њем од го ва ра ју ћег ми шље ња Са-
ве ту. Та ко ђе, Са вет је обра зо вао стал ни Ко ми тет с ци љем обез бе ђи ва-
ња уна пре ђе ња и ја ча ња опе ра тив не са рад ње у обла сти уну тра шње 
без бед но сти. На ве де ни ко ми те ти, уко ли ко се за то ука же по тре ба, до-
ста вља ју за јед нич ка ми шље ња Са ве ту. 

Ра ди ускла ђи ва ња по ли ти ка др жа ва чла ни ца у обла сти де ло ва-
ња уну тра шњег тр жи шта, Са вет је обра зо вао Ко ми тет за еко ном ска и 
фи нан сиј ска пи та ња, ко ји пра ти еко ном ску и фи нан сиј ску си ту а ци ју 
др жа ва чла ни ца и ЕУ, вр ши над зор над мо не тар ним и фи нан сиј ским 
ста њем и оп штим ре жи мом пла ћа ња у др жа ва ма чла ни ца ма, и о то ме 
ре дов но оба ве шта ва и да је сво је ми шље ње Са ве ту и Ко ми си ји.
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Са вет је обра зо вао Ко ми тет за за по шља ва ње, ко ји пра ти ста ње за-
по сле но сти и по ли ти ку за по шља ва ња у ЕУ и др жа ва ма чла ни ца ма и 
ко ји пред ла же ме ре за под сти ца ње са рад ње из ме ђу др жа ва чла ни ца 
у обла сти за по шља ва ња и тр жи шта ра да.

Са вет је обра зо вао Ко ми тет за со ци јал ну за шти ту, ко ји над гле да 
со ци јал ну си ту а ци ју и раз вој по ли ти ка у обла сти со ци јал не за шти те у 
др жа ва ма чла ни ца ма и у ЕУ и пред ла же ме ре за уна пре ђе ње са рад ње 
у обла сти со ци јал не за шти те из ме ђу др жа ва чла ни ца.

13.2. Од бо ри Европ ског пар ла мен та

Ве о ма ва жну уло гу у по ступ ку раз ма тра ња про пи са у Европ-
ском пар ла мен ту, па и у це ло куп ном за ко но дав ном по ступ ку, има ју 
од бо ри Европ ског пар ла мен та, ко ји су број ни, с об зи ром на то да су 
обра зо ва ни за раз ли чи те обла сти (за прав на пи та ња и уну тра шње 
тр жи ште, по љо при вре ду и се о ски раз вој, бу џет ску кон тро лу, раз вој 
и са рад њу и др.). Они пред ла жу аманд ма не на пред ло же не про пи-
се ко ји се за тим са пред ло же ним про пи сом раз ма тра ју на за се да њу 
Европ ског пар ла мен та. 

13.3. Си стем по себ них те ла у по ступ ку из вр ше ња 
про пи са (ко ми то ло ги ја) 

У по ступ ку спро во ђе ња про пи са ЕУ, што је, по пра ви лу, у над ле-
жно сти Ко ми си је, Са вет је та ко ђе ус по ста вио је дан спе ци фи чан си-
стем кон тро ле ме ра ко је Ко ми си ја пред у зи ма у из вр ше њу про пи са. 
То је си стем по себ них те ла – ко ми те та, ко ји су уста но вље ни од лу ком 
Са ве та за раз ли чи те обла сти (за шти та сре ди не – ви ше раз ли чи тих ко-
ми те та, по љо при вре да, ри бар ство, уну тра шње тр жи ште, тр го ви на, 
здра вље и за шти та по тро ша ча, за по шља ва ње и со ци јал на по ли ти ка, 
са о бра ћај, енер ге ти ка и др.) и ко ји су, са мим тим, број ни (има их ви ше 
од две сто ти не). 

На ве де ни си стем је по знат под на зи вом „ко ми то ло ги ја“. Oва те ла, 
ко ји ма пред се да ва Ко ми си ја, са ста вље на су од пред став ни ка др жа ва 
чла ни ца, про фе си о на ла ца из ад ми ни стра ци ја др жа ва чла ни ца или 
при пад ни ка раз ли чи тих ин те ре сних гру па, ко ји раз ма тра ју на чи не и 
ме ре ко је Ко ми си ја при ме њу је у спро во ђе њу до не тих про пи са ЕУ. 

14. Пра во ЕУ

Ра зно вр сни прав ни ак ти ко ји ин сти ту ци о на ли зу ју си стем Европ-
ске уни је и омо гу ћа ва ју ње го во функ ци о ни са ње чи не сво је вр сни 
„прав ни си стем Европ ске уни је“, од но сно тзв. ко му ни тар но пра во. Као 
и у дру гим раз ви је ним прав ним си сте ми ма, из во ри пра ва ЕУ мо гу се 
по де ли ти на при мар не и се кун дар не.
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14.1. При мар ни из во ри пра ва 

При мар не из во ре пра ва у ЕУ чи не осни вач ки уго во ри са њи хо-
вим изменама (Уго вор о осни ва њу Европ ске за јед ни це за угаљ и че-
лик, Уго вор о Европ ској еко ном ској за јед ни ци, Уго вор о осни ва њу 
Европ ске за јед ни це за атом ску енер ги ју, Уго вор о спа ја њу, Је дин-
ствен европ ски акт, Уго вор о осни ва њу ЕУ, Уго вор из Ам стер да ма, 
Уго вор из Ни це и Уго вор из Ли са бо на), са свим анек си ма, про то ко-
ли ма, кон вен ци ја ма и из ја ва ма ко ји су при до да ти уз њих), као и сви 
по је ди нач ни уго во ри о при сту па њу др жа ва чла ни ца ЕУ.

14.2. Се кун дар ни из во ри пра ва

Се кун дар не из во ре пра ва у ЕУ чи не прав ни ак ти ин сти ту ци ја/ор-
га на ЕУ – Европ ског пар ла мен та, Са ве та, Ко ми си је и Европ ске цен трал-
не бан ке (уред бе, упут ства, од лу ке), ме ђу на род ни уго во ри за кљу че ни 
из ме ђу др жа ва чла ни ца за сно ва ни на пра ву ЕУ, ме ђу на род ни уго во ри 
ко ји ма се уре ђу ју ме ђу соб ни од но си ЕУ и дру гих ме ђу на род них ор га-
ни за ци ја и ме ђу на род ни уго во ри ко ји ма се уре ђу ју ме ђу соб ни од но-
си ЕУ и тре ћих др жа ва.

14.3. Прав не те ко ви не ЕУ

Ка да се го во ри о пра ву ЕУ и уоп ште о де ло ва њу ЕУ, струч ња ци 
уоби ча је но ко ри сте из раз „прав не те ко ви не ЕУ“ (фр. ac qu is com mu-
na u ta i re, скр. aqu is), под ко ји ма се под ра зу ме ва ју сва пра ва и оба ве-
зе ко је су пре у зе ле др жа ве чла ни це ЕУ, од но сно то су, по ред свих 
на ве де них при мар них и се кун дар них из во ра пра ва ЕУ, са др жај, на че-
ла и по ли тич ки ци ље ви осни вач ких уго во ра, ме ре ко је се од но се на 
за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку, као и усво је не ре зо лу-
ци је и де кла ра ци је ЕУ. 

14.4. При ме на пра ва ЕУ 

Јед на од ни за спе ци фич но сти пра ва ЕУ је сте то да се оно при ме-
њу је ка ко на др жа ве чла ни це, што је ка рак те ри сти ка ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја и ме ђу на род но прав них од но са, та ко и на прав на ли ца 
(при вред на дру штва и дру ге су бјек те) и фи зич ка ли ца – пред у зет ни ке 
и гра ђан ство ЕУ, што је ка рак те ри стич но за пра во су ве ре них др жа ва 
(прин цип не по сред ног деј ства). 

Пре ма Уго во ру о функ ци о ни са њу ЕУ, за спро во ђе ње прав но оба-
ве зу ју ћих ака та ЕУ др жа ве чла ни це пред у зи ма ју све ме ре ко је су пред-
ви ђе не њи хо вим уну тра шњим пра вом. Ка да су нео п ход ни јед но о бра-
зни усло ви за спро во ђе ње прав но оба ве зу ју ћих ака та ЕУ, над ле жност 
за спро во ђе ње ових ака та по ве ра ва се Ко ми си ји.
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Пре ма Уго во ру о функ ци о ни са њу ЕУ, при ме на пра ва ЕУ у прак си 
од стра не др жа ва чла ни ца је сте осно ва за до бро функ ци о ни са ње ЕУ. 
У том сми слу ЕУ мо же по др жа ва ти на по ре др жа ва чла ни ца за уна пре-
ђе ње њи хо ве ад ми ни стра тив не спо соб но сти да спро во де пра во ЕУ, 
пре све га обез бе ђи ва њем раз ме не ин фор ма ци ја и за по сле них у ад ми-
ни стра ци ја ма др жа ва чла ни ца, као и по др шком про гра ми ма струч ног 
уса вр ша ва ња за по сле них у ад ми ни стра ци ја ма др жа ва чла ни ца.

О по што ва њу пра ва ЕУ при ли ком ту ма че ња и при ме не прав них 
ака та ЕУ ста ра се Суд прав де. У ве зи с тим, тре ба на гла си ти да је Суд 
прав де ко ри сте ћи на ве де но овла шће ње, кроз сво ју прак су – до но се-
ћи кон крет не пре су де, од и грао ве о ма зна чај ну уло гу у ус по ста вља њу 
прин ци па пре и мућ ства (су пре ма ци је) пра ва ЕУ над за ко но дав ством 
др жа ва чла ни ца у оним обла сти ма у ко ји ма су ин сти ту ци је/ор га ни ЕУ 
над ле жни да до но се про пи се. Овај прин цип „не по сред ног деј ства и 
над ре ђе но сти пра ва ЕУ” Суд прав де ЕУ је у сво јој прак си при ме њи вао 
увек ка да се ра ди ло о при ме ни ака та ЕУ, без об зи ра на њи хо ву вр сту 
и прав ну сна гу. При до но ше њу сво јих пре су да Суд прав де је по ла зио 
и од оп штих прин ци па са др жа них у осни вач ким уго во ри ма ЕУ и у уста-
ви ма др жа ва чла ни ца, као што су, на при мер, прин ци пи основ них људ-
ских пра ва и сло бо да, „че ти ри основ не сло бо де кре та ња” и сл.

15. При дру жи ва ње, кан ди да ту ра за члан ство 

и при сту па ње ЕУ

Спе ци фи чан при ступ, тзв. по сту пак ста би ли за ци је и при дру жи ва-
ња, при ме њу је ЕУ у од но су пре ма зе мља ма за пад ног Бал ка на ко је же-
ле да по ста ну чла ни це ЕУ (Ал ба ни ја, Бо сна и Хер це го ви на, Цр на Го ра, 
Хр ват ска, Ма ке до ни ја и Ср би ја).

15.1. Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу 
и пре ла зни спо ра зум

С ци љем по сти за ња ста бил но сти си сте ма и ин сти ту ци ја на ве де-
них др жа ва, по себ на па жња се по све ћу је про це су ста би ли за ци је. Глав-
ни ин стру мент у оства ри ва њу на ве де них за да та ка је Спо ра зум о ста-
би ли за ци ји и при дру жи ва њу, ко ји се за кљу чу је из ме ђу ЕУ и сва ке од 
при дру же них др жа ва. 

Спо ра зу мом о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу пре ци зи ра ју се 
оп шта на че ла и прин ци пи на ко ји ма се за сни ва ју ме ђу соб ни од но-
си из ме ђу стра на уго вор ни ца, по ли тич ки од но си, ре ги о нал на са-
рад ња, еко ном ски од но си (сло бо дан про ток ро бе, услу га, љу ди и 
ка пи та ла) и тр го вин ски од но си (сло бо дан увоз про из во да из при-
дру же не чла ни це у др жа ве чла ни це ЕУ и по сте пе но уки да ње ба ри-
је ра на увоз про из во да из др жа ва чла ни ца ЕУ, до оспо со бља ва ња 



Основи система Европске уније 131

до ма ћег тр жи шта, при ме на пра ва и пра ви ла кон ку рен ци је), као и 
по сте пе но ускла ђи ва ње за ко но дав ства при дру же не чла ни це са 
прав ним те ко ви на ма ЕУ (aqu is). 

Пе ри од при ме не Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу 
пред ста вља, у ства ри, вре мен ски оквир при ла го ђа ва ња прав ног и 
еко ном ског си сте ма при дру же не чла ни це пра ви ма и оба ве за ма ко је 
под ра зу ме ва члан ство у ЕУ, ка ко би би ли ис пу ње ни усло ви за кан ди-
да ту ру за члан ство у ЕУ. Ускла ђи ва ње са прав ним те ко ви на ма ЕУ за по-
чи ње од да на пот пи си ва ња Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи-
ва њу, а за вр ша ва се окон ча њем пре ла зног пе ри о да утвр ђе ног овим 
спо ра зу мом. У по чет ној фа зи ускла ђи ва ње се усме ра ва, пре све га, на 
основ не еле мен те прав них те ко ви на о уну тра шњем тр жи шту, а по том 
и на дру ге обла сти у ве зи са тр го ви ном. 

Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу ко ји су па ра фи ра ле 
Ко ми си ја и бу ду ће при дру же не чла ни це мо ра да одо бри Европ ски 
пар ла мент, а да би сту пио на сна гу он под ле же и ра ти фи ка ци ји од 
стра не сва ке др жа ве чла ни це, по сле че га сле ди пот пи си ва ње Спо ра-
зу ма од стра не Са ве та и при дру же не чла ни це. 

До пот пи си ва ња Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу од 
стра не Са ве та, уоби ча је на прак са је да се при ме њу је при вре ме ни или 
пре ла зни спо ра зум, ко јим се уре ђу је при ме на по је ди них де ло ва Спо-
ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу ко ји не под ле жу ра ти фи ка-
ци ји, као што су, пре све га, ре жим тр го вин ског про ме та, од но сно сло-
бо дан из воз у зе мље чла ни це и по сте пе на ли бе ра ли за ци ја уво за из 
зе ма ља чла ни ца.

Зна чи, пот пи си ва њем Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи-
ва њу при дру же на чла ни ца се оба ве зу је на по сте пе но ускла ђи ва ње 
за ко но дав ства са прав ним те ко ви на ма ЕУ, као и на ње го ву стрикт ну 
при ме ну. 

Пре ци зни ко ра ци у по ступ ку ускла ђи ва ња са прав ним те ко ви на-
ма ЕУ утвр ђу ју се по себ ним про гра мом ко ји утвр ђу ју Ко ми си ја и при-
дру же на чла ни ца. У ве зи с тим, тре ба ис та ћи да се прав не те ко ви не ЕУ 
у сва ком кон крет ном слу ча ју пре го ва ра ња рас по ре ђу ју по од ре ђе ним 
обла сти ма – сек тор ским по гла вљи ма ко јих, на при мер, у пре го во ри ма 
са Хр ват ском и Tурском, кан ди да ти ма за члан ство у ЕУ, има укуп но 35 
(Сло бо да кре та ња ро бе; Сло бо да кре та ња рад ни ка; Пра во осни ва ња 
и сло бо да пру жа ња услу га; Сло бо да кре та ња ка пи та ла; Јав не на бав-
ке; Пра во тр го вин ских дру шта ва; Про пи си о ин те лек ту ал ној сво ји ни; 
По ли ти ка кон ку рен ци је; Фи нан сиј ске услу ге; Ин фор ма ци о но дру штво 
и ме ди ји; По љо при вре да и се о ски раз вој; Здрав стве на ис прав ност 
на мир ни ца, ве те ри нар ска и фи то са ни тар на за шти та; Ри бо лов; Са о-
бра ћај; Енер ге ти ка; По ре ска по ли ти ка; Еко ном ска и мо не тар на по ли-
ти ка; Ста ти сти ка; Со ци јал на по ли ти ка и за по шља ва ње (укљу чу ју ћи и 
спре ча ва ње дис кри ми на ци је и јед на кост по ло ва); Пред у зет ни штво 
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и ин ду стриј ска по ли ти ка; Тран се вроп ска мре жа; Ре ги о нал на по ли ти ка 
и ко ор ди на ци ја струк тур них ин стру ме на та; Пра во су ђе и основ на пра-
ва; Прав да, сло бо да и без бед ност; На у ка и ис тра жи ва ње; Обра зо ва ње 
и кул ту ра; Жи вот на сре ди на; За шти та по тро ша ча и здрав стве на за шти-
та; Ца рин ска уни ја; Спољ ни од но си; Спољ на по ли ти ка, без бед но сна и 
од брам бе на по ли ти ка; Фи нан сиј ска кон тро ла; Фи нан сиј ске и бу џет ске 
од ред бе; Ин сти ту ци је; Оста ло).

15.2. Кри те ри ју ми за при јем у члан ство ЕУ

Пре ма Уго во ру о ЕУ, сва ка др жа ва ко ја по шту је вред но сти на ко-
ји ма је уте ме ље на ЕУ (по што ва ње људ ског до сто јан ства, сло бо де, де-
мо кра ти је, јед на ко сти, вла да ви не пра ва и по што ва ња људ ских пра ва, 
под ко ји ма се под ра зу ме ва ју и пра ва при пад ни ка ма њи на) и ко ја се 
оба ве зу је да их уна пре ђу је мо же да упу ти свој зах тев за при сту па ње 
ЕУ. О овом зах те ву оба ве шта ва ју се Европ ски пар ла мент и на ци о нал-
ни пар ла мен ти.

При раз ма тра њу на ве де ног зах те ва „у об зир се узи ма ју усло ви из-
бор но сти одо бре ни од стра не Европ ског са ве та“. То зна чи да др жа ве 
ко је то же ле мо гу да по ста ну пу но прав не чла ни це ЕУ уко ли ко ис пу не 
сле де ће кри те ри ју ме ко је је утвр дио Европ ски са вет (тзв. ко пен ха шке 
кри те ри ју ме):

–  да су обез бе ди ле ста бил ност ин сти ту ци ја си сте ма, што ће га ран-
то ва ти де мо кра ти ју, вла да ви ну пра ва и по што ва ње и за шти ту 
људ ских пра ва и пра ва ма њи на (по ли тич ки кри те ри јум),

–  да су обез бе ди ле по сто ја ње тр жи шне при вре де и усло ве за по-
сто ја ње при вред них су бје ка та спо соб них да из др же кон ку рен-
ци ју на је дин стве ном (уну тра шњем) тр жи шту ЕУ (еко ном ски кри-
те ри јум), 

–  да при хва та ју прав не те ко ви не ЕУ и да су спо соб не да ис пу не 
пре у зе те оба ве зе ко је про из ла зе из члан ства у ЕУ, укљу чу ју ћи и 
оне ко је про из ла зе из по ли тич ке, еко ном ске и мо не тар не уни је 
(прав ни кри те ри јум).

На ве де ни кри те ри ју ми су на кнад но до пу ње ни још јед ним кри те-
ри ју мом ко ји је утвр дио Европ ски са вет, а то је по сто ја ње од го ва ра-
ју ћих ад ми ни стра тив них ка па ци те та, од но сно по сто ја ње, пре све га, 
до бро ор га ни зо ва не и ефи ка сне упра ве (на цен трал ном и ло кал ном 
ни воу) за до след но спро во ђе ње пре у зе тих оба ве за (тзв. ма дрид ски 
кри те ри јум).

15.3. За кљу чи ва ње уго во ра о при сту па њу ЕУ

Зах тев за при сту па ње, са зах те вом за оце ну ускла ђе но сти прав-
ног и еко ном ског си сте ма при дру же не чла ни це пре ма на ве де ним 
кри те ри ју ми ма, упу ћу је се Са ве ту, ко ји по раз ма тра њу зах те ва тре ба 
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да овла сти Ко ми си ју да при пре ми ми шље ње – Avis, о спрем но сти др-
жа ве ко ја је под не ла зах тев да от поч не пре го во ре о члан ству у ЕУ. По 
од го во ру на по се бан упит ник Ко ми си је (ко ји са др жи ви ше хи ља да 
кон крет них пи та ња), ова да је оце ну – ми шље ње о спрем но сти др жа-
ве и до ста вља је Са ве ту ко ји, по том, мо же да ти пре по ру ку Ко ми си ји 
да от поч не пре го во ре о члан ству. Ко ми си ја из ра ђу је пре го ва рач ки 
оквир, ко ји тре ба да усво ји Са вет, по што је прет ход но раз ма тран од 
стра не др жа ва чла ни ца. Пред мет ових пре го во ра су, по ред оста лог, 
рас по де ла ме ста у Европ ском пар ла мен ту, гла со ви у Са ве ту, са став 
Еко ном ско-со ци јал ног од бо ра и Од бо ра ре ги ја, за јед нич ка по љо при-
вред на по ли ти ка, ре ги о нал на по ли ти ка и др.

На кон фе рен ци ји вла да др жа ва чла ни ца мо же се до не ти од лу ка 
о от по чи ња њу пре го во ра са др жа вом ко ја је под не ла зах тев за при-
јем у члан ство, ко ја ти ме до би ја ста тус кан ди да та. Пре го во ре во ди 
Са вет, у са рад њи са Ко ми си јом. По успе шно окон ча ним пре го во ри-
ма из ра ђу је се на црт уго во ра о при сту па њу ко јим се, по ред оста лог, 
утвр ђу је од ког тре нут ка по чи ње пу но прав но члан ство но ве др жа ве 
чла ни це, као и ро ко ви у ко ји ма ће се из вр ши ти пот пу но пре у зи ма-
ње оба ве за ко је про ис ти чу из члан ства у ЕУ (нпр. сло бо да кре та ња 
рад ни ка). Уго вор о при сту па њу, по прет ход но до би је ној са гла сно сти 
од стра не Европ ског пар ла мен та, сво јом од лу ком мо ра да одо бри Са-
вет, ко ји га и за кљу чу је са бу ду ћом др жа вом чла ни цом. Да би уго вор 
о при сту па њу сту пио на сна гу, под но си се на ра ти фи ка ци ју сва кој од 
др жа ва чла ни ца ЕУ.

15.4. По сту пак исту па ња из ЕУ

Пре ма Уго во ру о ЕУ, сва ка др жа ва чла ни ца уко ли ко то же ли мо же 
да ис ту пи из ЕУ и о то ме оба ве шта ва Европ ски са вет. Европ ски са вет 
да је смер ни це за пре го ва ра ње о исту па њу, ко је во ди Са вет у са рад-
њи са Ко ми си јом и Ви со ким пред став ни ком ЕУ за спољ не по сло ве и 
без бед но сну по ли ти ку. Са вет, по прет ход но до би је ној са гла сно сти од 
стра не Европ ског пар ла мен та, усва ја од лу ку о за кљу че њу уго во ра о 
исту па њу, ко ји са до та да шњом др жа вом чла ни цом за кљу чу је Са вет.

Ли те ра ту ра за област „Осно ви си сте ма 
Европ ске уни је“

–  Ива на Бо жо вић и Алек сан дар За ви шић, Основ но о Европ ској уни ји, 
Аген ци ја за уна пре ђе ње др жав не упра ве, Бе о град, де цем бар 2002.

–  Ива на Бо жо вић, До но ше ње од лу ка у Европ ској уни ји, Аген ци ја за уна-
пре ђе ње др жав не упра ве, Бе о град, јул 2003;

–  Вер нер Вај ден фелд, Вол фганг Ве селс (из да ва чи), ЕВРО ПА од А до Ш, 
из да вач: Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер за из да ње на срп ском је зи ку, 
2005;
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–  Бу квар европ ских ин те гра ци ја, Кан це ла ри ја за при дру жи ва ње Европ-
ској уни ји, тре ће про ши ре но из да ње, Бе о град, но вем бар 2006; 
ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2007;

–  Ин сти ту ци о нал ни оквир Европ ске уни је на кон Ли са бон ског уго во ра, 
при ре дио и пре вео др Дар ко Си мо вић, увод не на по ме не ака де мик 
проф. др Алек сан дар Фи ра, Фа кул тет за услу жни би знис, Срем ска 
Ка ме ни ца, 2008;

–  Ре форм ски уго вор ЕУ из Ли са бо на, пре вео и при ре дио Ми лу тин Ја ње-
вић, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2008.

(На по ме на: Пре ко ин тер не та омо гу ћен је при ступ ба зи по да та ка EUR-
Lex, „при ступ пра ву Европ ске уни је“, ко ја са др жи све про пи се Европ-
ске уни је ко ји су об ја вље ни у „Слу жбе ном ли сту Европ ске уни је“, на 
слу жбе ним је зи ци ма ЕУ – је зи ци ма зе ма ља чла ни ца.)
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I. ДР ЖАВ НА УПРА ВА

1. Из вр шна власт у Ре пу бли ци Ср би ји

На осно ву Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Вла да је но си лац из вр шне 
вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји. Вла да утвр ђу је и во ди по ли ти ку, из вр ша-
ва за ко не и дру ге оп ште ак те На род не скуп шти не, до но си уред бе и 
дру ге оп ште ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на, пред ла же На род ној скуп-
шти ни за ко не и дру ге оп ште ак те и да је о њи ма ми шље ње кад их 
под не се дру ги пред ла гач, усме ра ва и ускла ђу је рад ор га на др жав не 
упра ве и вр ши над зор над њи хо вим ра дом и вр ши и дру ге по сло ве 
од ре ђе не Уста вом и за ко ном. 

Др жав на упра ва је део из вр шне вла сти Ре пу бли ке Ср би је ко ји вр-
ши управ не по сло ве – по сло ве др жав не упра ве у окви ру пра ва и ду-
жно сти Ре пу бли ке Ср би је. 

Вла да је од го вор на На род ној скуп шти ни за рад ор га на др жав не 
упра ве. 

2. Са став Вла де и по ло жај чла но ва Вла де

Вла ду чи не пред сед ник Вла де, је дан или ви ше пот пред сед ни ка 
Вла де и ре сор ни ми ни стри. Вла да мо же има ти ми ни стре без порт фе-
ља. Број пот пред сед ни ка Вла де и ми ни ста ра без порт фе ља од ре ђу је 
На род на скуп шти на при сва ком из бо ру Вла де, на пред лог кан ди да та 
за пред сед ни ка Вла де. Ре сор них ми ни ста ра има оно ли ко ко ли ко је 
ми ни стар ста ва обра зо ва но За ко ном о ми ни стар стви ма. 

Пред сед ник Вла де во ди и усме ра ва Вла ду, ста ра се о је дин ству по-
ли тич ког де ло ва ња Вла де, ускла ђу је рад чла но ва Вла де, пред ста вља 
Вла ду и са зи ва и во ди ње не сед ни це. Пред сед ник Вла де мо же оста-
лим чла но ви ма Вла де да ва ти оба ве зна упут ства и по себ на за ду же ња, 
сход но про гра му и по ли ти ци Вла де. Члан Вла де мо же зах те ва ти да 
Вла да од лу чи да ли је при то ме пред сед ник Вла де пре ко ра чио сво ја 
овла шће ња. Пред сед ник Вла де до но си од лу ке и ре ше ња. Пред сед ник 
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Вла де од лу ком од ре ђу је пот пред сед ни ка Вла де ко ји га за ме њу је док 
је од су тан или спре чен да вр ши сво је ду жно сти, од ре ђу је обла сти у 
ко ји ма пот пред сед ник Вла де усме ра ва и ускла ђу је рад ми ни стар ста ва 
и по себ них ор га ни за ци ја, овла шћу је пот пред сед ни ка Вла де да ру ко-
во ди про јек том из де ло кру га ви ше ми ни стар ста ва и по себ них ор га ни-
за ци ја, пре но си пот пред сед ни ку Вла де овла шће ња пре ма ди рек то ру 
слу жбе Вла де ко ји му је од го во ран, овла шћу је чла на Вла де да пре у зме 
овла шће ња чла на Вла де чи ји је ман дат пре стао, од ре ђу је за ду же ња 
ми ни стру без порт фе ља, осни ва са ве те пред сед ни ка Вла де и по ста вља 
и раз ре ша ва пред сед ни ка и чла но ве са ве та пред сед ни ка Вла де. Од лу-
ке ко је пред сед ник Вла де до не се об ја вљу ју се у „Слу жбе ном гла сни ку 
Ре пу бли ке Ср би је“. Ако при вр ше њу оста лих над ле жно сти пред сед ник 
Вла де оце ни да је по треб но да до не се пи сме ни акт, он до но си ре ше ње 
ко је се не об ја вљу је у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“. 

Пот пред сед ник Вла де усме ра ва и ускла ђу је рад ор га на др жав не 
упра ве у обла сти ма ко је од ре ди пред сед ник Вла де. Пред сед ник Вла-
де мо же овла сти ти пот пред сед ни ка Вла де да ру ко во ди про јек том из 
де ло кру га ви ше ор га на др жав не упра ве. Пред сед ник Вла де од ре ђу-
је пот пред сед ни ка Вла де ко ји га за ме њу је за вре ме од сут но сти или 
спре че но сти са свим овла шће њи ма пред сед ни ка Вла де, из у зев овла-
шће ња на пред ла га ње из бо ра или раз ре ше ња чла на Вла де. У све му 
оста лом на по ло жај пот пред сед ни ка Вла де при ме њу ју се за кон ска 
пра ви ла ко ја се од но се на ми ни стре.

Ми ни стар мо же под но си ти Вла ди пред ло ге за уре ђи ва ње пи та-
ња из над ле жно сти Вла де и На род не скуп шти не и зах те ва ти да Вла да 
за у зме став о пи та њу из ње го ве над ле жно сти. Ми ни стар је ду жан да 
оба ве шта ва Вла ду о све му што је бит но за во ђе ње по ли ти ке и од лу чи-
ва ње Вла де. Ми ни стар је од го во ран за спро во ђе ње про гра ма и по ли-
ти ке Вла де, за од лу ке и ме ре ко је је до нео или про пу стио да до не се 
или пре ду зме и за из вр ша ва ње оба ве зних упут ста ва и по себ них за ду-
же ња ко ја му је од ре дио пред сед ник Вла де. 

Члан Вла де не мо же би ти на дру гој јав ној функ ци ји у др жав ном 
ор га ну, ор га ну ауто ном не по кра ји не, оп шти не, гра да, гра да Бе о гра да, 
ни ти вр ши ти де лат ност ко ја је по за ко ну не спо ји ва с ду жно шћу чла на 
Вла де, ни ти ство ри ти мо гућ ност су ко ба јав ног и при ват ног ин те ре са. 

Вла да од лу ке до но си на сед ни ци, ве ћи ном гла со ва свих чла но ва 
Вла де. 

3. По јам др жав не упра ве и вр сте ор га на др жав не упра ве

Др жав на упра ва је део из вр шне вла сти Ре пу бли ке Ср би је ко ји вр-
ши управ не по сло ве – по сло ве др жав не упра ве у окви ру пра ва и ду-
жно сти Ре пу бли ке Ср би је. 

Ор га ни др жав не упра ве су ми ни стар ства, ор га ни упра ве у са ста-
ву ми ни стар ста ва и по себ не ор га ни за ци је. Ор га ни др жав не упра ве 
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обра зу ју се за ко ном и њи хов де ло круг од ре ђу је се за ко ном. Ми ни стар-
ства се обра зу ју За ко ном о ми ни стар стви ма. Број ми ни стар ста ва, 
па са мим тим и њи хов де ло круг, под ло жан је про ме на ма, и то го то во 
увек на кон сва ких из бо ра за на род не по сла ни ке и обра зо ва ња но ве 
Вла де на кон одр жа них из бо ра. 

Ми ни стар ство се обра зу је за по сло ве др жав не упра ве у јед ној 
или ви ше ме ђу соб но по ве за них обла сти. Ми ни стар ства ко ја по пра ви-
лу и по сле сва ке ре ор га ни за ци је на ста вља ју да де лу ју као са мо стал ни 
ор га ни је су, на при мер, Ми ни стар ство спољ них по сло ва, Ми ни стар-
ство од бра не, Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва и Ми ни стар ство 
фи нан си ја. 

Ми ни стар ство мо же да има је дан или ви ше ор га на упра ве у свом 
са ста ву (ор га на у са ста ву). Ор ган у са ста ву обра зу је се за из вр шне од-
но сно ин спек циј ске и с њи ма по ве за не струч не по сло ве, ако њи хо ва 
при ро да или обим зах те ва ју ве ћу са мо стал ност од оне ко ју има сек-
тор у ми ни стар ству. Ор ган у са ста ву мо же сте ћи свој ство прав ног 
ли ца кад је то за ко ном од ре ђе но. Вр сте ор га на у са ста ву су упра ве, 
ин спек то ра ти и ди рек ци је. Упра ва се обра зу је за из вр шне и с њи ма 
по ве за не ин спек циј ске и струч не по сло ве, ин спек то рат за ин спек-
циј ске и с њи ма по ве за не струч не по сло ве, а ди рек ци ја – за струч не 
и с њи ма по ве за не из вр шне по сло ве ко ји се, по пра ви лу, од но се на 
при вре ду. По сло ве из сво га де ло кру га ор ган у са ста ву вр ши са мо стал-
но. Ипак, ми ни стар усме ра ва рад ор га на у са ста ву и до но си про пи се 
из ње го вог де ло кру га. Ор ган у са ста ву пред Вла дом и На род ном скуп-
шти ном пред ста вља ми ни стар. Овла шће ња пре ма ор га ни ма др жав не 
упра ве, кад се од но се на ор ган у са ста ву, Вла да и На род на скуп шти на 
оства ру ју пре ко ми ни стар ства у чи јем са ста ву је ор ган. Ор га ни упра-
ве у са ста ву су, на при мер, По ре ска упра ва и Упра ва ца ри на, ко је су у 
са ста ву Ми ни стар ства фи нан си ја, Ин спек то рат за рад ко ји је у са ста ву 
Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке и Ре пу блич ка ди рек ци ја за 
роб не ре зер ве ко ја је у са ста ву Ми ни стар ства тр го ви не и услу га. Орга-
ни упра ве у са ста ву мо гу би ти обра зо ва ни За ко ном о ми ни стар стви-
ма, али и по себ ним за ко ни ма ко ји уре ђу ју од ре ђе не обла сти (нпр. По-
ре ска упра ва обра зо ва на је За ко ном о по ре ском по ступ ку и по ре ској 
ад ми ни стра ци ји, Упра ва за из вр ше ње за вод ских санк ци ја, ко ја је ор-
ган у са ста ву Ми ни стар ства прав де, За ко ном о из вр ше њу кри вич них 
санк ци ја, а Упра ва за ве те ри ну, Упра ва за за шти ту би ља и Упра ва за 
шу ме, ко је су ор га ни у са ста ву Ми ни стар ства по љо при вре де, шу мар-
ства и во до при вре де, обра зо ва не су За ко ном о ми ни стар стви ма).

По себ на ор га ни за ци ја обра зу је се за струч не и с њи ма по ве за не 
из вр шне по сло ве чи ја при ро да зах те ва ве ћу са мо стал ност од оне 
ко ју има ор ган у са ста ву. Вр сте по себ них ор га ни за ци ја су се кре та ри-
ја ти и за во ди, а за ко ном се мо гу обра зо ва ти и по себ не ор га ни за ци је 
с друк чи јим на зи вом. Се кре та ри јат се обра зу је за струч не по сло ве 
зна чај не за све ор га не др жав не упра ве и с њи ма по ве за не из вр шне 
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по сло ве, а за вод за струч не по сло ве ко ји из и ску ју при ме ну по себ них 
ме то да и са зна ња и с њи ма по ве за не из вр шне по сло ве. По себ на ор-
га ни за ци ја мо же сте ћи свој ство прав ног ли ца кад је то за ко ном од ре-
ђе но. При мер по себ не ор га ни за ци је обра зо ва не као се кре та ри јат је 
Ре пу блич ки се кре та ри јат за за ко но дав ство, а за во да – Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку, Ре пу блич ки хи дро ме те о ро ло шки за вод и Ре пу-
блич ки ге о дет ски за вод. По себ не ор га ни за ци је мо гу би ти обра зо ва не 
За ко ном о ми ни стар стви ма, али и по себ ним за ко ни ма, као на при мер 
Ре пу блич ки се и змо ло шки за вод ко ји је обра зо ван За ко ном о Ре пу-
блич ким се и змо ло шком за во ду или Ди рек ци ја за же ле зни це ко ја је 
обра зо ва на За ко ном о же ле зни ци. Сред ства за рад ор га на др жав не 
упра ве обез бе ђу ју се у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

4. На че ла на ко ји ма се за сни ва рад ор га на 

др жав не упра ве

На че ло са мо стал но сти и за ко ни то сти. – Ор га ни др жав не упра-
ве са мо стал ни су у вр ше њу сво јих по сло ва и ра де у окви ру и на осно-
ву Уста ва, за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та. 

На че ло струч но сти, не при стра сно сти и по ли тич ке не у трал но-
сти. – Ор га ни др жав не упра ве по сту па ју пре ма пра ви ли ма стру ке, 
не при стра сно и по ли тич ки не у трал но и ду жни су да сва ком омо гу-
ће јед на ку прав ну за шти ту у оства ри ва њу пра ва, оба ве за и прав них 
ин те ре са. 

На че ло де ло твор но сти у оства ри ва њу пра ва стра на ка. – Ор га-
ни др жав не упра ве ду жни су да стран ка ма омо гу ће бр зо и де ло твор-
но оства ри ва ње њи хо вих пра ва и прав них ин те ре са. 

На че ло сра змер но сти и по што ва ње стра на ка. – Кад ре ша ва ју у 
управ ном по ступ ку и пред у зи ма ју управ не рад ње, ор га ни др жав не 
упра ве ду жни су да ко ри сте она сред ства ко ја су за стран ку нај по вољ-
ни ја ако се и њи ма по сти жу свр ха и циљ за ко на. Ор га ни др жав не упра-
ве ду жни су да по шту ју лич ност и до сто јан ство стра на ка. 

На че ло јав но сти ра да. – Рад ор га на др жав не упра ве је ја ван. Орга-
ни др жав не упра ве ду жни су да јав но сти омо гу ће увид у свој рад, пре-
ма за ко ну ко јим се уре ђу је сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав-
ног зна ча ја. 

Од го вор ност за ште ту. – За ште ту ко ју сво јим не за ко ни тим или 
не пра вил ним ра дом ор га ни др жав не упра ве про у зро ку ју фи зич ким и 
прав ним ли ци ма од го ва ра Ре пу бли ка Ср би ја. 

Афир ма тив не ме ре. – Ор га ни др жав не упра ве ста ра ју се, у скла ду 
са Уста вом, за ко ни ма и дру гим ак ти ма, о спро во ђе њу по себ них ме ра 
ра ди по сти за ња пу не рав но прав но сти ли ца или гру па ли ца ко ја су у 
су штин ски не јед на ком по ло жа ју са оста лим гра ђа ни ма.
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5. По сло ви др жав не упра ве

Уче ство ва ње у об ли ко ва њу по ли ти ке Вла де. – Ор га ни др жав не 
упра ве при пре ма ју на цр те за ко на, дру ге про пи се и оп ште ак те за Вла-
ду и пред ла жу Вла ди стра те ги је раз во ја и дру ге ме ре ко ји ма се об ли-
ку је по ли ти ка Вла де. Ор ган упра ве у са ста ву ми ни стар ства уче ству је у 
об ли ко ва њу по ли ти ке Вла де пре ко ми ни стар ства. 

Пра ће ње ста ња. – Ор га ни др жав не упра ве пра те и утвр ђу ју ста ње 
у обла сти ма из свог де ло кру га, про у ча ва ју по сле ди це утвр ђе ног ста ња 
и, за ви сно од над ле жно сти, или са ми пред у зи ма ју ме ре или пред ла жу 
Вла ди до но ше ње про пи са и пред у зи ма ње ме ра на ко је је овла шће на. 

Из вр ша ва ње за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та. – Ор га ни 
др жав не упра ве из вр ша ва ју за ко не, дру ге про пи се и оп ште ак те На-
род не скуп шти не и Вла де та ко што до но се про пи се, ре ша ва ју у управ-
ним ства ри ма, во де еви ден ци је, из да ју јав не ис пра ве и пред у зи ма ју 
управ не рад ње. Сви ти по сло ви све о бу хват но се мо гу на зва ти из вр-
шни по сло ви. Ор ган упра ве у са ста ву ми ни стар ства не мо же до но си-
ти про пи се. За пред у зи ма ње управ них рад њи ко ји ма се по се же у лич-
ну сло бо ду и без бед ност, фи зич ки и пси хич ки ин те гри тет, имо ви ну и 
оста ла људ ска пра ва и сло бо де, ор га ни др жав не упра ве мо ра ју има ти 
не по сред ни основ у за ко ну. 

Ре ша ва ње у управ ним ства ри ма. – Ор га ни др жав не упра ве ре ша ва-
ју у управ ним ства ри ма и до но се управ не ак те. Ор га ни др жав не упра-
ве ре ша ва ју о жал ба ма и ван ред ним прав ним сред стви ма на управ не 
ак те ко је су до не ли они или има о ци јав них овла шће ња, пре ма за ко ну. 

Ин спек циј ски над зор. – Ин спек циј ским над зо ром ор га ни др жав не 
упра ве ис пи ту ју спро во ђе ње за ко на и дру гих про пи са не по сред ним 
уви дом у по сло ва ње и по сту па ње фи зич ких и прав них ли ца и, за ви-
сно од ре зул та та над зо ра, из ри чу ме ре на ко је су овла шће ни. 

Ста ра ње о јав ним слу жба ма. – Ор га ни др жав не упра ве ста ра ју се да 
се рад јав них слу жби од ви ја пре ма за ко ну. При том, ор га ни др жав не упра-
ве вр ше по сло ве и пред у зи ма ју ме ре на ко је су овла шће ни за ко ном. 

Раз вој ни по сло ви. – Ор га ни др жав не упра ве под сти чу и усме ра ва-
ју раз вој у обла сти ма из сво га де ло кру га, пре ма по ли ти ци Вла де. 

Оста ли струч ни по сло ви. – Ор га ни др жав не упра ве при ку пља ју 
и про у ча ва ју по дат ке у обла сти ма из свог де ло кру га, са чи ња ва ју ана-
ли зе, из ве шта је, ин фор ма ци је и дру ге ма те ри ја ле и вр ше дру ге струч-
не по сло ве ко ји ма до при но се раз во ју обла сти из свог де ло кру га.

6. Про пи си ко је до но се ор га ни др жав не упра ве

Ми ни стар ства и по себ не ор га ни за ци је до но се пра вил ни ке, на ред-
бе и упут ства.
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Пра вил ни ком се раз ра ђу ју по је ди не од ред бе за ко на или про пи са 
Вла де. 

На ред бом се на ре ђу је или за бра њу је не ко по на ша ње у јед ној си-
ту а ци ји ко ја има оп шти зна чај. 

Упут ством се од ре ђу је на чин на ко ји ор га ни др жав не упра ве и 
има о ци јав них овла шће ња из вр ша ва ју по је ди не од ред бе за ко на или 
дру гог про пи са. 

Пра вил ни ци, на ред бе и упут ства об ја вљу ју се у „Слу жбе ном гла-
сни ку Ре пу бли ке Ср би је“. 

Ми ни стар ства и по себ не ор га ни за ци је мо гу до но си ти про пи се 
са мо кад су за то из ри чи то овла шће ни за ко ном или про пи сом Вла де. 
Ми ни стар ства и по себ не ор га ни за ци је не мо гу про пи сом од ре ђи ва ти 
сво је или ту ђе над ле жно сти, ни ти фи зич ким и прав ним ли ци ма уста-
но вља ва ти пра ва и оба ве зе ко је ни су већ уста но вље не за ко ном. 

Ру ко во ди лац ор га на др жав не упра ве мо же да из да је ди рек ти ве 
ко ји ма од ре ђу је на чин ра да, по сту па ња и по на ша ња за по сле них у ор-
га ну др жав не упра ве. Ди рек ти вом се не мо же од ре ђи ва ти на чин по-
сту па ња и ре ша ва ња у управ ној ства ри. Ди рек ти ве се не сма тра ју про-
пи си ма, већ уну тра шњим ак ти ма ор га на.

7. Уре ђе ње ор га на др жав не упра ве

7.1. Ру ко во ђе ње ра дом ор га на др жав не упра ве. 
Струк ту ра ру ко во ђе ња

Ми ни стар ством ру ко во ди ми ни стар. Ми ни стар пред ста вља ми-
ни стар ство, до но си про пи се и ре ше ња у управ ним и дру гим по је ди-
нач ним ства ри ма и од лу чу је о дру гим пи та њи ма из де ло кру га ми ни-
стар ства. 

Ми ни стар је од го во ран Вла ди и На род ној скуп шти ни за рад ми ни-
стар ства и ста ње у свим обла сти ма из де ло кру га ми ни стар ства. 

Ми ни стар ство мо же да има јед ног или ви ше др жав них се кре та ра, 
ко ји за свој рад од го ва ра ју ми ни стру и Вла ди. Др жав ни се кре тар по-
ма же ми ни стру у окви ру овла шће ња ко ја му он од ре ди. 

Ми ни стар не мо же овла сти ти др жав ног се кре та ра за до но ше ње 
про пи са, ни ти за гла са ње на сед ни ца ма Вла де. Ово огра ни че ње про из-
и ла зи из прав не чи ње ни це да ми ни стра би ра На род на скуп шти на, а да 
је др жав ни се кре тар ли це ко је по ста вља Вла да, па му због то га ми ни-
стар не мо же пре не ти сво ја овла шће ња у пу ном прав ном ка па ци те ту. 
Кад ми ни стар ство има ви ше др жав них се кре та ра, ми ни стар пи сме но 
овла шћу је јед ног од њих да га за ме њу је док је од су тан или спре чен. 

Др жав ни се кре тар је функ ци о нер ко га по ста вља и раз ре ша ва Вла-
да на пред лог ми ни стра и ње го ва ду жност пре ста је с пре стан ком ду-
жно сти ми ни стра. 
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Ми ни стар ство има по моћ ни ке ми ни стра, ко ји за свој рад од го ва-
ра ју ми ни стру. По моћ ник ми ни стра ру ко во ди за о кру же ном об ла шћу 
ра да ми ни стар ства за ко ју се обра зу је сек тор. 

По моћ ни ка ми ни стра по ста вља Вла да на пет го ди на, на пред лог ми-
ни стра, пре ма за ко ну ко јим се уре ђу је по ло жај др жав них слу жбе ни ка. 

Ми ни стар ство мо же да има се кре та ра ми ни стар ства, ко ји за свој 
рад од го ва ра ми ни стру. Се кре тар ми ни стар ства по ма же ми ни стру у 
упра вља њу ка дров ским, фи нан сиј ским, ин фор ма тич ким и дру гим пи-
та њи ма и у ускла ђи ва њу ра да уну тра шњих је ди ни ца ми ни стар ства и 
са ра ђу је са дру гим ор га ни ма. 

Се кре та ра ми ни стар ства по ста вља Вла да на пет го ди на, на пред лог 
ми ни стра, пре ма за ко ну ко јим се уре ђу је по ло жај др жав них слу жбе ни ка. 

Ми ни стар мо же име но ва ти нај ви ше три по себ на са вет ни ка. По себ-
ни са вет ник ми ни стра по на ло гу ми ни стра при пре ма пред ло ге, са чи-
ња ва ми шље ња и вр ши дру ге по сло ве за ми ни стра. Пра ва и оба ве зе 
по себ ног са вет ни ка ми ни стра уре ђу ју се уго во ром, пре ма оп штим 
пра ви ли ма гра ђан ског пра ва, а на кна да за рад – пре ма ме ри ли ма ко-
ја од ре ди Вла да. 

Ор га ном у са ста ву ру ко во ди ди рек тор, ко ји за свој рад од го ва ра 
ми ни стру. Ди рек тор ре ша ва у управ ним ства ри ма из де ло кру га ор га-
на у са ста ву и од лу чу је о пра ви ма и ду жно сти ма за по сле них у ор га ну 
у са ста ву. Ди рек то ра по ста вља Вла да на пет го ди на, на пред лог ми ни-
стра, пре ма за ко ну ко јим се уре ђу је по ло жај др жав них слу жбе ни ка. 

С об зи ром на при ро ду и обим по сло ва, ор ган у са ста ву мо же има-
ти јед ног или ви ше по моћ ни ка ди рек то ра. По моћ ник ди рек то ра ру ко-
во ди по сло ви ма у јед ној или ви ше ме ђу соб но по ве за них обла сти ра да 
ор га на у са ста ву и за свој рад од го ва ра ди рек то ру и ми ни стру. По моћ-
ни ка ди рек то ра по ста вља Вла да на пет го ди на, на пред лог ми ни стра, 
пре ма за ко ну ко јим се уре ђу је по ло жај др жав них слу жбе ни ка. 

По себ ном ор га ни за ци јом ру ко во ди ди рек тор, ко ји за свој рад од-
го ва ра Вла ди. Ди рек то ра по ста вља Вла да на пет го ди на, на пред лог 
пред сед ни ка Вла де, пре ма за ко ну ко јим се уре ђу је по ло жај др жав них 
слу жбе ни ка. 

По себ на ор га ни за ци ја мо же има ти за ме ни ка ди рек то ра, ко ји за 
свој рад од го ва ра ди рек то ру. За ме ник ди рек то ра по ма же ди рек то ру у 
окви ру овла шће ња ко ја му он од ре ди и за ме њу је га док је од су тан или 
спре чен. Ди рек тор не мо же овла сти ти за ме ни ка на до но ше ње про пи-
са. За ме ни ка ди рек то ра по ста вља Вла да на пет го ди на, на пред лог ди-
рек то ра, пре ма за ко ну ко јим се уре ђу је по ло жај др жав них слу жбе ни ка. 

По себ на ор га ни за ци ја има јед ног или ви ше по моћ ни ка ди рек-
то ра, ко ји за свој рад од го ва ра ју ди рек то ру. По моћ ник ди рек то ра 
ру ко во ди за о кру же ном об ла шћу ра да по себ не ор га ни за ци је за ко ју 
се обра зу је сек тор. По моћ ни ка ди рек то ра по ста вља Вла да на пет го-
ди на, на пред лог ди рек то ра, пре ма за ко ну ко јим се уре ђу је по ло жај 
држав них слу жбе ни ка.
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7.2. Уну тра шње уре ђе ње ор га на др жав не упра ве

Уну тра шње уре ђе ње и си сте ма ти за ци ја рад них ме ста у ор га ни ма 
др жав не упра ве за сни ва ју се на на че ли ма ко ја је од ре ди ла Вла да Уред-
бом о на че ли ма за уну тра шње уре ђе ње и си сте ма ти за ци ју рад них ме-
ста у ми ни стар стви ма, по себ ним ор га ни за ци ја ма и слу жба ма Вла де. 

Уну тра шње је ди ни це обра зу ју се као основ не, по себ не и уже уну-
тра шње је ди ни це.

Основ на уну тра шња је ди ни ца је сек тор. По себ не уну тра шње је ди-
ни це су се кре та ри јат и ка би нет ми ни стра. Уже уну тра шње је ди ни це 
су оде ље ње, од сек и гру па. 

Сек тор се обра зу је да би вр шио по сло ве ко ји пред ста вља ју за о-
кру же ну област ра да у ми ни стар ству, по себ ној ор га ни за ци ји, Ге не рал-
ном се кре та ри ја ту Вла де и Упра ви за за јед нич ке по сло ве ре пу блич ких 
ор га на. Сек тор мо же да се обра зу је и у ор га ну у са ста ву, ако то на ла жу 
при ро да и обим ње го вих по сло ва, а у слу жби Вла де ако је уред бом ко-
јом је она осно ва на про пи са но да њен ди рек тор има по моћ ни ка или 
ви ше њих. Ако се у ор га ну или у ор га ну у са ста ву не обра зу је сек тор, 
мо гу да се обра зу ју оде ље ња, од се ци и гру пе. Сек то ром ру ко во ди по-
моћ ник ру ко во ди о ца. По моћ ник ди рек то ра ор га на у са ста ву не мо ра 
да бу де по ста вљен да би ру ко во дио сек то ром, већ по сло ви ма у ви ше 
ме ђу соб но по ве за них обла сти ра да ор га на у са ста ву. 

Се кре та ри јат мо же да се обра зу је са мо у ми ни стар ству – да би 
вр шио по сло ве ко ји су ве за ни за ка дров ска, фи нан сиј ска и ин фор ма-
тич ка пи та ња, ускла ђи ва ње ра да уну тра шњих је ди ни ца и са рад њу с 
дру гим ор га ни ма. Се кре та ри јат мо же да вр ши по сло ве и за ор ган у 
са ста ву. Се кре та ри ја том ру ко во ди се кре тар ми ни стар ства. 

Ка би нет ми ни стра обра зу је се да би вр шио са ве то дав не и про-
то ко лар не по сло ве, по сло ве за од но се с јав но шћу и ад ми ни стра тив-
но-тех нич ке по сло ве ко ји су зна чај ни за рад ми ни стра. Рад ни од нос у 
ка би не ту за сни ва се на од ре ђе но вре ме – нај ду же док тра је ду жност 
ми ни стра. Из у зе так су по себ ни са вет ни ци ми ни стра, ко ји уоп ште не 
за сни ва ју рад ни од нос. Уку пан број др жав них слу жбе ни ка и на ме ште-
ни ка у ка би не ту сва ког ми ни стра од ре ђу је Вла да, на пред лог Ми ни-
стар ства за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву, во де ћи ра чу на о 
бро ју др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка у сва ком ми ни стар ству. 
Ка би не том ру ко во ди шеф ка би не та, ко ји за свој рад и рад ка би не та 
од го ва ра ми ни стру. 

Оде ље ње, од сек или гру па мо гу да се обра зу ју у сек то ру или се кре-
та ри ја ту или из ван њих. Оде ље ње, од сек и гру па обра зу ју се из ван сек-
то ра или се кре та ри ја та да би вр ши ли по сло ве из по је ди них обла сти 
ра да ко је ни су у де ло кру гу сек то ра или ако то на ла жу по себ ни про пи-
си, или да би пру жа ли по др шку спро во ђе њу про је ка та. У ка би не ти ма 
пред сед ни ка Вла де и пот пред сед ни ка Вла де и у струч ним слу жба ма 
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управ них окру га мо гу да се обра зу ју је ди но оде ље ња, од се ци и гру пе. 
Из у зет но, ако при ро да и обим по сло ва на ла жу, у оде ље њу мо же да се 
обра зу је ви ше од се ка и гру па, а у од се ку – ви ше гру па.

Оде ље ње се обра зу је да би вр ши ло ме ђу соб но по ве за не по сло ве 
на ко ји ма ра ди нај ма ње осмо ро др жав них слу жбе ни ка или на ме ште-
ни ка или и јед них и дру гих за јед но. Од сек се обра зу је да би вр шио ме-
ђу соб но срод не по сло ве ко ји зах те ва ју не по сред ну по ве за ност и ор-
га ни за ци о ну по себ ност и нај ма ње пе то ро др жав них слу жбе ни ка или 
на ме ште ни ка или и јед них и дру гих за јед но. Гру па се обра зу је да би 
вр ши ла ме ђу соб но по ве за не по сло ве на ко ји ма ра ди нај ма ње тро је др-
жав них слу жбе ни ка или на ме ште ни ка или и јед них и дру гих за јед но. 

Оде ље њем ру ко во ди на чел ник оде ље ња, од се ком ру ко во ди шеф 
од се ка, а гру пом ру ко во ди ру ко во ди лац гру пе. 

Ужа уну тра шња је ди ни ца не мо ра да се обра зу је под на зи вом 
оде ље ње, од сек или гру па, већ јој ор ган мо же да ти друк чи ји, по се бан 
на зив ко ји бо ље од ра жа ва њен де ло круг, али при то ме мо ра ју би ти 
ис пу ње ни усло ви за обра зо ва ње оде ље ња, од се ка или гру пе. Ужа уну-
тра шња је ди ни ца ко ја је обра зо ва на под по себ ним на зи вом мо ра пра-
вил ни ком да се упо до би оде ље њу, од се ку или гру пи. 

Ако по сло ви европ ских ин те гра ци ја ни су не по сред но у де ло кру-
гу ор га на, он је ду жан да од ре ди сек тор у ко јем ће се они вр ши ти, а то 
је, по пра ви лу, сек тор чи ји је де ло круг нај ви ше по ве зан са европ ским 
ин те гра ци ја ма. 

Са мо стал ни из вр ши лац је др жав ни слу жбе ник или на ме ште ник чи-
је је рад но ме сто из ван свих уну тра шњих је ди ни ца, јер ње го ви по сло ви 
због сво је при ро де не мо гу би ти свр ста ни ни у јед ну уну тра шњу је ди ни-
цу. Он ра ди по упут стви ма и под над зо ром ру ко во ди о ца ор га на.

8. Пра вил ник о уну тра шњем уре ђе њу 

и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста

Уну тра шње уре ђе ње ор га на и си сте ма ти за ци ја рад них ме ста у ње-
му од ре ђу ју се пра вил ни ком о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за-
ци ји рад ним ме ста у ор га ну, од но сно слу жби. 

Пра вил ник до но си ми ни стар, ди рек тор по себ не ор га ни за ци је, 
Ге не рал ни се кре тар Вла де, шеф Ка би не та пред сед ни ка Вла де, шеф 
Ка би не та пот пред сед ни ка Вла де, ди рек тор слу жбе Вла де ко ји је од го-
во ран пред сед ни ку Вла де, ди рек тор Упра ве за за јед нич ке по сло ве ре-
пу блич ких ор га на и на чел ник управ ног окру га, уз са гла сност Вла де. 

Ге не рал ни се кре тар Вла де до но си пра вил ник за слу жбу Вла де чи-
ји му је ди рек тор од го во ран, а пра вил ник ми ни стар ства са др жи и пра-
ви ла о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ју рад них ме ста за ор га-
не у са ста ву тог ми ни стар ства. Пред ло ге за то да ју ди рек тор слу жбе, 
од но сно ди рек тор ор га на у са ста ву. 
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Пра вил ник не мо же сту пи ти на сна гу пре не го што Вла да да са гла-
сност сво јим за кључ ком. 

Пра вил ник се са сто ји од де ла ко јим се од ре ђу је уну тра шње уре ђе-
ње ор га на и де ла ко јим се си сте ма ти зу ју рад на ме ста. Део пра вил ни ка 
о уну тра шњем уре ђе њу ор га на са др жи: 1) уну тра шње је ди ни це у ор га-
ну, њи хов де ло круг и ме ђу соб ни од нос; 2) ру ко во ђе ње уну тра шњим је-
ди ни ца ма; 3) овла шће ња и од го вор но сти ру ко во ди ла ца уну тра шњих 
је ди ни ца; 4) на чин са рад ње ор га на с дру гим ор га ни ма и ор га ни за ци-
ја ма. Део пра вил ни ка о си сте ма ти за ци ји рад них ме ста са др жи: 1) број 
др жав них се кре та ра и др жав них слу жбе ни ка ко ји ра де на по ло жа ју и 
опис њи хо вих по сло ва; 2) број рад них ме ста по сва ком зва њу (за др-
жав не слу жбе ни ке) и сва кој вр сти рад них ме ста (за на ме ште ни ке); 
3) на зи ве рад них ме ста, опи се по сло ва рад них ме ста и зва ња (за др жав-
не слу жбе ни ке), од но сно вр сте (за на ме ште ни ке) у ко је су рад на ме ста 
раз вр ста на; 4) по тре бан број др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка за 
сва ко рад но ме сто; 5) усло ве за за по сле ње на сва ком рад ном ме сту. 

Ру ко во ди лац ор га на до ста вља пра вил ник и до ку мен та ци о ну 
осно ву (ко ја у са др жин ском сми слу пред ста вља обра зло же ње пра вил-
ни ка са свим бит ним чи ње ни ца ма ко је усло вља ва ју до но ше ње пред-
ло же ног пра вил ни ка) на ми шље ње Ми ни стар ству за др жав ну упра ву 
и ло кал ну са мо у пра ву, Ми ни стар ству фи нан си ја и Слу жби за упра вља-
ње ка дро ви ма. По што при ба ви ми шље ња Ми ни стар ства за др жав ну 
упра ву и ло кал ну са мо у пра ву, Ми ни стар ства фи нан си ја и Слу жбе за 
упра вља ње ка дро ви ма, ру ко во ди лац до но си пра вил ник и до ста вља 
га на са гла сност Вла ди.

9. Управ ни окру зи

Управ ни округ се обра зу је ра ди вр ше ња по сло ва др жав не упра ве из-
ван се ди шта ор га на др жав не упра ве. 

Управ ни округ је сте под руч ни цен тар др жав не упра ве ко ји об у хва-
та окру жне под руч не је ди ни це свих ор га на др жав не упра ве ко је су обра-
зо ва не за ње го во под руч је. У управ ном окру гу ор га ни др жав не упра ве 
мо гу, по соп стве ној од лу ци, да вр ше је дан или ви ше сле де ћих по сло-
ва др жав не упра ве: да ре ша ва ју у управ ним ства ри ма у пр вом сте пен, 
од но сно о жал би кад су у пр вом сте пе ну ре ша ва ли има о ци јав них 
овла шће ња, да вр ше над зор над ра дом има ла ца јав них овла шће ња и 
да вр ше ин спек циј ски над зор. 

Ор ган др жав не упра ве ко ји од лу чи да у управ ном окру гу вр ши је-
дан или ви ше по сло ва др жав не упра ве обра зу је пра вил ни ком о уну-
тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста сво ју окру жну 
под руч ну је ди ни цу. 

Управ не окру ге обра зу је Вла да уред бом. Уред бом о управ ним окру-
зи ма у Ре пу бли ци Ср би ји обра зо ва но је 29 управ них окру га, а те ри то ри ја 
сва ког од управ них окру га об у хва та од ре ђе ни број оп шти на и гра до ва. 
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Управ ни округ има на чел ни ка, ко ји за свој рад од го ва ра ми ни-
стру над ле жном за по сло ве упра ве и Вла ди. На чел ник управ ног окру га 
ускла ђу је рад окру жних под руч них је ди ни ца и пра ти при ме ну ди рек-
ти ва и ин струк ци ја ко је су им из да те; пра ти оства ри ва ње пла но ва ра-
да окру жних под руч них је ди ни ца и ста ра се о усло ви ма за њи хов рад; 
пра ти рад за по сле них у окру жним под руч ним је ди ни ца ма и пред ла-
же по кре та ње ди сци плин ског по ступ ка про тив њих; са ра ђу је са под-
руч ним је ди ни ца ма ор га на др жав не упра ве ко је ни су обра зо ва не за 
под руч је окру га; са ра ђу је са оп шти на ма и гра до ви ма и вр ши дру ге по-
сло ве од ре ђе не за ко ном. На чел ни ка управ ног окру га по ста вља Вла-
да на пет го ди на, на пред лог ми ни стра над ле жног за по сло ве упра ве, 
пре ма за ко ну ко јим се уре ђу је по ло жај др жав них слу жбе ни ка. 

У управ ном окру гу по сто ји струч на слу жба управ ног окру га, за ду-
же на за струч ну и тех нич ку пот по ру на чел ни ку управ ног окру га и за 
по сло ве за јед нич ке свим окру жним под руч ним је ди ни ца ма ор га на 
др жав не упра ве. Струч ном слу жбом управ ног окру га ру ко во ди на чел-
ник управ ног окру га, ко ји од лу чу је и о пра ви ма и ду жно сти ма за по-
сле них у струч ној слу жби. Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве упра ве 
над зи ре свр сис ход ност ра да струч не слу жбе управ ног окру га, пра ти 
оспо со бље ност за по сле них у њој и из да је јој ин струк ци је. 

Управ ни округ има Са вет управ ног окру га, ко ји ускла ђу је од но се 
окру жних под руч них је ди ни ца ор га на др жав не упра ве и оп шти на и 
гра до ва са под руч ја управ ног окру га и да је пред ло ге за по бољ ша ње 
ра да управ ног окру га и окру жних и дру гих под руч них је ди ни ца ко-
је ор га ни др жав не упра ве има ју на под руч ју управ ног окру га. Са вет 
управ ног окру га чи не на чел ник управ ног окру га и пред сед ни ци оп-
шти на и гра до на чел ни ци гра до ва са под руч ја управ ног окру га. На чел-
ник управ ног окру га ду жан је да све пред ло ге Са ве та управ ног окру га 
про сле ди ми ни стру над ле жном за по сло ве упра ве и ру ко во ди о ци ма 
ор га на др жав не упра ве ко ји има ју под руч не је ди ни це на под руч ју 
управ ног окру га. 

Пра вил ни ком о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них 
ме ста од ре ђу ју се и по сло ви др жав не упра ве ко је ор ган др жав не 
упра ве вр ши у окру жној под руч ној је ди ни ци. Се ди ште окру жне под-
руч не је ди ни це је у се ди шту управ ног окру га. Ор ган др жав не упра ве 
мо же пра вил ни ком да обра зу је ужу уну тра шњу је ди ни цу или ви ше 
њих уну тар окру жне под руч не је ди ни це. Се ди ште уже уну тра шње је-
ди ни це ко ја је у са ста ву окру жне под руч не је ди ни це мо же би ти ван 
се ди шта управ ног окру га ако ор ган др жав не упра ве на тај на чин по-
ста је до ступ ни ји су бјек ти ма ко ји пред њим оства ру ју пра ва, оба ве зе 
или прав не ин те ре се или ко је он над зи ре. Ор ган др жав не упра ве 
мо же да обра зу је под руч ну је ди ни цу за под руч је два управ на окру га 
или ви ше њих ако то оправ да ва ју обим, уче ста лост и те ри то ри јал на 
за сту пље ност по сло ва др жав не упра ве и са рад ња с дру гим ор га ни ма. 
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Ор ган др жав не упра ве мо же да обра зу је под руч ну је ди ни цу за оп шти-
ну или ви ше њих, од но сно за град ако су по сло ви др жав не упра ве 
та квог оби ма и уче ста ло сти (по ре ски, ге о дет ски и др.) или та кве при-
ро де (ца рин ски по сло ви, по сло ви луч ке ка пе та ни је и др.) да би се ра-
ци о нал ни је, де ло твор ни је и бла го вре ме ни је вр ши ли ако би се обра зо-
ва ла та ква под руч на је ди ни ца. 

Ор ган др жав не упра ве мо же да обра зу је под руч ну је ди ни цу за 
ауто ном ну по кра ји ну ако је при ро да по сло ва др жав не упра ве у це ли-
ни или ве ћим де лом не по сред но по ве за на с по себ но сти ма ко је про из-
и ла зе из по ло жа ја ауто ном не по кра ји не. 

Окру жне и оста ле под руч не је ди ни це ор га на др жав не упра ве у 
са ста ву су основ них уну тра шњих је ди ни ца у се ди шту ор га на др жав не 
упра ве из чи јег де ло кру га вр ше по сло ве, ди рект но или ин ди рект но, 
пре ко јед не или ви ше ши рих под руч них је ди ни ца. 

10. Уну тра шњи над зор

Уну тра шњи над зор је над зор ко ји ор га ни др жав не упра ве вр ше над 
дру гим ор га ни ма др жав не упра ве и има о ци ма јав них овла шће ња у вр-
ше њу по ве ре них по сло ва др жав не упра ве. Уну тра шњи над зор са сто ји 
се од над зо ра над ра дом, ин спек циј ског над зо ра пре ко управ не ин-
спек ци је и од дру гих об ли ка над зо ра уре ђе них по себ ним за ко ном. 

Над зор над ра дом са сто ји се од над зо ра над за ко ни то шћу ра да и 
над зо ра над свр сис ход но шћу ра да ор га на др жав не упра ве и има ла ца 
јав них овла шће ња у вр ше њу по ве ре них по сло ва др жав не упра ве. 

Над зо ром над за ко ни то шћу ра да ис пи ту је се спро во ђе ње за ко на 
и дру гих оп штих ака та, а над зо ром над свр сис ход но шћу ра да де ло-
твор ност и еко но мич ност ра да и свр хо ви тост ор га ни за ци је по сло ва. 

Ми ни стар ство не мо же вр ши ти над зор над ра дом дру гог ми ни-
стар ства. 

Ор ган др жав не упра ве овла шћен је да у вр ше њу над зо ра над 
радом: 

1) зах те ва из ве шта је и по дат ке о ра ду; 
2)  утвр ди ста ње из вр ша ва ња по сло ва, упо зо ри на уоче не не пра-

вил но сти и од ре ди ме ре и рок за њи хо во от кла ња ње; 
3) из да је ин струк ци је; 
4) на ло жи пред у зи ма ње по сло ва ко је сма тра по треб ним; 
5) по кре не по сту пак за утвр ђи ва ње од го вор но сти; 
6)  не по сред но из вр ши не ки по сао ако оце ни да се друк чи је не мо-

же из вр ши ти за кон или дру ги оп шти акт; 
7) пред ло жи Вла ди да пре ду зме ме ре на ко је је овла шће на. 
Из ве штај о ра ду са др жи при каз из вр ша ва ња за ко на, дру гих 

општих ака та и за кљу ча ка Вла де, пред у зе те ме ре и њи хо во деј ство 
и дру ге по дат ке. Ин струк ци јом се усме ра ва ор га ни за ци ја по сло ва 
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и начин ра да за по сле них у ор га ну др жав не упра ве и има о цу јав них 
овла шће ња у вр ше њу по ве ре них по сло ва др жав не упра ве. Ин струк-
ци јом се не мо же од ре ђи ва ти на чин по сту па ња и ре ша ва ња у управ-
ној ства ри. 

Над зор над ра дом ор га на у са ста ву вр ши ми ни стар ство у чи јем 
са ста ву је ор ган. Ми ни стар ство, при том, у над зо ру над ра дом има сва 
оп шта овла шће ња ко ја су прет ход но на ве де на. 

За ко ном мо же би ти од ре ђе но ми ни стар ство ко је вр ши над зор 
над ра дом по себ не ор га ни за ци је. Ми ни стар ство је у над зо ру над ра-
дом по себ не ор га ни за ци је је ди но овла шће но да зах те ва из ве шта је и 
по дат ке о ра ду по себ не ор га ни за ци је, утвр ди ста ње из вр ша ва ња по-
сло ва и упо зо ри на уоче не не пра вил но сти, из да је ин струк ци је и пред-
ло жи Вла ди да пре ду зме ме ре на ко је је овла шће на.

11. Управ на ин спек ци ја

Над зор над при ме ном за ко на и дру гих про пи са о др жав ној упра-
ви и кан це ла риј ском по сло ва њу, као и про пи са о управ ном по ступ ку 
ко ји се од но се на ефи ка сност и ажур ност у ре ша ва њу управ них ства-
ри, струч ну спре му за по сле них ко ји вр ше рад ње у управ ном по ступ-
ку, на об ја вљи ва ње име на за по сле них ко ји су овла шће ни за ре ша ва-
ње у управ ним ства ри ма и за пред у зи ма ње рад њи у по ступ ку пре 
до но ше ња ре ше ња, вр ши управ на ин спек ци ја. 

Управ на ин спек ци ја вр ши над зор у ор га ни ма др жав не упра ве, ор-
га ни ма ко ји ма су по ве ре ни по сло ви др жав не упра ве и у дру гим има о-
ци ма јав них овла шће ња, слу жба ма пред сед ни ка Ре пу бли ке, На род не 
скуп шти не, Вла де и Упра ви за за јед нич ке по сло ве ре пу блич ких ор га-
на, Струч ној слу жби Устав ног су да, су до ви ма, јав ним ту жи ла штви ма, 
јав ним пра во бра ни ла штви ма и ор га ни ма за пре кр ша је. 

По сло ве управ не ин спек ци је оба вља ми ни стар ство над ле жно за 
по сло ве др жав не упра ве. По сло ве управ не ин спек ци је за град Бе о-
град, као по ве ре не, оба вља ор ган град ске упра ве. 

По сло ве из над ле жно сти управ не ин спек ци је оба вља управ ни ин-
спек тор. Управ ни ин спек тор мо же би ти ли це ко је има за вр шен прав-
ни фа кул тет, по ло жен струч ни ис пит и нај ма ње пет го ди на рад ног ис-
ку ства у том сте пе ну обра зо ва ња. 

Ако при ли ком вр ше ња над зо ра утвр ди од ре ђе ну не пра вил ност, 
управ ни ин спек тор до не ће ре ше ње ко јим на ла же ње но от кла ња ње 
и од ре ди ти рок у ко ме се то мо ра учи ни ти. Ако је за ко ном или дру-
гим про пи сом пред ви ђе но да се за утвр ђе ну не пра вил ност по сту пи 
на дру ги на чин, управ ни ин спек тор по сту па на на чин утвр ђен тим за-
ко ном, од но сно дру гим про пи сом. Про тив ре ше ња управ ног ин спек-
то ра мо же се из ја ви ти жал ба у ро ку од осам да на. Жал ба не од ла же 
из вр ше ње ре ше ња.
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12. Ин спек циј ски над зор

12.1. Над ле жност за вр ше ње ин спек циј ског над зо ра

Ин спек циј ски над зор вр ше ми ни стар ства пре ко ин спек то ра, од-
но сно дру гих овла шће них ли ца. Ин спек тор оба вља не по сред но ин-
спек циј ске по сло ве. По је ди ни по сло ви ин спек циј ског над зо ра за ко-
ном се мо гу по ве ри ти ор га ни ма оп шти на, гра да Бе о гра да, гра до ва и 
ауто ном них по кра ји на. 

12.2. Пра ва, оба ве зе, овла шће ња и од го вор но сти ин спек то ра

Ин спек тор има пра во и ду жност да у вр ше њу ин спек циј ског над-
зо ра: 

1)  пре гле да оп ште и по је ди нач не ак те, еви ден ци је и дру гу до ку-
мен та ци ју; 

2)  са слу ша и узи ма из ја ве од од го вор них и за ин те ре со ва них 
лица; 

3)  пре гле да по слов не про сто ри је, објек те, по стро је ња, уре ђа је, 
пред ме те и ро бу; 

4)  узи ма узор ке ро бе и дру гих пред ме та ра ди ана ли зе, екс пер ти-
зе и сл.; 

5)  на ре ђу је ме ре ња ко ја оба вља дру га струч на ор га ни за ци ја кад 
пред у зе ће или дру га ор га ни за ци ја са ма или пре ко од ре ђе не 
струч не ор га ни за ци је вр ши ме ре ња у од го ва ра ју ћим обла сти-
ма, а ре зул та ти ме ре ња пру жа ју основ за то; 

6)  пред у зи ма дру ге ме ре и рад ње за ко је је овла шћен за ко ном, 
од но сно уред бом. 

Под по слов ном про сто ри јом сма тра се сва ка про сто ри ја у ко јој 
се оба вља по слов на де лат ност. 

Ин спек то ри су са мо стал ни у ра ду у гра ни ца ма овла шће ња утвр ђе-
них за ко ном и дру гим про пи си ма и за свој рад су лич но од го вор ни. 

Ин спек тор оба ве шта ва ми ни стра о по ја ва ма бит ни јег на ру ша ва-
ња са мо стал но сти и не за ко ни тог ути ца ја на ње гов рад. Ин спек тор је 
по себ но од го во ран: 1) ако у вр ше њу над зо ра не пре ду зме, пред ло жи 
или не од ре ди ме ру за ко ју је овла шћен, 2) ако не пред ло жи или не по-
кре не по сту пак пред над ле жним ор га ном због утвр ђе не не за ко ни то-
сти, од но сно не пра вил но сти, 3) ако пре ко ра чи гра ни це овла шће ња. 

О сва ком из вр ше ном ин спек циј ском пре гле ду и рад ња ма ин спек-
тор са ста вља за пи сник, ко ји са др жи на лаз ста ња и пред ло же не од но-
сно на ло же не ме ре. За пи сник се оба ве зно до ста вља пред у зе ћу, од но-
сно уста но ви и дру гој ор га ни за ци ји од но сно гра ђа ни ну над чи јим је 
по сло ва њем, од но сно по сту па њем, из вр шен увид. Пред у зе ће, уста но-
ва и дру га ор га ни за ци ја, од но сно гра ђа нин оба ве шта ва ју ин спек то ра 
о пред у зе тим ме ра ма на ло же ним у за пи сни ку. 
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Ин спек тор у гра ни ца ма овла шће ња мо же: 
1)  на ло жи ти ре ше њем из вр ше ње ме ра и рад њи уз од ре ђи ва ње 

за то по треб ног ро ка; 
2) из ре ћи ман дат ну ка зну; 
3)  под не ти при ја ву над ле жном ор га ну за учи ње но кри вич но де ло 

или при вред ни пре ступ и под не ти зах тев за по кре та ње пре кр-
шај ног по ступ ка; 

4)  из да ти при вре ме на на ре ђе ња, од но сно за бра не у скла ду са за-
ко ном; 

5)  до не ти ме ре обез бе ђе ња у слу ча ју опа сно сти за жи вот и здра-
вље љу ди или за дру ге јав не ин те ре се; 

6)  оба ве сти ти дру ги ор ган ако по сто је раз ло зи за пред у зи ма ње 
ме ра за ко је је тај ор ган над ле жан; 

7)  по кре ну ти ини ци ја ти ву код овла шће ног ор га на за об у ста вља-
ње од из вр ше ња, од но сно за по ни шта ва ње или уки да ње про-
пи са или дру гог оп штег ак та ор га на или дру гог има о ца јав ног 
овла шће ња ко ји вр ши по сло ве др жав не упра ве, од но сно за 
об у ста вља ње од из вр ше ња оп штег ак та пред у зе ћа, уста но ве и 
дру ге ор га ни за ци је ако ни су у скла ду са Уста вом и за ко ном; 

8)  пред у зи ма ти дру ге ме ре и рад ње за ко је је за ко ном и дру гим 
про пи сом овла шћен. 

12.3. Са рад ња у вр ше њу ин спек циј ског над зо ра

Ин спек тор у вр ше њу по сло ва над зо ра са ра ђу је са дру гим ин спек-
то ри ма, пра во суд ним ор га ни ма, пре кр шај ним ор га ни ма и дру гим за-
ин те ре со ва ним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма. Ин спек тор је ду жан да 
пред у зи ма и пред ла же по треб не пре вен тив не ме ре и ак ци је у ци љу 
спре ча ва ња по вре де за ко на и дру гих про пи са. 

Кад је вр ше ње по је ди них ин спек циј ских по сло ва по ве ре но ор га-
ни ма оп шти не, гра да Бе о гра да, гра до ва и ауто ном них по кра ји на, ин-
спек тор има у од но су на те ор га не пра во и ду жност да: 

1)  из да је оба ве зне ин струк ци је за из вр ша ва ње за ко на и дру гих 
про пи са и за вр ше ње по сло ва, као и да кон тро ли ше њи хо во из-
вр ша ва ње; 

2) оства ру је не по сре дан над зор над њи хо вим ра дом; 
3)  вр ши не по сре дан ин спек циј ски над зор у свим по сло ви ма и са 

свим овла шће њи ма ако их ор га ни не вр ше; 
4)  оду зме овла шће ње по је ди ном ин спек то ру и пред ло жи утвр ђи-

ва ње од го вор но сти у ор га ну оп шти не, гра да Бе о гра да, гра до ва 
и ауто ном них по кра ји на, ко ји по сло ве не оба вља бла го вре ме-
но, струч но, за ко ни то и са ве сно; 

5)  ор га ни зу је за јед нич ке ак ци је са ин спек то ри ма у ор га ни ма оп-
шти на, гра да Бе о гра да, гра до ва и ауто ном них по кра ји на, увек 
кад то по тре бе зах те ва ју; 
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6)  тра жи из ве шта је, по дат ке и оба ве ште ња о вр ше њу по ве ре них 
по сло ва ин спек циј ског над зо ра. 

12.4. О на чи ну вр ше ња над зо ра

Ин спек тор мо же о свом до ла ску ра ди вр ше ња над зо ра у ор га ну, пред-
у зе ћу, уста но ви и ор га ни за ци ји оба ве сти ти функ ци о не ра ко ји ру ко во ди 
тим ор га ном, од но сно од го вор но ли це у пред у зе ћу или ор га ни за ци ји. 

Ор га ни, пред у зе ћа, уста но ве и дру ге ор га ни за ци је од но сно гра ђа-
ни ду жни су да ин спек то ру омо гу ће не сме та но вр ше ње по сло ва, ста ве 
на увид по треб на до ку мен та и пред ме те и пру же дру гу тра же ну по моћ. 

Ин спек тор је ду жан да узме у по сту пак при ја ве гра ђа на, пред у зе-
ћа и дру гих ор га ни за ци ја у ве зи са по сло ви ма из њи хо ве над ле жно-
сти и да о ре зул та ти ма по ступ ка оба ве сти под но си о ца при ја ве. 

Ако ин спек тор оце ни да је по вре дом про пи са учи ње но кри вич но 
де ло, при вред ни пре ступ, пре кр шај или по вре да рад не ду жно сти над 
чи јом при ме ном вр ши над зор, ду жан је да без од ла га ња под не се при-
ја ву за учи ње но кри вич но де ло или при вред ни пре ступ, зах тев за по-
кре та ње пре кр шај ног по ступ ка и зах тев за утвр ђи ва ње од го вор но сти 
због по вре де рад не ду жно сти. Ор ган или ор га ни за ци ја ко јој је под нет 
зах тев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка, од но сно зах тев за по кре-
та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње од го вор но сти због по вре де рад не ду-
жно сти, ду жан је да о ис хо ду по ступ ка оба ве сти ин спек то ра. 

Ако у вр ше њу ин спек циј ског над зо ра до ђе до са зна ња да оп шти 
акт ор га на или ор га ни за ци је ни је у са гла сно сти са за ко ном или дру-
гим про пи сом, ин спек тор ће ука за ти на то ор га ну или ор га ни за ци ји 
ко ји је тај акт до нео и пред ло жи ти да се утвр ђе не не за ко ни то сти, од-
но сно не пра вил но сти, от кло не нај ду же у ро ку од 60 да на. Ако ор ган 
или ор га ни за ци ја не по сту пи по пред ло гу, ин спек тор оба ве шта ва о 
то ме ор ган над ле жан за пред у зи ма ње ме ра про тив ака та ко ји ни су у 
скла ду са Уста вом, за ко ном и дру гим про пи си ма. 

Ин спек тор је ду жан да чу ва, као слу жбе ну тај ну, по дат ке до ко јих 
до ђе при ли ком вр ше ња над зо ра или ко је му ор га ни, ор га ни за ци је и 
гра ђа ни до ста ве у вр ше њу над зо ра. 

12.5. Усло ви за оба вља ње ин спек циј ских по сло ва

Ин спек циј ске по сло ве мо же оба вља ти ли це ко је има ви со ку струч-
ну спре му од го ва ра ју ћег сме ра, по ло жен струч ни ис пит за рад у ор га-
ни ма упра ве и нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства. Из у зет но, за ко ном 
се мо же од ре ди ти да по је ди не ма ње сло же не по сло ве ин спек циј ског 
над зо ра оба вља ју ин спек то ри ко ји има ју ви шу струч ну спре му.

При ли ком вр ше ња над зо ра ин спек тор мо ра има ти ле ги ти ма ци ју 
ко јом до ка зу је свој ство ин спек то ра. Обра зац ле ги ти ма ци је и на чин 
из да ва ња про пи су је над ле жни ми ни стар. 
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13. По ве ра ва ње по сло ва др жав не упра ве

По је ди ни по сло ви др жав не упра ве за ко ном се мо гу по ве ри ти 
ауто ном ним по кра ји на ма, оп шти на ма, гра до ви ма и гра ду Бе о гра ду, 
јав ним пред у зе ћи ма, уста но ва ма, јав ним аген ци ја ма и дру гим ор га ни-
за ци ја ма (има о ци ма јав них овла шће ња). 

При вр ше њу по ве ре них по сло ва др жав не упра ве има о ци јав них 
овла шће ња има ју иста пра ва и ду жно сти као ор га ни др жав не упра ве. 

Вла да и ор га ни др жав не упра ве за др жа ва ју и по сле по ве ра ва ња 
по сло ва др жав не упра ве од го вор ност за њи хо во из вр ша ва ње. Сред-
ства за вр ше ње по ве ре них по сло ва др жав не упра ве обез бе ђу ју се у 
бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је. 

Кад је има о ци ма јав них овла шће ња по ве ре но до но ше ње про пи-
са, они по при ро ди и на зи ву мо ра ју да од го ва ра ју про пи си ма ко је до-
но се ор га ни др жав не упра ве. Има о ци јав них овла шће ња ду жни су да 
про пис чи је им је до но ше ње по ве ре но об ја ве у „Слу жбе ном гла сни ку 
Ре пу бли ке Ср би је“. 

По сло ви др жав не упра ве ве за ни за об ли ко ва ње по ли ти ке Вла де 
не мо гу би ти ни ком по ве ре ни. 

По сло ви ин спек циј ског над зо ра мо гу би ти по ве ре ни је ди но ор га-
ни ма ауто ном не по кра ји не, оп шти не, гра да и гра да Бе о гра да. 

Ор ган др жав не упра ве ко ји вр ши над зор над ра дом има ла ца јав-
них овла шће ња у вр ше њу по ве ре них по сло ва др жав не упра ве од-
ре ђу је се за ко ном и он је над зор ни ор ган др жав не упра ве. При том, 
над зор ни ор ган др жав не упра ве има сва оп шта овла шће ња у над зо ру 
над ра дом. Ор ган др жав не упра ве овла шћен је да у вр ше њу над зо ра 
над ра дом: 

1) зах те ва из ве шта је и по дат ке о ра ду; 
2)  утвр ди ста ње из вр ша ва ња по сло ва, упо зо ри на уоче не не пра-

вил но сти и од ре ди ме ре и рок за њи хо во от кла ња ње; 
3) из да је ин струк ци је; 
4) на ло жи пред у зи ма ње по сло ва ко је сма тра по треб ним; 
5) по кре не по сту пак за утвр ђи ва ње од го вор но сти; 
6)  не по сред но из вр ши не ки по сао ако оце ни да се друк чи је не мо-

же из вр ши ти за кон или дру ги оп шти акт; 
7) пред ло жи Вла ди да пре ду зме ме ре на ко је је овла шће на. 
Над зор ни ор ган др жав не упра ве ду жан је да не по сред но из вр ши 

по ве ре ни по сао, ако би не из вр ше ње по сла мо гло да иза зо ве штет не 
по сле ди це по жи вот или здра вље љу ди, жи вот ну сре ди ну, при вре ду 
или имо ви ну ве ће вред но сти. 

Ако има лац јав них овла шће ња и по ред ви ше стру ких упо зо ре ња 
не поч не да вр ши по ве ре ни по сао или не поч не да га вр ши пра вил но 
или бла го вре ме но, над зор ни ор ган др жав не упра ве пре у зи ма из вр-
ше ње по сла, нај ду же на 120 да на. 
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Има лац јав них овла шће ња ду жан је да пре об ја вљи ва ња про пи-
са при ба ви од над ле жног ми ни стар ства ми шље ње о устав но сти и за-
ко ни то сти про пи са, а ми ни стар ство да ње му до ста ви обра зло же ни 
пред лог ка ко да про пис уса гла си са Уста вом, за ко ном, дру гим про пи-
сом или оп штим ак том На род не скуп шти не и Вла де. Ако има лац јав-
них овла шће ња не по сту пи по пред ло гу ми ни стар ства, ми ни стар ство 
је ду жно да Вла ди пред ло жи до но ше ње ре ше ња ко јим се по ни шта ва 
или уки да про пис има о ца јав них овла шће ња, ако он ни је у са гла сно-
сти са дру гим про пи сом или оп штим ак том На род не скуп шти не или 
Вла де, а ако он ни је у са гла сно сти са Уста вом или за ко ном, ми ни стар-
ство је ду жно да пред ло жи Вла ди да га об у ста ви од из вр ше ња и да 
пред Устав ним су дом по кре не по сту пак за оце ну ње го ве устав но сти 
или за ко ни то сти. Ре ше ње Вла де о по ни шта ва њу, уки да њу или об у ста-
ви од из вр ше ња про пи са сту па на сна гу кад се об ја ви у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“. 

Има о ци јав них овла шће ња са ми од го ва ра ју за ште ту ко ју сво јим 
не за ко ни тим или не пра вил ним ра дом про у зро ку ју фи зич ким и прав-
ним ли ци ма у вр ше њу по ве ре них по сло ва др жав не упра ве.

14. Су коб над ле жно сти, ре ша ва ње 

о жал би, из у зе ће

14.1. Над ле жност за ре ша ва ње су ко ба над ле жно сти

Су коб над ле жно сти из ме ђу ор га на др жав не упра ве, из ме ђу ор га-
на др жав не упра ве и има о ца јав них овла шће ња и из ме ђу има ла ца јав-
них овла шће ња ре ша ва Вла да. 

Су коб над ле жно сти из ме ђу под руч них је ди ни ца ор га на др жав не 
упра ве ре ша ва ру ко во ди лац ор га на др жав не упра ве. 

14.2. Над ле жност за ре ша ва ње о жал би

О жал би на пр во сте пе но ре ше ње под руч не је ди ни це ор га на 
држав не упра ве ре ша ва ми ни стар, од но сно ди рек тор ор га на у са ста-
ву у управ ним ства ри ма из де ло кру га ор га на у са ста ву, од но сно ди-
рек тор по себ не ор га ни за ци је. 

О жал би на пр во сте пе но ре ше ње ор га на у са ста ву ре ша ва ми-
нистар. 

На пр во сте пе но ре ше ње ми ни стар ства и по себ не ор га ни за ци је 
жал ба се мо же из ја ви ти са мо кад је то за ко ном из ри чи то од ре ђе но. 
О жал би ре ша ва Вла да. 

О жал би на пр во сте пе но ре ше ње има о ца јав них овла шће ња до не-
се но у по ве ре ним по сло ви ма др жав не упра ве ре ша ва ми ни стар, од-
но сно ди рек тор ор га на у са ста ву у управ ним ства ри ма из де ло кру га 
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ор га на у са ста ву, од но сно ди рек тор по себ не ор га ни за ци је, ако за ко-
ном ни је друк чи је од ре ђе но. 

14.3. Ре ша ва ње о из у зе ћу слу жбе ног ли ца

О из у зе ћу слу жбе ног ли ца у ми ни стар ству ре ша ва ми ни стар, а у 
ор га ну у са ста ву и по себ ној ор га ни за ци ји – ди рек тор. О из у зе ћу ди-
рек то ра ор га на у са ста ву ре ша ва ми ни стар, а о из у зе ћу ми ни стра и 
ди рек то ра по себ не ор га ни за ци је ре ша ва Вла да. О из у зе ћу слу жбе ног 
ли ца у има о цу јав них овла шће ња ре ша ва ру ко во ди лац над ле жног ор-
га на има о ца јав них овла шће ња.

15. Од но си ор га на др жав не упра ве са Вла дом

Рад ор га на др жав не упра ве под ле же над зо ру Вла де. Вла да над-
зи ре рад ор га на др жав не упра ве, усме ра ва ор га не др жав не упра ве у 
спро во ђе њу по ли ти ке и из вр ша ва њу за ко на и дру гих оп штих ака та и 
ускла ђу је њи хов рад. 

Ако ор ган др жав не упра ве не до не се про пис, до но си га Вла да 
ако би не до но ше ње про пи са мо гло иза зва ти штет не по сле ди це по жи-
вот или здра вље љу ди, жи вот ну сре ди ну, при вре ду или имо ви ну ве ће 
вред но сти. 

Вла да мо же по ни шти ти или уки ну ти про пис ор га на др жав не упра-
ве ко ји је у су прот но сти са за ко ном или про пи сом Вла де и од ре ди ти 
рок за до но ше ње но вог про пи са.

Вла да је од го вор на На род ној скуп шти ни и за рад ор га на др жав не 
упра ве. 

Вла да за кључ ци ма усме ра ва ор га не др жав не упра ве у спро во ђе-
њу по ли ти ке и из вр ша ва њу за ко на и дру гих оп штих ака та, ускла ђу је 
њи хов рад и ми ни стар стви ма и по себ ним ор га ни за ци ја ма од ре ђу је 
ро ко ве за до но ше ње про пи са, ако ни су од ре ђе ни за ко ном или оп-
штим ак том Вла де. 

Вла да мо же осни ва ти ко ор ди на ци о на те ла ра ди усме ра ва ња по-
је ди них по сло ва из де ло кру га ви ше ор га на др жав не упра ве. Чла но ви 
ко ор ди на ци о них те ла Вла де мо гу би ти са мо чла но ви Вла де. Вла да од-
ре ђу је и за дат ке ко ор ди на ци о ног те ла, ру ко во ђе ње ко ор ди на ци о ним 
те лом и сва дру га пи та ња ве за на за рад ко ор ди на ци о ног те ла.

Ми ни стар ства и по себ не ор га ни за ци је ду жни су да са чи не го ди-
шњи план ра да, ра ди при пре ме го ди шњег пла на ра да Вла де. Ми ни-
стар ства и по себ не ор га ни за ци је под но се Вла ди нај ма ње јед ном 
го ди шње из ве штај о свом ра ду, ко ји са др жи опис ста ња у обла сти ма 
из њи хо вог де ло кру га, по дат ке о из вр ша ва њу за ко на, дру гих оп штих 
ака та и за кљу ча ка Вла де и по дат ке о пред у зе тим ме ра ма и њи хо -
вом деј ству.
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16. О уре ђе њу Вла де

16.1. Ге не рал ни се кре та ри јат Вла де
Вла да има Ге не рал ни се кре та ри јат Вла де, ко ји је за ду жен за струч-

не и дру ге по сло ве за по тре бе Вла де. 
Вла да има Ге не рал ног се кре та ра Вла де, ко га по ста вља и раз ре ша-

ва Вла да на пред лог пред сед ни ка Вла де. Ге не рал ни се кре тар од го во-
ран је пред сед ни ку Вла де и Вла ди. Ге не рал ни се кре тар Вла де во ди 
Ге не рал ни се кре та ри јат Вла де, ста ра се о из вр ша ва њу ака та Вла де и 
о при пре ми сед ни ца Вла де и по ма же пред сед ни ку Вла де у дру гим по-
сло ви ма Вла де. Ге не рал ном се кре та ру Вла де ман дат пре ста је са пре-
стан ком ман да та пред сед ни ка Вла де, остав ком или раз ре ше њем. 

Ге не рал ни се кре та ри јат: 1) при пре ма ак те ко ји ма Вла да над зи ре, 
усме ра ва и ускла ђу је рад ми ни стар ста ва и по себ них ор га ни за ци ја и 
ста ра се о њи хо вом из вр ша ва њу; 2) ста ра се о из вр ша ва њу ака та Вла-
де ко ји ма она на ла же оба ве зе ми ни стар стви ма и по себ ним ор га ни за-
ци ја ма; 3) ако ми ни стар ства и по себ не ор га ни за ци је не до не су про пис 
у ро ку ко ји је од ре ђен за ко ном или оп штим ак том Вла де, оба ве шта ва 
Вла ду о то ме и пред ла же јој ро ко ве у ко ји ма они тре ба да до не су про-
пис, а пред ла же и ро ко ве за до но ше ње про пи са ако ни су од ре ђе ни 
за ко ном или оп штим ак том Вла де; 4) ста ра се о из вр ша ва њу оба ве за 
Вла де пре ма На род ној скуп шти ни; 5) обез бе ђу је уче ство ва ње Вла де и 
ње них пред став ни ка у ра ду На род не скуп шти не, са рад њу с пред сед-
ни ком Ре пу бли ке, дру гим ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма, дру гим др жа ва-
ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма; 6) об ра ђу је ма те ри ја ле за сед ни-
це Вла де и рад них те ла Вла де; 7) при пре ма и пра ти сед ни це Вла де и 
ње них рад них те ла и дру ге сед ни це у Вла ди; 8) ста ра се о ко ри шће њу 
сред ста ва ко ји ма рас по ла же Вла да; 9) при пре ма ак те ко ји ма Ге не рал-
ни се кре тар оства ру је овла шће ња пре ма ди рек то ри ма слу жби Вла де 
ко ји су му од го вор ни и ста ра се о њи хо вом из вр ша ва њу. 

16.2. Слу жбе Вла де
Вла да уред бом осни ва слу жбе за струч не или тех нич ке по сло ве 

за сво је по тре бе или за по сло ве за јед нич ке за све или ви ше ор га на 
др жав не упра ве, и про пи су је њи хо во уре ђе ње и де ло круг. На слу жбе 
Вла де при ме њу ју се про пи си о уре ђе њу, на чи ну ра да, фи нан си ра њу и 
рад ним од но си ма у ор га ни ма др жав не упра ве. 

Слу жбу Вла де во ди ди рек тор ко ји је од го во ран пред сед ни ку Вла-
де или Ге не рал ном се кре та ру Вла де, а мо же је во ди ти и ми ни стар без 
порт фе ља. 

Ди рек то ра слу жбе Вла де ко ји је од го во ран пред сед ни ку Вла де по-
ста вља Вла да на пред лог пред сед ни ка Вла де. То је слу чај, на при мер, 
са Слу жбом за упра вља ње ка дро ви ма, Кан це ла ри јом за при дру жи ва-
ње Европ ској уни ји, Кан це ла ри јом за са рад њу с ме ди ји ма и Слу жбом 
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за људ ска и ма њин ска пра ва. Оста ле ди рек то ре слу жби Вла де по ста-
вља Вла да на пред лог Ге не рал ног се кре та ра Вла де. То је слу чај, на 
при мер, са Авио-слу жбом Вла де.

Ди рек то ра слу жбе по ста вља Вла да на пет го ди на, на пред лог 
пред сед ни ка Вла де, од но сно Ге не рал ног се кре та ра. Ди рек тор слу жбе 
је др жав ни слу жбе ник на по ло жа ју. 

Ди рек тор слу жбе мо же да има за ме ни ка и по моћ ни ке, ако је то 
пред ви ђе но уред бом ко јом је слу жба осно ва на. Ова ли ца та ко ђе има-
ју ста тус др жав них слу жбе ни ка на по ло жа ју, а по ста вља их Вла да, на 
пет го ди на, на пред лог ди рек то ра слу жбе.

16.3. Рад на те ла Вла де
Вла да обра зу је стал на рад на те ла, ра ди да ва ња ми шље ња и пред-

ло га у пи та њи ма из над ле жно сти Вла де и ускла ђи ва ња ста во ва ор га на 
др жав не упра ве пре раз ма тра ња не ког пред ло га на сед ни ци Вла де. 

Вла да мо же да обра зу је по вре ме на рад на те ла, ра ди раз ма тра ња 
по је ди них пи та ња из сво је над ле жно сти и да ва ња пред ло га, ми шље-
ња и струч них обра зло же ња.

Стал на рад на те ла обра зу ју се по слов ни ком, а по вре ме на рад на 
те ла од лу ком ко јом се утвр ђу ју и њи хов за да так и са став. 

Вла да има сле де ће од бо ре, као сво ја стал на рад на те ла, ко ји раз-
ма тра ју ма те ри ја ле за Вла ду пре не го што она од лу чу је о њи ма и да ју 
пред ло ге Вла ди: Од бор за прав ни си стем и др жав не ор га не, Од бор за 
од но се са ино стран ством, Од бор за при вре ду и фи нан си је и Од бор 
за јав не слу жбе. Вла да има сле де ће ко ми си је као сво ја стал на рад на 
те ла: Ад ми ни стра тив ну ко ми си ју, Ка дров ску ко ми си ју, Стам бе ну ко ми-
си ју, Ко ми си ју за утвр ђи ва ње ште те од еле мен тар них не по го да и Ко-
ми си ју за рас по де лу слу жбе них згра да и по слов них про сто ри ја. 

16.4. Ка би нет пред сед ни ка Вла де и ка би нет 
пот пред сед ни ка Вла де

Пред сед ник Вла де и пот пред сед ни ци Вла де има ју ка би не те, ко ји 
по њи хо вом на ло гу вр ше струч не и дру ге по сло ве за њи хо ве по тре-
бе. Пред сед ник и пот пред сед ник Вла де мо гу уну тар ка би не та име но-
ва ти са вет ни ке. Рад ни од нос у ка би не ту за сни ва се на од ре ђе но вре-
ме, док тра је ду жност пред сед ни ка Вла де, од но сно пот пред сед ни ка 
Вла де. Пра ва и оба ве зе са вет ни ка ко ји не бу ду за сно ва ли рад ни од-
нос уре ђу ју се уго во ром, пре ма оп штим пра ви ли ма гра ђан ског пра ва, 
а на кна да за рад – пре ма ме ри ли ма ко ја од ре ди Вла да. 

Ка би не те во де ше фо ви ка би не та, ко је по ста вља ју и раз ре ша ва ју 
пред сед ник Вла де, од но сно пот пред сед ник Вла де и ко ји има ју по ло-
жај ди рек то ра слу жбе Вла де ко ји је од го во ран пред сед ни ку Вла де. 
Ше фу ка би не та пре ста је ман дат са пре стан ком ман да та пред сед ни ка 
Вла де, од но сно пот пред сед ни ка Вла де, остав ком или раз ре ше њем. 
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17. Про пи си и дру ги ак ти ко је до но си Вла да

Вла да уред бом по дроб ни је раз ра ђу је од нос уре ђен за ко ном, у 
скла ду са свр хом и ци љем за ко на. 

Вла да до но си по слов ник ко јим про пи су је уре ђе ње, на чин ра да и 
од лу чи ва ња Вла де.

Вла да од лу ком осни ва јав на пред у зе ћа, уста но ве и дру ге ор га ни-
за ци је, пред у зи ма ме ре и уре ђу је пи та ња од оп штег зна ча ја и од лу чу-
је о дру гим ства ри ма за ко је је за ко ном или уред бом од ре ђе но да их 
Вла да уре ђу је од лу ком. 

Вла да ре ше њем од лу чу је о по ста вље њи ма, име но ва њи ма и раз ре-
ше њи ма, од лу чу је у управ ним ства ри ма и у дру гим пи та њи ма од по је-
ди нач ног зна ча ја. 

Кад не до но си дру ге ак те, Вла да до но си за кључ ке. 
Вла да усва ја ме мо ран дум о бу џе ту, ко ји са др жи основ не ци ље ве 

по ли ти ке јав них фи нан си ја и ма кро е ко ном ске по ли ти ке. 
Стра те ги јом раз во ја Вла да утвр ђу је ста ње у обла сти из над ле-

жно сти Ре пу бли ке Ср би је и ме ре ко је тре ба пред у зе ти за њен раз вој. 
Де кла ра ци јом се из ра жа ва став Вла де о не ком пи та њу.

18. Ме ђу соб ни од но си ор га на др жав не упра ве

Ор га ни др жав не упра ве ду жни су да са ра ђу ју у свим за јед нич ким 
пи та њи ма и да јед ни дру ги ма до ста вља ју по дат ке и оба ве ште ња по-
требнe за рад. 

Ор га ни др жав не упра ве осни ва ју за јед нич ка те ла и про јект не гру-
пе ра ди из вр ша ва ња по сло ва чи ја при ро да зах те ва уче шће ви ше ор-
га на др жав не упра ве. 

У при пре ми за ко на и дру гих оп штих ака та ми ни стар ства и по себ не 
ор га ни за ци је при ба вља ју ми шље ња оних ми ни стар ста ва и по себ них 
ор га ни за ци ја са чи јим де ло кру гом је по ве за но пи та ње ко је се уре ђу је. 

По слом из де ло кру га два или ви ше ор га на др жав не упра ве упра вља 
онај ор ган др жав не упра ве у чи јем де ло кру гу је пре те жни део по сла. 

Ако акт спо ра зум но до но се два или ви ше ор га на др жав не упра ве, 
или је дан ор ган уз са гла сност дру гог, па са гла сност из о ста не, о спо ру 
од лу чу је Вла да. 

Вла да од лу чу је и о свим пи та њи ма ко ја ор га ни др жав не упра ве 
спо ра зум но не ре ше.

19. Од нос ор га на др жав не упра ве са др жав ним 

и дру гим ор га ни ма

Од но си ми ни стар ста ва и по себ них ор га ни за ци ја са На род ном 
скуп шти ном и пред сед ни ком Ре пу бли ке за сни ва ју се на пра ви ма и 
ду жно сти ма од ре ђе ним Уста вом, за ко ном и дру гим оп штим ак ти ма. 
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Ми ни стар ства и по себ не ор га ни за ци је ду жни су да На род ној скуп шти-
ни и пред сед ни ку Ре пу бли ке пре ко Вла де про сле де оба ве ште ња, об ја-
шње ња и по дат ке ве за не за њи хо ве над ле жно сти. 

На род на скуп шти на над зи ре рад ор га на др жав не упра ве пре ко 
над зо ра над ра дом Вла де и чла но ва Вла де. 

Од но си ор га на др жав не упра ве са су до ви ма, јав ним ту жи ла штви-
ма и дру гим др жав ним ор га ни ма за сни ва ју се на пра ви ма и ду жно сти-
ма од ре ђе ним Уста вом, за ко ном и дру гим оп штим ак ти ма. 

Пре ко управ ног спо ра су до ви над зи ру за ко ни тост по је ди нач них 
ака та ор га на др жав не упра ве до не се них у управ ним ства ри ма. 

Од но си ор га на др жав не упра ве са ор га ни ма ауто ном не по кра ји не 
за сни ва ју се на са рад њи и оба ве шта ва њу у окви ру Уста ва, за ко на и дру-
гих оп штих ака та. Ми ни стар ства пра те устав ност и за ко ни тост од лу ка 
ко је до не су ауто ном не по кра ји не у свом де ло кру гу. Ор ган ауто ном не 
по кра ји не ду жан је да од лу ку ко ју до не се до ста ви у ро ку од 24 са та 
над ле жном ми ни стар ству, ко је је ду жно да у ро ку од 48 са ти пред ло жи 
Вла ди да по кре не по сту пак за оце ну устав но сти или за ко ни то сти од-
лу ке, ако сма тра да она ни је у скла ду са Уста вом или за ко ном. Ако Вла-
да у ро ку од 72 са ста по кре не по сту пак пред Устав ним су дом за оце ну 
устав но сти или за ко ни то сти од лу ке, Устав ни суд мо же, до до но ше ња 
сво је од лу ке, да од ло жи сту па ње на сна гу оспо ре не од лу ке. Ако ор ган 
ауто ном не по кра ји не не из вр ша ва оп шти акт ко ји је до нео у окви ру по-
сло ва из свог де ло кру га, над ле жно ми ни стар ство на ла же му да у ро ку 
од нај ви ше 30 да на пре ду зме ме ре по треб не за из вр ша ва ње оп штег 
ак та. Над ле жно ми ни стар ство мо же од ре ди ти да дру ги ор ган ауто ном-
не по кра ји не из вр ша ва оп шти акт или нај ду же на 120 да на не по сред-
но пре у зе ти из вр ша ва ње оп штег ак та, ако ор ган ауто ном не по кра ји не 
не пре ду зме ме ре ко је су му на ло же не. У сва ком слу ча ју, над ле жно 
ми ни стар ство ду жно је да по ста ви пи та ње од го вор но сти ру ко во ди о-
ца ор га на ауто ном не по кра ји не. При над зо ру над ра дом ор га на ауто-
ном не по кра ји не у вр ше њу по ве ре них по сло ва др жав не упра ве, ор га-
ни др жав не упра ве има ју сва оп шта и по себ на овла шће ња ко ја пре ма 
За ко ну о др жав ној упра ви има ју у над зо ру над ра дом дру гих има ла ца 
јав них овла шће ња. Ор ган од ре ђен ста ту том ауто ном не по кра ји не мо-
же Устав ном су ду под не ти жал бу за за шти ту пра ва ауто ном не по кра ји-
не, ако сма тра да је по је ди нач ним ак том или рад њом ор га на др жав не 
упра ве или ор га на оп шти не, гра да или гра да Бе о гра да по вре ђе но не-
ко Уста вом или за ко ном за јам че но пра во ауто ном не по кра ји не. Жал ба 
се мо же под не ти у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња ак та, од но сно 
учи ње не рад ње, а у по ступ ку пред Устав ним су дом сход но се при ме њу-
је за кон ко јим се уре ђу ју управ ни спо ро ви. 

Од но си ор га на др жав не упра ве са ор га ни ма оп шти на, гра до ва и 
гра да Бе о гра да у пи та њи ма из њи хо вог де ло кру га за сни ва ју се на пра-
ви ма и ду жно сти ма од ре ђе ним за ко ном. При над зо ру над ра дом ор га-
на оп шти на, гра до ва и гра да Бе о гра да у вр ше њу по ве ре них по сло ва 
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др жав не упра ве, ор га ни др жав не упра ве има ју сва оп шта и по себ на 
овла шће ња ко ја пре ма За ко ну о др жав ној упра ви има ју у над зо ру над 
ра дом дру гих има ла ца јав них овла шће ња. Та ко ђе и је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве има ју пра во на за шти ту пред Устав ним су дом.

20. Јав ност ра да и од но си са гра ђа ни ма

Ор га ни др жав не упра ве ду жни су да оба ве шта ва ју јав ност о свом 
ра ду пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми са ња и на дру ги при кла дан на-
чин. За по сле ни ко ји су овла шће ни за при пре му ин фор ма ци ја и по да-
та ка ве за них за оба ве шта ва ње јав но сти од го вор ни су за њи хо ву тач-
ност и бла го вре ме ност. 

Ор га ни др жав не упра ве ду жни су да на при ме рен на чин, пре све-
га у про сто ри ја ма у ко ји ма ра де са стран ка ма, оба ве шта ва ју стран ке о 
њи хо вим пра ви ма, оба ве за ма и на чи ну оства ри ва ња пра ва и оба ве за, 
сво ме де ло кру гу, о ор га ну др жав не упра ве ко ји над зи ре њи хов рад и 
на чи ну кон так та с њим и о дру гим по да ци ма бит ним за јав ност ра да и 
од но се са стран ка ма. 

На тра же ње фи зич ких или прав них ли ца, ор га ни др жав не упра ве ду-
жни су да да ју ми шље ња о при ме ни од ре да ба за ко на и дру гих оп штих ака-
та, у ро ку од 30 да на. Ми шље ња ор га на др жав не упра ве ни су оба ве зу ју ћа. 

Ор га ни др жав не упра ве ду жни су да сви ма омо гу ће при кла дан 
на чин за под но ше ње при ту жби на свој рад и на не пра ви лан од нос за-
по сле них. На под не ту при ту жбу ор ган др жав не упра ве ду жан је да од-
го во ри у ро ку од 15 да на од да на при је ма при ту жбе, ако под но си лац 
при ту жбе зах те ва од го вор. 

Ор га ни др жав не упра ве мо ра ју оства ри ти при ме рен од нос са 
стран ка ма и при ма ти стран ке у то ку рад ног вре ме на. На згра да ма у 
ко ји ма су сме ште ни ор га ни др жав не упра ве ис ти чу се на зив ор га на, 
грб и за ста ва Ре пу бли ке Ср би је. На ула зу у слу жбе ну про сто ри ју ис ти-
чу се лич на име на, функ ци ја или рад но ме сто ли ца ко ја у њој ра де, а 
на од го ва ра ју ћем ме сту уну тар згра де ис ти че се рас по ред про сто ри-
ја ор га на др жав не упра ве. 

Ми ни стар ство и по себ на ор га ни за ци ја ду жни су да у при пре ми за-
ко на ко јим се бит но ме ња прав ни ре жим у јед ној обла сти или ко јим се 
уре ђу ју пи та ња ко ја по себ но за ни ма ју јав ност спро ве ду јав ну рас пра ву. 

21. Сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја

21.1. Ин фор ма ци ја од јав ног зна ча ја и пра во на до ступ ност
Ин фор ма ци ја од јав ног зна ча ја је ин фор ма ци ја ко јом рас по ла же 

ор ган јав не вла сти, на ста ла у ра ду или у ве зи са ра дом ор га на јав не 
вла сти, са др жа на у од ре ђе ном до ку мен ту, а од но си се на све оно о че-
му јав ност има оправ дан ин те рес да зна. 
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Ор ган јав не вла сти (ор ган вла сти) је сте: др жав ни ор ган (што укљу-
чу је и ор га не др жав не упра ве), ор ган те ри то ри јал не ауто но ми је, ор-
ган ло кал не са мо у пра ве, као и ор га ни за ци ја ко јој је по ве ре но вр ше-
ње јав них овла шће ња и прав но ли це ко је осни ва или фи нан си ра у 
це ли ни, од но сно у пре те жном де лу др жав ни ор ган. 

Сва ко има пра во: 
1)  да му бу де са оп ште но да ли ор ган вла сти по се ду је од ре ђе ну 

ин фор ма ци ју од јав ног зна ча ја, од но сно да ли му је она ина че 
до ступ на, 

2)  да му се ин фор ма ци ја од јав ног зна ча ја учи ни до ступ ном та ко 
што ће му се омо гу ћи ти увид у до ку мент ко ји са др жи ин фор ма-
ци ју од јав ног зна ча ја, 

3)  пра во на ко пи ју тог до ку мен та, као и пра во да му се, на зах тев, 
ко пи ја до ку мен та упу ти по штом, фак сом, елек трон ском по штом 
или на дру ги на чин. 

21.2. Огра ни че ња пра ва на до ступ ност ин фор ма ци ја

Пра ва се мо гу из у зет но под вр ћи огра ни че њи ма про пи са ним за ко-
ном ако је то нео п ход но у де мо крат ском дру штву ра ди за шти те од озбиљ-
не по вре де пре те жни јег ин те ре са за сно ва ног на Уста ву или за ко ну. 

Ор ган вла сти не ће тра жи о цу омо гу ћи ти оства ри ва ње пра ва на 
при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, ако би ти ме: 

1)  угро зио жи вот, здра вље, си гур ност или ко је дру го ва жно до бро 
не ког ли ца; 

2)  угро зио, омео или оте жао спре ча ва ње или от кри ва ње кри вич-
ног де ла, оп ту же ње за кри вич но де ло, во ђе ње прет кри вич ног 
по ступ ка, во ђе ње суд ског по ступ ка, из вр ше ње пре су де или 
спро во ђе ње ка зне, или ко ји дру ги прав но уре ђе ни по сту пак, 
или фер по сту па ње и пра вич но су ђе ње; 

3)  озбиљ но угро зио од бра ну зе мље, на ци о нал ну или јав ну без-
бед ност, или ме ђу на род не од но се; 

4)  бит но ума њио спо соб ност др жа ве да упра вља еко ном ским про-
це си ма у зе мљи, или бит но оте жао оства ре ње оправ да них еко-
ном ских ин те ре са; 

5)  учи нио до ступ ним ин фор ма ци ју или до ку мент за ко ји је про пи-
си ма или слу жбе ним ак том за сно ва ним на за ко ну од ре ђе но да 
се чу ва као др жав на, слу жбе на, по слов на или дру га тај на, од но-
сно ко ји је до сту пан са мо од ре ђе ном кру гу ли ца, а због чи јег 
би ода ва ња мо гле на сту пи ти те шке прав не или дру ге по сле ди-
це по ин те ре се за шти ће не за ко ном ко ји пре те жу над ин те ре-
сом за при ступ ин фор ма ци ји. 

Ор ган вла сти не мо ра тра жи о цу омо гу ћи ти оства ри ва ње пра ва 
на при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја ако се ра ди о ин фор ма-
ци ји ко ја је већ об ја вље на и до ступ на у зе мљи или на ин тер не ту. 
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Ор ган вла сти не ће тра жи о цу омо гу ћи ти оства ри ва ње пра ва на 
при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја ако тра жи лац зло у по тре-
бља ва пра ва на при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, на ро чи то 
ако је тра же ње не ра зум но, че сто, ка да се по на вља зах тев за истим 
или већ до би је ним ин фор ма ци ја ма или ка да се тра жи пре ве ли ки број 
ин фор ма ци ја. 

Ор ган вла сти не ће тра жи о цу омо гу ћи ти оства ри ва ње пра ва на 
при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја ако би ти ме по вре дио пра-
во на при ват ност, пра во на углед или ко је дру го пра во ли ца на ко је се 
тра же на ин фор ма ци ја лич но од но си, осим:

1) ако је ли це на то при ста ло; 
2)  ако се ра ди о лич но сти, по ја ви или до га ђа ју од ин те ре са за јав-

ност, а на ро чи то ако се ра ди о но си о цу др жав не и по ли тич ке 
функ ци је и 

3)  ако је ин фор ма ци ја ва жна с об зи ром на функ ци ју ко ју то ли це 
вр ши; ако се ра ди о ли цу ко је је сво јим по на ша њем, на ро чи то 
у ве зи са при ват ним жи во том, да ло по во да за тра же ње ин фор-
ма ци је. 

21.3. По сту пак

Тра жи лац под но си пи сме ни зах тев ор га ну вла сти за оства ри ва ње 
пра ва на при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја. Зах тев мо ра са др-
жа ти на зив ор га на вла сти, име, пре зи ме и адре су тра жи о ца, као и што 
пре ци зни ји опис ин фор ма ци је ко ја се тра жи. Зах тев мо же са др жа ти и 
дру ге по дат ке ко ји олак ша ва ју про на ла же ње тра же не ин фор ма ци је. 
Тра жи лац не мо ра на ве сти раз ло ге за зах тев. Ор ган вла сти ду жан је 
да без од ла га ња, а нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на при је ма зах те-
ва, тра жи о ца оба ве сти о по се до ва њу ин фор ма ци је, ста ви му на увид 
до ку мент ко ји са др жи тра же ну ин фор ма ци ју, од но сно из да му или упу-
ти ко пи ју тог до ку мен та. Ако се зах тев од но си на ин фор ма ци ју за ко ју 
се мо же прет по ста ви ти да је од зна ча ја за за шти ту жи во та или сло бо-
де не ког ли ца, од но сно за угро жа ва ње или за шти ту здра вља ста нов-
ни штва и жи вот не сре ди не, ор ган вла сти мо ра да оба ве сти тра жи о ца 
о по се до ва њу те ин фор ма ци је, да му ста ви на увид до ку мент ко ји са-
др жи тра же ну ин фор ма ци ју, од но сно да му из да ко пи ју тог до ку мен та 
нај ка сни је у ро ку од 48 са ти од при је ма зах те ва. 

Ако ор ган вла сти ни је у мо гућ но сти, из оправ да них раз ло га, да у 
пред ви ђе ном ро ку оба ве сти тра жи о ца о по се до ва њу ин фор ма ци је, да 
му ста ви на увид до ку мент ко ји са др жи тра же ну ин фор ма ци ју, да му 
из да, од но сно упу ти ко пи ју тог до ку мен та, ду жан је да о то ме од мах 
оба ве сти тра жи о ца и од ре ди на кнад ни рок, ко ји не мо же би ти ду жи 
од 40 да на од да на при је ма зах те ва, у ко ме ће тра жи о ца оба ве сти ти о 
по се до ва њу ин фор ма ци је, ста ви ти му на увид до ку мент ко ји са др жи 
тра же ну ин фор ма ци ју, из да му, од но сно упу ти ко пи ју тог до ку мен та. 
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Увид у до ку мент ко ји са др жи тра же ну ин фор ма ци ју вр ши се у слу жбе-
ним про сто ри ја ма ор га на вла сти. Увид у до ку мент ко ји са др жи тра же ну 
ин фор ма ци ју бес пла тан је. Ко пи ја до ку мен та ко ји са др жи тра же ну ин фор-
ма ци ју из да је се уз оба ве зу тра жи о ца да пла ти на кна ду ну жних тро шко ва 
из ра де те ко пи је, а у слу ча ју упу ћи ва ња и тро шко ве упу ћи ва ња. 

Ако ор ган вла сти на зах тев не од го во ри у ро ку, тра жи лац мо же 
уло жи ти жал бу По ве ре ни ку за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја. 

Ако ор ган вла сти сма тра да су ис пу ње ни раз ло зи за ус кра ћи ва ње 
пра ва на при ступ ин фор ма ци ји, о то ме до но си ре ше ње. Тра жи лац мо-
же из ја ви ти жал бу По ве ре ни ку у ро ку од 15 да на од до ста вља ња ре ше-
ња ор га на вла сти. Про тив ре ше ња На род не скуп шти не, пред сед ни ка 
Ре пу бли ке, Вла де, Вр хов ног су да Ср би је, Устав ног су да и Ре пу блич ког 
јав ног ту жи о ца не мо же се из ја ви ти жал ба. Про тив ових ре ше ња мо же 
се по кре ну ти управ ни спор, у скла ду са за ко ном, о че му суд по слу жбе-
ној ду жно сти оба ве шта ва По ве ре ни ка. По ве ре ник до но си ре ше ње без 
од ла га ња, а нај доц ни је у ро ку од 30 да на од да на пре да је жал бе, по-
што омо гу ћи ор га ну вла сти да се пи сме но из ја сни, а по по тре би и тра-
жи о цу. По ве ре ник од ба цу је жал бу ко ја је не до пу ште на, не бла го вре ме-
на и из ја вље на од стра не нео вла шће ног ли ца. Ор ган вла сти до ка зу је 
да је по сту пао у скла ду са сво јим оба ве за ма пред ви ђе ним овим за ко-
ном. Про тив ре ше ња По ве ре ни ка мо же се по кре ну ти управ ни спор. 
Ре ше ња и за кључ ци По ве ре ни ка оба ве зу ју ћи су. Из вр ше ње ре ше ња и 
за кљу ча ка По ве ре ни ка, у слу ча ју по тре бе, обез бе ђу је Вла да. 

21.4. По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја

По ве ре ни ка би ра На род на скуп шти на. По ве ре ник се би ра на пе-
ри од од се дам го ди на. Исто ли це мо же би ти би ра но за По ве ре ни ка 
нај ви ше два пу та. 

По ве ре ник је са мо ста лан и не за ви сан у вр ше њу сво је над ле жно сти. 
По ве ре ник има за ме ни ка, ко га би ра На род на скуп шти на на пред лог По-
ве ре ни ка. По ве ре ник је над ле жан да: пра ти по што ва ње оба ве за ор га на 
вла сти утвр ђе них за ко ном и о то ме из ве шта ва јав ност и На род ну скуп-
шти ну; да је ини ци ја ти ву за до но ше ње или из ме не про пи са ра ди спро во-
ђе ња и уна пре ђе ња пра ва на при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја; 
пред ла же ор га ни ма вла сти пред у зи ма ње ме ра у ци љу уна пре ђи ва ња 
њи хо вог ра да уре ђе ног за ко ном; пред у зи ма ме ре по треб не за обу ку за-
по сле них у др жав ним ор га ни ма и упо зна ва ње за по сле них са њи хо вим 
оба ве за ма у ве зи са пра ви ма на при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча-
ја, ра ди де ло твор не при ме не за ко на; ре ша ва по жал би про тив ре ше ња 
ор га на вла сти ко ји ма су по вре ђе на пра ва уре ђе на за ко ном; оба ве шта ва 
јав ност о са др жи ни За ко на о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од 
јав ног зна ча ја, као и о пра ви ма уре ђе ним на ве де ним за ко ном; оба вља 
и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном. По ве ре ник мо же да по кре не по сту-
пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти за ко на и дру гих оп штих ака та. 
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21.5. Овла шће но ли це ор га на вла сти

Ор ган вла сти од ре ди ће јед но или ви ше слу жбе них ли ца (овла-
шће но ли це) за по сту па ње по зах те ву за сло бо дан при ступ ин фор ма-
ци ја ма од јав ног зна ча ја. 

Овла шће но ли це је пре све га над ле жно да при ма зах те ве, оба-
ве шта ва тра жи о ца о по се до ва њу ин фор ма ци ја и обез бе ђу је увид у 
до ку мент ко ји са др жи тра же ну ин фор ма ци ју, од но сно до ста вља ин-
фор ма ци ју на од го ва ра ју ћи на чин, од би ја зах тев ре ше њем и пру жа 
тра жи о ци ма нео п ход ну по моћ за оства ри ва ње њи хо вих пра ва утвр-
ђе них за ко ном. 

Ако овла шће но ли це ни је од ре ђе но, за по сту па ње по зах те ву над-
ле жан је ру ко во ди лац ор га на вла сти. 

21.6. Оба ве за об ја вљи ва ња ин фор ма то ра

Др жав ни ор ган, нај ма ње јед ном го ди шње, из ра ђу је ин фор ма тор 
са основ ним по да ци ма о свом ра ду. Др жав ни ор ган ће за ин те ре со ва-
ном ли цу, без на кна де, омо гу ћи ти увид у ин фор ма тор, од но сно да ти 
му при ме рак ин фор ма то ра, уз на кна ду ну жних тро шко ва. 

22. Слу жбе на упо тре ба је зи ка и пи са ма

У Ре пу бли ци Ср би ји у слу жбе ној упо тре би су срп ски је зик и ћи ри-
лич ко пи смо. Слу жбе на упо тре ба дру гих је зи ка и пи са ма уре ђу је се за-
ко ном, на осно ву Уста ва. 

На под руч ји ма Ре пу бли ке Ср би је на ко ји ма жи ве при пад ни ци на-
ци о нал них ма њи на у слу жбе ној упо тре би су, исто вре ме но са срп ским 
је зи ком и ћи ри лич ким пи смом, и је зи ци и пи сма на ци о нал них ма њи на. 

Слу жбе ном упо тре бом је зи ка и пи са ма сма тра се упо тре ба је зи ка 
и пи са ма у ра ду др жав них ор га на, ор га на ауто ном них по кра ји на, гра-
до ва и оп шти на (ор га на), уста но ва, пред у зе ћа и дру гих ор га ни за ци ја 
кад вр ше јав на овла шће ња (има о ца јав них овла шће ња). Слу жбе ном 
упо тре бом је зи ка и пи са ма сма тра се и упо тре ба је зи ка и пи са ма у ра-
ду јав них пред у зе ћа и јав них слу жби, као и у ра ду дру гих ор га ни за ци ја 
кад вр ше по сло ве утвр ђе не за ко ном ко јим се уре ђу је слу жбе на упо-
тре ба је зи ка и пи са ма. Слу жбе ном упо тре бом је зи ка и пи са ма сма тра 
се на ро чи то упо тре ба је зи ка и пи са ма у: усме ном и пи сме ном оп ште-
њу ор га на и ор га ни за ци ја ме ђу соб но, као и са стран ка ма, од но сно гра-
ђа ни ма; во ђе њу по ступ ка за оства ри ва ње и за шти ту пра ва, ду жно сти 
и од го вор но сти гра ђа на; во ђе њу про пи са них еви ден ци ја од стра не оп-
штин ских ор га на и ор га ни за ци ја ко је вр ше јав на овла шће ња на те ри-
то ри ји оп шти не (еви ден ци ја); из да ва њу јав них ис пра ва, као и дру гих 
ис пра ва ко је су од ин те ре са за оства ри ва ње за ко ном утвр ђе них пра ва 
гра ђа на; оства ри ва њу пра ва, ду жно сти и од го вор но сти за по сле них. 
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Сва ко има пра во да у по ступ ку пред ор га ном, од но сно ор га ни за-
ци јом ко ја у вр ше њу јав них овла шће ња ре ша ва о ње го вом пра ву и 
ду жно сти упо тре бља ва свој је зик и да се у том по ступ ку упо зна је са 
чи ње ни ца ма на свом је зи ку. 

У слу жбе ној упо тре би текст на је зи ци ма и пи сми ма на ци о нал них 
ма њи на ис пи су је се по сле тек ста на срп ском је зи ку ис под или де сно 
од ње га, истим об ли ком и ве ли чи ном сло ва. Ако је ви ше је зи ка на ци о-
нал них ма њи на у слу жбе ној упо тре би, текст на тим је зи ци ма ис пи су је 
се по сле срп ског је зи ка по азбуч ном ре ду. 

Је зик, од но сно је зи ци на ци о нал них ма њи на ко ји су у слу жбе ној 
упо тре би у оп шти ни утвр ђу ју се ста ту том је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве. Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве оба ве зно ће уве сти у рав но прав ну 
слу жбе ну упо тре бу је зик и пи смо на ци о нал не ма њи не уко ли ко про це-
нат при пад ни ка те на ци о нал не ма њи не у укуп ном бро ју ста нов ни ка 
на ње ној те ри то ри ји до сти же 15% пре ма ре зул та ти ма по след њег по-
пи са ста нов ни штва. 

Је зи ци на ци о нал них ма њи на ко ји су у слу жбе ној упо тре би у ра ду 
ор га на ауто ном не по кра ји не утвр ђу ју се ње ним ста ту том. 

Слу жбе на упо тре ба је зи ка на ци о нал них ма њи на под ра зу ме ва 
на ро чи то: ко ри шће ње је зи ка на ци о нал них ма њи на у управ ном и суд-
ском по ступ ку и во ђе ње управ ног по ступ ка и суд ског по ступ ка на 
је зи ку на ци о нал не ма њи не, упо тре бу је зи ка на ци о нал не ма њи не у 
ко му ни ка ци ји ор га на са јав ним овла шће њи ма са гра ђа ни ма; из да ва-
ње јав них ис пра ва и во ђе ње слу жбе них еви ден ци ја и збир ки лич них 
по да та ка на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на и при хва та ње тих ис пра-
ва на тим је зи ци ма као пу но ва жних, упо тре ба је зи ка на гла сач ким 
ли сти ћи ма и би рач ком ма те ри ја лу, упо тре ба је зи ка у ра ду пред став -
нич ких те ла.

На те ри то ри ја ма на ко ји ма су у слу жбе ној упо тре би је зи ци на ци-
о нал них ма њи на име на ор га на ко ји вр ше јав на овла шће ња ис пи су ју 
се и на је зи ку до тич не на ци о нал не ма њи не, пре ма ње ној тра ди ци ји и 
пра во пи су. 

Пр во сте пе ни управ ни или дру ги по сту пак у ко ме се ре ша ва о 
пра ви ма и ду жно сти ма гра ђа на во ди се на срп ском је зи ку. По сту пак 
се мо же во ди ти и на је зи ку на ци о нал не ма њи не ко ји је у слу жбе ној 
упо тре би у ор га ну, од но сно у ор га ни за ци ји ко ја во ди по сту пак. Кад 
у по ступ ку уче ству је јед на стран ка – при пад ник на ци о нал не ма њи не, 
по сту пак се, на њен зах тев, во ди на је зи ку на ци о нал не ма њи не ко ји 
је у слу жбе ној упо тре би у ор га ну, од но сно ор га ни за ци ји ко ја во ди по-
сту пак. Кад у по ступ ку уче ству је ви ше стра на ка чи ји је зи ци ни су исти, 
по сту пак се во ди на јед ном од је зи ка ко ји су у слу жбе ној упо тре би у 
ор га ну, од но сно ор га ни за ци ји ко ја во ди по сту пак о ко ме се стра не спо-
ра зу ме ју. Ако се стран ке не спо ра зу ме ју о то ме на ком ће се је зи ку во-
ди ти по сту пак, је зик по ступ ка од ре ђу је ор ган, од но сно ор га ни за ци ја 
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пред ко јом се во ди по сту пак, осим ако јед на од стра на ка зах те ва да се 
по сту пак во ди на срп ском је зи ку, у ком слу ча ју ће се по сту пак во ди ти 
на том је зи ку. Утвр ђи ва ње је зи ка не ко ме ће се во ди ти по сту пак прет-
ход но је пи та ње о ко ме од лу чу је ли це ко је во ди по сту пак. Слу жбе но 
ли це ко је во ди по сту пак ду жно је да упо зна стран ку ко ји су је зи ци у 
слу жбе ној упо тре би на под руч ју ор га на, од но сно ор га ни за ци је пред 
ко јом се во ди по сту пак и да за тра жи од стран ке да се из ја сни на ком 
ће се је зи ку во ди ти по сту пак. Док се не утвр ди је зик по ступ ка, слу жбе-
но ли це во ди по сту пак на срп ском је зи ку. За пи сник и од лу ке у пр во-
сте пе ном по ступ ку и у ве зи с тим по ступ ком из ра ђу ју се, као аутен тич-
ни тек сто ви, на срп ском је зи ку и на је зи ку на ци о нал не ма њи не, ако је 
на је зи ку на ци о нал не ма њи не во ђен по сту пак. Стран ка у по ступ ку чи-
ји је зик ни је утвр ђен као је зик по ступ ка има сва пра ва ко ја су омо гу-
ће на при пад ни ку на ци о нал не ма њи не ко ји уче ству је у по ступ ку пред 
ор га ном ка да пред њим ни је утвр ђе на упо тре ба је зи ка и пи са ма на ци-
о нал не ма њи не у слу жбе ној упо тре би. 

Дру го сте пе ни по сту пак во ди се на срп ском је зи ку, а стран ке у 
по ступ ку има ју сва пра ва ко ја су омо гу ће на при пад ни ку на ци о нал-
не ма њи не ко ји уче ству је у по ступ ку пред ор га ном ка да пред њим 
ни је утвр ђе на упо тре ба је зи ка и пи са ма на ци о нал не ма њи не у слу-
жбе ној упо тре би. Дру го сте пе но ре ше ње, од лу ку, за пи сник, под не-
ске, ис пра ве и дру га пи сме на у дру го сте пе ном по ступ ку и у ве зи 
с дру го сте пе ним по ступ ком пре во ди пр во сте пе ни ор ган или ор га-
ни за ци ја на је зик, од но сно је зи ке на ко ји ма је во ђен пр во сте пе ни 
по сту пак. 

На под руч ји ма на ко ји ма је зи ци на ци о нал них ма њи на ни су у слу-
жбе ној упо тре би, ор га ни, од но сно ор га ни за ци је ко ји во де по сту пак 
ду жни су да при пад ни ци ма на род но сти ко ји код њих оства ру ју сво ја 
пра ва и оба ве зе обез бе де: да у по ступ ку код ових ор га на и ор га ни-
за ци ја упо тре бља ва ју свој је зик и пи смо; да на свом је зи ку под но се 
мол бе, жал бе, ту жбе, пред ло ге, пред став ке и дру ге под не ске; да им 
се на њи хов зах тев до ста вља ју на њи хо вом је зи ку от прав ци ре ше ња, 
пре су да и дру гих ака та ко ји ма се ре ша ва о њи хо вим пра ви ма и оба-
ве за ма, као и све до чан ства, уве ре ња, по твр де и дру га пи сме на. Из ја-
ве стра на ка, све до ка, ве шта ка и дру гих ли ца ко ја уче ству ју у по ступ ку 
на под руч ји ма у ко ји ма ни је у слу жбе ној упо тре би је зик на ци о нал не 
ма њи не да те на је зи ку на ци о нал не ма њи не, уно се се у за пи сник на 
срп ском је зи ку. На зах тев при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ко ји је уче-
сник у по ступ ку, за пи сник или по је ди ни ње го ви де ло ви пре ве шће се 
на је зик на ци о нал не ма њи не. Из ја ве ли ца ко је уче ству ју у по ступ ку 
да те на срп ском је зи ку, пре во де се на је зик на ци о нал не ма њи не ако 
зах те ва при пад ник на ци о нал не ма њи не ко ји је уче сник у по ступ ку. 
По сту пак се во ди уз по моћ ту ма ча ако слу жбе но ли це ко је во ди по сту-
пак не по зна је у до вољ ној ме ри је зик на ци о нал не ма њи не. 
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II. ЈАВ НЕ АГЕН ЦИ ЈЕ

1. По јам јав не аген ци је. Усло ви за осни ва ње. 

По ве ра ва ње по сло ва

Јав на аген ци ја је ор га ни за ци ја ко ја се осни ва за раз вој не, струч не 
или ре гу ла тор не по сло ве од оп штег ин те ре са. 

Јав на аген ци ја осни ва се ако раз вој ни, струч ни и ре гу ла тор ни по-
сло ви не зах те ва ју ста лан и не по сре дан по ли тич ки над зор и ако јав на 
аген ци ја мо же бо ље и де ло твор ни је да их вр ши не го ор ган др жав не 
упра ве, на ро чи то ако се у це ли ни или пре те жно мо гу фи нан си ра ти од 
це не ко ју пла ћа ју ко ри сни ци услу га. Осни вач (Вла да) мо ра по себ ним 
за ко ном би ти овла шћен на осни ва ње јав не аген ци је. 

Јав ној аген ци ји мо гу се по себ ним за ко ном, као јав но овла шће ње, 
по ве ри ти сле де ћи по сло ви др жав не упра ве: 

–  до но ше ње про пи са за из вр ша ва ње за ко на и дру гих оп штих ака-
та На род не скуп шти не и Вла де,

– ре ша ва ње у пр вом сте пе ну у управ ним ства ри ма,
– из да ва ње јав них ис пра ва и 
– во ђе ње еви ден ци ја. 
За са да се За кон о јав ним аген ци ја ма де ли мич но при ме њу је на, 

на при мер, Аген ци ју за при ва ти за ци ју, Аген ци ју за при вред не ре ги-
стре и Аген ци ју за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка.

2. По ло жај јав не аген ци је

Јав на аген ци ја је са мо стал на у свом ра ду. Вла да не мо же усме ра ва-
ти рад јав не аген ци је, ни ти га ускла ђи ва ти са ра дом ор га на др жав не 
упра ве. Јав на аген ци ја има свој ство прав ног ли ца, ко је сти че упи сом 
у суд ски ре ги стар. 

Јав на аген ци ја се фи нан си ра из: 
– це не ко ју пла ћа ју ко ри сни ци услу га аген ци је,
– по кло на (до на ци ја), при ло га по кро ви те ља (спон зор ста ва), 
–  бу џе та Ре пу бли ке Ср би је (фи нан си ра ње по ве ре них по сло ва др-

жав не упра ве) и
– дру гих при ло га и при хо да ко је оства ри пре ма за ко ну. 
У по гле ду за ко ни то сти, струч но сти, по ли тич ке не у трал но сти, не-

при стра сно сти, упо тре бе слу жбе ног је зи ка и пи сма, струч не спре ме 
и оспо со бље но сти за по сле них ко ји ра де на по ве ре ним по сло ви ма 
др жав не упра ве и у по гле ду кан це ла риј ског по сло ва ња, на рад јав не 
аген ци је при ме њу ју се про пи си ве за ни за др жав ну упра ву. 

На пра ва, оба ве зе, од го вор но сти и за ра де ди рек то ра и за по сле-
них у јав ној аген ци ји при ме њу ју се оп шти про пи си о ра ду. 
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Пра ва осни ва ча у име Ре пу бли ке Ср би је вр ши Вла да ако по себ-
ним за ко ном ни је што дру го од ре ђе но. Од лу ке Вла ди пред ла же ми ни-
стар ство у чи јем де ло кру гу су по сло ви јав не аген ци је. Ако су по сло-
ви јав не аген ци је у де ло кру гу ви ше ми ни стар ста ва, она од лу ке Вла ди 
пред ла жу спо ра зум но. Пра ва осни ва ча ни су пре но си ва. 

Акт о осни ва њу јав не аген ци је до но си осни вач и њи ме уре ђу је: 
1) на зив, се ди ште и свр ху јав не аген ци је; 
2) по сло ве и де лат но сти јав не аген ци је; 
3)  пра ва, оба ве зе и од го вор но сти јав не аген ци је за оба ве зе у 

прав ном про ме ту; 
4)  де ло круг и са став ор га на јав не аген ци је и њи хов ме ђу соб ни 

однос; 
5)  пра ва и оба ве зе осни ва ча пре ма јав ној аген ци ји и јав не аген ци-

је пре ма осни ва чу;
6)  сред ства ко ја осни вач обез бе ђу је за осни ва ње и по че так ра да 

јав не аген ци је; 
7)  из во ре, на чи не и усло ве сти ца ња сред ста ва за рад јав не аген-

ци је; 
8) дру га пи та ња зна чај на за осни ва ње и рад јав не аген ци је. 
Акт о осни ва њу јав не аген ци је об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла сни-

ку Ре пу бли ке Ср би је“. 
Осни ва ње јав не аген ци је упи су је се у суд ски ре ги стар. 

3. Ор га ни јав не аген ци је

Ор га ни јав не аген ци је је су управ ни од бор и ди рек тор. 
Управ ни од бор усва ја го ди шњи про грам ра да, фи нан сиј ски план 

јав не аген ци је и из ве шта је ко је јав на аген ци ја под но си осни ва чу, до-
но си про пи се и дру ге оп ште ак те јав не аген ци је из у зев пра вил ни ка 
о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у јав ној 
аген ци ји, усме ра ва рад ди рек то ра и из да је му упут ства за рад, над-
зи ре по сло ва ње јав не аген ци је и вр ши дру ге по сло ве про пи са не за-
ко ном или ак том о осни ва њу јав не аген ци је. Све чла но ве управ ног 
од бо ра име ну је осни вач, из у зев кад део чла но ва име ну ју ко ри сни ци 
услу га аген ци је. Члан управ ног од бо ра име ну је се на пет го ди на и 
мо же по но во би ти име но ван. Управ ни од бор има пред сед ни ка, ко га 
име ну је осни вач ме ђу чла но ви ма управ ног од бо ра ко је је име но вао. 
Управ ни од бор до но си од лу ке ве ћи ном гла со ва свих сво јих чла но ва.

Ди рек тор за сту па и пред ста вља јав ну аген ци ју, ру ко во ди ра дом и 
по сло ва њем јав не аген ци је, до но си по је ди нач не ак те јав не аген ци је, 
од лу чу је о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма за по сле них у јав ној 
аген ци ји, при пре ма и спро во ди од лу ке управ ног од бо ра и вр ши дру ге 
по сло ве од ре ђе не за ко ном или ак том о осни ва њу јав не аген ци је. Ди рек-
тор до но си пра вил ник о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји 
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рад них ме ста у јав ној аген ци ји. Ди рек тор се име ну је на пет го ди на и мо-
же по но во би ти име но ван. Ди рек то ра име ну је осни вач по сле спро ве де-
ног јав ног кон кур са. Јав ни кон курс спро во ди управ ни од бор. 

4. Над зор над ра дом јав не аген ци је

По ред име но ва ња и раз ре ше ња чла но ва управ ног од бо ра и ди-
рек то ра јав не аген ци је, осни вач да је са гла сност и на го ди шњи про-
грам ра да, на фи нан сиј ски план јав не аген ци је и на дру ге ак те од ре ђе-
не за ко ном. 

Над зор над ра дом јав не аген ци је у по ве ре ним по сло ви ма др жав-
не упра ве вр ши ми ни стар ство у чи јем су де ло кру гу по сло ви јав не 
аген ци је. 

За ко ни то и на мен ско ко ри шће ње сред ста ва јав не аген ци је и при-
ме ну про пи са ко ји ма се уре ђу ју јав не фи нан си је и фи нан сиј ско и ра чу-
но вод стве но по сло ва ње над зи ре ми ни стар ство над ле жно за по сло ве 
фи нан си ја. 

При ме ну про пи са о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма, кан це ла-
риј ском по сло ва њу, по сло ва ње са стран ка ма и ко ри сни ци ма, као и 
ефи ка сност и ажур ност ре ша ва ња у управ ном по ступ ку, струч ну спре-
му за по сле них ко ји ре ша ва ју у управ ном по ступ ку и овла шће ња за 
ре ша ва ње у управ ном по ступ ку над зи ре ми ни стар ство над ле жно за 
по сло ве упра ве. 

III. ЗА ШТИТ НИК ГРА ЂА НА

1. О За штит ни ку гра ђа на

За штит ник гра ђа на је не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти пра ва 
гра ђа на и кон тро ли ше рад ор га на др жав не упра ве, ор га на над ле жног 
за прав ну за шти ту имо вин ских пра ва и ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је, 
као и дру гих ор га на и ор га ни за ци ја, пред у зе ћа и уста но ва ко ји ма су 
по ве ре на јав на овла шће ња. 

За штит ник гра ђа на се ста ра о за шти ти и уна пре ђе њу људ ских и 
ма њин ских сло бо да и пра ва. 

За штит ник гра ђа на је не за ви сан и са мо ста лан у оба вља њу по сло-
ва утвр ђе них за ко ном и ни ко не ма пра во да ути че на ње гов рад и по-
сту па ње. 

За штит ник гра ђа на за свој рад од го ва ра На род ној скуп шти ни. 
За штит ни ка гра ђа на би ра На род на скуп шти на, ве ћи ном гла со ва 

укуп ног бро ја на род них по сла ни ка. За штит ник гра ђа на се би ра на 
вре ме од пет го ди на и исто ли це мо же би ти нај ви ше два пу та уза стоп-
но би ра но на ову функ ци ју. 
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За штит ник гра ђа на има че ти ри за ме ни ка ко ји му по ма жу у оба-
вља њу по сло ва утвр ђе них овим за ко ном, у окви ру овла шће ња ко ја 
им он пре не се. При ли ком пре но ше ња овла шће ња за ме ни ци ма, За-
штит ник гра ђа на по себ но во ди ра чу на о то ме да се обез бе ди од ре ђе-
на спе ци ја ли за ци ја за оба вља ње по сло ва из над ле жно сти За штит ни-
ка гра ђа на, на ро чи то у по гле ду за шти те пра ва ли ца ли ше них сло бо де, 
рав но прав но сти по ло ва, пра ва де те та, пра ва при пад ни ка на ци о нал-
них ма њи на и пра ва осо ба са ин ва ли ди те том. 

За ме ни ке За штит ни ка гра ђа на би ра На род на скуп шти на. За ме ни-
ци За штит ни ка гра ђа на би ра ју се на вре ме од пет го ди на и исто ли це 
мо же нај ви ше два пу та уза стоп но би ти би ра но на ову функ ци ју. 

За штит ник гра ђа на и за ме ник За штит ни ка гра ђа на не мо гу би ти 
чла но ви по ли тич ких стра на ка. 

2. Над ле жност

За штит ник гра ђа на је овла шћен да кон тро ли ше по што ва ње пра-
ва гра ђа на, утвр ђу је по вре де учи ње не ак ти ма, рад ња ма или не чи ње-
њем ор га на упра ве, ако се ра ди о по вре ди ре пу блич ких за ко на, дру-
гих про пи са и оп штих ака та. 

За штит ник гра ђа на је овла шћен да кон тро ли ше за ко ни тост и пра-
вил ност ра да ор га на упра ве. 

За штит ник гра ђа на ни је овла шћен да кон тро ли ше рад На род не 
скуп шти не, пред сед ни ка Ре пу бли ке, Вла де, Устав ног су да, су до ва и 
јав них ту жи ла шта ва. 

За штит ник гра ђа на има пра во пред ла га ња за ко на из сво је над ле-
жно сти. За штит ник гра ђа на је овла шћен да Вла ди, од но сно Скуп шти-
ни под не се ини ци ја ти ву за из ме ну или до пу ну за ко на и дру гих про-
пи са и оп штих ака та, ако сма тра да до по вре де пра ва гра ђа на до ла зи 
због не до ста та ка у про пи си ма, као и да ини ци ра до но ше ње но вих за-
ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та, ка да сма тра да је то од зна ча ја 
за оства ри ва ње и за шти ту пра ва гра ђа на. Вла да, од но сно над ле жни 
од бор Скуп шти не, оба ве зни су да раз ма тра ју ини ци ја ти ве ко је под но-
си За штит ник гра ђа на. За штит ник гра ђа на је овла шћен да у по ступ ку 
при пре ме про пи са да је ми шље ње Вла ди и Скуп шти ни на пред ло ге за-
ко на и дру гих про пи са, ако се њи ма уре ђу ју пи та ња ко ја су од зна ча ја 
за за шти ту пра ва гра ђа на.

За штит ник гра ђа на је овла шћен да по кре не по сту пак пред Устав-
ним су дом за оце ну устав но сти и за ко ни то сти за ко на, дру гих про пи са 
и оп штих ака та. 

За штит ник гра ђа на је овла шћен да јав но пре по ру чи раз ре ше ње 
функ ци о не ра ко ји је од го во ран за по вре ду пра ва гра ђа на, од но сно 
да ини ци ра по кре та ње ди сци плин ског по ступ ка про тив за по сле ног 
у ор га ну упра ве ко ји је не по сред но од го во ран за учи ње ну по вре ду, 
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и то ако из по но вље ног по на ша ња функ ци о не ра или за по сле ног про-
из и ла зи на ме ра да од би ја ју са рад њу са За штит ни ком гра ђа на или ако 
се утвр ди да је учи ње ном по вре дом гра ђа ни ну при чи ње на ма те ри јал-
на или дру га ште та ве ћих раз ме ра. 

Ако на ђе да у рад ња ма функ ци о не ра или за по сле ног у ор га ну 
упра ве има еле ме на та кри вич ног или дру гог ка жњи вог де ла, За штит-
ник гра ђа на је овла шћен да над ле жном ор га ну под не се зах тев, од но-
сно при ја ву за по кре та ње кри вич ног, пре кр шај ног или дру гог од го ва-
ра ју ћег по ступ ка. 

Ор га ни упра ве има ју оба ве зу да са ра ђу ју са За штит ни ком гра ђа на 
и да му омо гу ће при ступ про сто ри ја ма и ста ве на рас по ла га ње све по-
дат ке ко ји ма рас по ла жу, а ко ји су од зна ча ја за по сту пак ко ји во ди, од-
но сно за оства ре ње ци ља ње го вог пре вен тив ног де ло ва ња, без об зи ра 
на сте пен њи хо ве тај но сти, осим ка да је то у су прот но сти са за ко ном. 

За штит ник гра ђа на има пра во да оба ви раз го вор са сва ким за по-
сле ним у ор га ну упра ве ка да је то од зна ча ја за по сту пак ко ји во ди. 

За штит ник гра ђа на има пра во не сме та ног при сту па за во ди ма за 
из вр ше ње санк ци ја и дру гим ме сти ма на ко ји ма се на ла зе ли ца ко ја 
су ли ше на сло бо де, као и пра во да са тим ли ци ма раз го ва ра на са мо. 

Пред сед ник Ре пу бли ке, пред сед ник и чла но ви Вла де, пред сед-
ник Скуп шти не, пред сед ник Устав ног су да и функ ци о не ри у ор га ни ма 
упра ве ду жни су да при ме За штит ни ка гра ђа на на ње гов зах тев нај ка-
сни је у ро ку од 15 да на. 

3. По сту пак

За штит ник гра ђа на по кре ће по сту пак по при ту жби гра ђа на или 
по соп стве ној ини ци ја ти ви. 

Пре под но ше ња при ту жбе под но си лац је ду жан да по ку ша да 
за шти ти сво ја пра ва у од го ва ра ју ћем прав ном по ступ ку. За штит ник 
гра ђа на упу ти ће под но си о ца при ту жбе на по кре та ње од го ва ра ју ћег 
прав ног по ступ ка, ако је та кав по сту пак пред ви ђен, а не ће по кре та ти 
по сту пак док не бу ду ис цр пе на сва прав на сред ства. Из у зет но, За штит-
ник гра ђа на мо же по кре ну ти по сту пак и пре не го што су ис цр пе на 
сва прав на сред ства, ако би под но си о цу при ту жбе би ла на не та не на-
док на ди ва ште та или ако се при ту жба од но си на по вре ду прин ци па 
до бре упра ве, по себ но на не ко рек тан од нос ор га на упра ве пре ма 
под но си о цу при ту жбе, не бла го вре мен рад или дру га кр ше ња пра ви-
ла етич ког по на ша ња за по сле них у ор га ни ма упра ве. 

При ту жба се под но си у пи са ној фор ми или усме но на за пи сник и 
на под но ше ње при ту жбе се не пла ћа ни ка ква так са, ни ти дру га на кна-
да. При ту жба се мо же под не ти нај ка сни је у ро ку од јед не го ди не од 
из вр ше не по вре де пра ва гра ђа на, од но сно од по след њег по сту па ња, 
од но сно не по сту па ња ор га на упра ве у ве зи са учи ње ном по вре дом 
пра ва гра ђа на. 
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Ор ган упра ве је оба ве зан да од го во ри на све зах те ве За штит ни ка 
гра ђа на, као и да му до ста ви све тра же не ин фор ма ци је и спи се у ро ку 
ко ји он од ре ди, а ко ји не мо же би ти кра ћи од 15, ни ти ду жи од 60 да на. 

На кон утвр ђи ва ња свих ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, За-
штит ник гра ђа на мо же оба ве сти ти под но си о ца при ту жбе да је при ту-
жба нео сно ва на или мо же утвр ди ти да су по сто ја ли не до ста ци у ра-
ду ор га на упра ве. Ако на ђе да су по сто ја ли не до ста ци у ра ду ор га на 
упра ве, За штит ник гра ђа на упу ти ће пре по ру ку ор га ну о то ме ка ко 
би уоче ни не до ста так тре ба ло от кло ни ти. Ор ган упра ве је ду жан, нај-
ка сни је у ро ку од 60 да на од да на до би ја ња пре по ру ке, да оба ве сти 
За штит ни ка гра ђа на о то ме да ли је по сту пио по пре по ру ци и от кло-
нио не до ста так, од но сно да га оба ве сти о раз ло зи ма због ко јих ни је 
по сту пио по пре по ру ци. Из у зет но, ако по сто ји опа сност да ће због 
нео т кла ња ња не до стат ка пра ва под но си о ца при ту жбе би ти трај но и 
у зна чај ном оби му оште ће на, За штит ник гра ђа на у сво јој пре по ру ци 
ор га ну упра ве мо же утвр ди ти и кра ћи рок за от кла ња ње не до стат ка, 
с тим што тај рок не мо же би ти кра ћи од 15 да на. Ако ор ган упра ве не 
по сту пи по пре по ру ци, За штит ник гра ђа на мо же о то ме да оба ве сти 
јав ност, Скуп шти ну и Вла ду, а мо же и да пре по ру чи утвр ђи ва ње од го-
вор но сти функ ци о не ра ко ји ру ко во ди ор га ном упра ве. 

4. Из ве штај и са рад ња

За штит ник гра ђа на под но си Скуп шти ни ре до ван го ди шњи из ве-
штај у ко ме се на во де по да ци о ак тив но сти ма у прет ход ној го ди ни, по-
да ци о уоче ним не до ста ци ма у ра ду ор га на упра ве, као и пред ло зи за 
по бољ ша ње по ло жа ја гра ђа на у од но су на ор га не упра ве. 

IV. ОР ГА НИ ОП ШТИ НЕ

Ор га ни оп шти не су скуп шти на оп шти не, пред сед ник оп шти не, оп-
штин ско ве ће и оп штин ска упра ва.

Скуп шти на оп шти не је нај ви ши ор ган оп шти не ко ји вр ши основ-
не функ ци је ло кал не вла сти утвр ђе не Уста вом, за ко ном и ста ту том. О 
овом ор га ну де таљ но је би ло ре чи у де лу При руч ни ка ко ји об ра ђу је 
Устав но уре ђе ње.

Пре ма За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви из де цем бра 2007. го ди не, 
из вр шни ор га ни оп шти не су пред сед ник оп шти не и оп штин ско ве ће.

Оп штин ска упра ва је по се бан ор ган оп шти не са За ко ном утвр ђе-
ним над ле жно сти ма.

У гра до ви ма и гра ду Бе о гра ду по сло ве из над ле жно сти од го ва ра-
ју ћих ор га на оп шти не вр ше скуп шти на гра да, гра до на чел ник, град ско 
ве ће и град ска упра ва.



Систем државне управе 173

1. Пред сед ник оп шти не

У скла ду са од ред ба ма За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, а на осно-
ву Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, пред сед ни ка оп шти не би ра скуп шти на 
оп шти не, из ре да од бор ни ка, на пе ри од од че ти ри го ди не, ве ћи ном 
гла со ва од укуп ног бро ја од бор ни ка скуп шти не оп шти не. Пред сед ник 
оп шти не је, као што је ре че но, је дан од из вр шних ор га на оп шти не. Кан-
ди да та за пред сед ни ка оп шти не пред ла же пред сед ник скуп шти не оп-
шти не. Из бо ром, пред сед ни ку оп шти не пре ста је ман дат од бор ни ка. 
Пред сед ник оп шти не је на стал ном ра ду у оп шти ни.

Пред сед ник оп шти не је над ле жан:
1) да пред ста вља и за сту па оп шти ну;
2)  да пред ла же на чин ре ша ва ња пи та ња о ко ји ма од лу чу је скуп-

шти на;
3) на ред бо да вац је за из вр ше ње бу џе та;
4) да усме ра ва и ускла ђу је рад оп штин ске упра ве;
5)  да до но си по је ди нач не ак те за ко је је овла шћен за ко ном, ста ту-

том или од лу ком скуп шти не;
6)  пред сед ник је оп штин ског ве ћа, пред ста вља оп штин ско ве ће, 

са зи ва и во ди ње го ве сед ни це, од го во ран је за рад оп штин ског 
ве ћа;

7)  да вр ши и дру ге по сло ве утвр ђе не ста ту том и дру гим ак ти ма 
оп шти не.

Кан ди дат за пред сед ни ка оп шти не пред ла же кан ди да та за за ме-
ни ка пред сед ни ка оп шти не и кан ди да те за чла но ве оп штин ског ве ћа.

Пред сед ник оп шти не мо же би ти раз ре шен пре ис те ка вре ме на 
на ко је је би ран на обра зло же ни пред лог нај ма ње јед не тре ћи не од-
бор ни ка, при че му је од лу ка до не та ако је за њу гла са ла ве ћи на од 
укуп ног бро ја од бор ни ка у скуп шти ни (на исти на чин на ко ји је иза-
бран). Ако скуп шти на не раз ре ши пред сед ни ка оп шти не, од бор ни ци 
ко ји су под не ли пред лог не мо гу по но во пред ла га ти раз ре ше ње пре 
ис те ка ро ка од шест ме се ци од од би ја ња прет ход ног пред ло га.

Раз ре ше њем пред сед ни ка оп шти не пре ста је ман дат и за ме ни ку 
пред сед ни ка оп шти не, као и чла но ви ма оп штин ског ве ћа, по што су 
они и иза бра ни на ње гов пред лог.

Ман дат му мо же пре ста ти и под но ше њем остав ке а, сва ка ко, по 
са мом за ко ну, ман дат пре ста је пре стан ком ман да та скуп шти не.

Од ред бе За ко на о ло кал ној са мо у пра ви ко је се од но се на пред-
сед ни ка оп шти не при ме њу ју се и на гра до на чел ни ка.

За ме ни ка пред сед ни ка оп шти не би ра, као што је ре че но, скуп шти-
на оп шти не. Кан ди да та за за ме ни ка пред сед ни ка оп шти не пред ла же 
кан ди дат за пред сед ни ка оп шти не, и то из ре да од бор ни ка. Из бор за-
ме ни ка пред сед ни ка оп шти не вр ши се исто вре ме но са из бо ром пред-
сед ни ка оп шти не. И за ме ник пред сед ни ка оп шти не је иза бран ако је за 
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ње га гла са ла ве ћи на од укуп ног бро ја од бор ни ка. Из бо ром му пре ста је 
ман дат од бор ни ка. Као и пред сед ник оп шти не и он је на стал ном ра ду 
у оп шти ни. За ме ник пред сед ни ка оп шти не за ме њу је пред сед ни ка у вр-
ше њу ње го вих пра ва и ду жно сти ка да је овај од су тан или спре чен да их 
оба вља, а по функ ци ји је члан оп штин ског ве ћа. За ме ник пред сед ни ка 
оп шти не мо же би ти раз ре шен пре ис те ка ман да та на ко ји је иза бран на 
пред лог пред сед ни ка оп шти не или нај ма ње јед не тре ћи не од бор ни ка, 
и то на исти на чин на ко ји је иза бран. Исто вре ме но са пред ло гом за раз-
ре ше ње, пред сед ник оп шти не је ду жан да пред ло жи но вог кан ди да та 
за за ме ни ка пред сед ни ка оп шти не, а скуп шти на исто вре ме но до но си 
од лу ку о раз ре ше њу ста рог и из бо ру но вог за ме ни ка.

2. Оп штин ско ве ће

Оп штин ско ве ће је дру ги из вр шни ор ган оп шти не. Ње га чи не 
пред сед ник оп шти не, за ме ник пред сед ни ка оп шти не и чла но ви ко-
је, на пред лог кан ди да та за пред сед ни ка оп шти не, би ра скуп шти на 
оп шти не, на вре ме од че ти ри го ди не и то ве ћи ном укуп ног бро ја од-
бор ни ка. За кон је пред ви део да оп штин ско ве ће мо же има ти до 11 
чла но ва, а ко ли ко ће их би ти у од ре ђе ној оп шти ни утвр ђу је се ње ним 
ста ту том. И чла но ви оп штин ског ве ћа би ра ју се исто вре ме но са из бо-
ром пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни ка оп шти не. Ни они не мо гу 
би ти од бор ни ци, те ако су иза бра ни из ре да од бор ни ка, из бо ром им 
пре ста је од бор нич ки ман дат. Чла но ви оп штин ског ве ћа мо гу би ти за-
ду же ни за јед ну или ви ше обла сти из над ле жно сти оп шти не. Мо гу, 
али не мо ра ју, би ти на стал ном ра ду у оп шти ни.

Оп штин ско ве ће је над ле жно да:
1)  пред ла же ста тут, бу џет и дру ге од лу ке и ак те ко је до но си скуп-

шти на оп шти не;
2)  не по сред но из вр ша ва и ста ра се о из вр ша ва њу од лу ка и дру-

гих ака та скуп шти не;
3)  до но си од лу ку о при вре ме ном фи нан си ра њу, ако скуп шти на 

не до не се бу џет пре по чет ка фи скал не го ди не;
4)  вр ши над зор над ра дом оп штин ске упра ве, по ни шта ва или уки-

да ак те оп штин ске упра ве ко ји ни су у са гла сно сти са за ко ном, 
ста ту том или дру гим оп штим ак том или од лу ком скуп шти не оп-
шти не;

5)  ре ша ва у управ ном по ступ ку у дру гом сте пе ну о пра ви ма и оба-
ве за ма гра ђа на, пред у зе ћа и уста но ва и дру гих ор га ни за ци ја, у 
управ ним ства ри ма из над ле жно сти оп шти не;

6)  ста ра се о из вр ша ва њу по ве ре них над ле жно сти из окви ра пра-
ва и ду жно сти Ре пу бли ке, од но сно ауто ном не по кра ји не;

7)  по ста вља и раз ре ша ва на чел ни ка оп штин ске упра ве, од но сно 
на чел ни ка упра ве за по је ди не обла сти;
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8)  пред ла же скуп шти ни акт о ор га ни за ци ји оп штин ске упра ве;
9)  ре ша ва су коб над ле жно сти из ме ђу оп штин ске упра ве и дру гих 

пред у зе ћа, уста но ва и ор га ни за ци ја ко је су на осно ву од лу ке 
скуп шти не оп шти не над ле жне да од лу чу ју о по је ди ним пра ви-
ма гра ђа на и дру гих су бје ка та, као и су коб над ле жно сти из ме-
ђу оп штин ских упра ва за по је ди не обла сти;

10)  од лу чу је о из у зе ћу на чел ни ка оп штин ске упра ве, од но сно на-
чел ни ка упра ве за по је ди не обла сти. 

Пред сед ник оп шти не је ду жан да об у ста ви од из вр ше ња од лу ку 
оп штин ског ве ћа за ко ју сма тра да ни је са гла сна за ко ну, по што он од-
го ва ра за за ко ни тост ра да оп штин ског ве ћа.

И оп штин ском ве ћу ман дат пре ста је пре стан ком ман да та скуп шти-
не оп шти не или пре стан ком ман да та пред сед ни ка оп шти не а, по ред то-
га, члан оп штин ског ве ћа мо же би ти раз ре шен пре ис те ка вре ме на на 
ко ји је би ран на исти на чин на ко ји мо же би ти раз ре шен за ме ник пред-
сед ни ка оп шти не. Ка да пред сед ник оп шти не пред ла же раз ре ше ње чла-
на оп штин ског ве ћа, исто вре ме но са пред ло гом за раз ре ше ње под но си 
и пред лог за из бор но вог чла на, а скуп шти на од лу чу је о оба пред ло га.

Од ред бе За ко на о ло кал ној са мо у пра ви ко је се од но се на оп штин-
ско ве ће при ме њу ју се на град ско ве ће. 

3. Оп штин ска упра ва

Пре ма За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви, оп штин ска упра ва је по се-
бан ор ган оп шти не.

Оп штин ска упра ва је над ле жна да:
1)  при пре ма на цр те про пи са и дру гих ака та ко је до но си скуп шти-

на оп шти не, пред сед ник оп шти не и оп штин ско ве ће;
2)  из вр ша ва од лу ке и дру ге ак те скуп шти не, пред сед ни ка оп шти-

не и оп штин ског ве ћа;
3)  ре ша ва у управ ном по ступ ку у пр вом сте пе ну о пра ви ма и оба-

ве за ма гра ђа на, пред у зе ћа и уста но ва и дру гих ор га ни за ци ја у 
управ ним ства ри ма из над ле жно сти оп шти не;

4)  вр ши управ ни над зор над из вр ша ва њем про пи са и дру гих оп-
штих ака та скуп шти не;

5)  из вр ша ва за ко не и дру ге про пи се чи је је из вр ша ва ње по ве ре-
но оп шти ни;

6)  оба вља струч не по сло ве ко је утвр ди скуп шти на, пред сед ник 
оп шти не и оп штин ско ве ће.

Оп штин ска упра ва се обра зу је као је дин ствен ор ган, а у оп шти на-
ма са пре ко 50.000 ста нов ни ка мо гу се, уме сто је дин стве не оп штин-
ске упра ве, обра зо ва ти оп штин ске упра ве за по је ди не обла сти. Акт о 
ор га ни за ци ји оп штин ске упра ве до но си скуп шти на оп шти не, на пред-
лог оп штин ског ве ћа.
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Ка да је оп штин ска упра ва обра зо ва на као је дин стве ни ор ган, 
њом ру ко во ди на чел ник оп штин ске упра ве, а ка да се обра зу ју упра ве 
за по је ди не обла сти, сва ком од њих ру ко во ди на чел ник упра ве за од-
ре ђе ну област. 

На чел ни ка оп штин ске упра ве, од но сно упра ве за по је ди не обла-
сти по ста вља оп штин ско ве ће, на осно ву јав ног кон кур са, на пе ри од 
од пет го ди на.

За на чел ни ка оп штин ске упра ве мо же би ти по ста вље но ли це ко је 
има за вр шен прав ни фа кул тет, по ло жен ис пит за рад у ор га ни ма др-
жав не упра ве и нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства у стру ци.

За на чел ни ка упра ве за по је ди ну област мо же би ти по ста вље но 
ли це ко је има за вр шен од го ва ра ју ћи фа кул тет (у од но су на де ло круг 
упра ве ко јом тре ба да ру ко во ди), по ло жен ис пит за рад у ор га ни ма 
др жав не упра ве и нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства у стру ци.

На чел ник за свој рад и за рад упра ве од го ва ра скуп шти ни оп шти-
не и оп штин ском ве ћу. На чел ник, уз са гла сност оп штин ског ве ћа, до-
но си акт о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у 
оп штин ској упра ви.

Оп штин ска упра ва у оба вља њу управ ног над зо ра мо же: 
1)  на ло жи ти ре ше њем из вр ше ње ме ра и рад њи у од ре ђе ном ро ку; 
2) из ре ћи ман дат ну ка зну; 
3)  под не ти при ја ву над ле жном ор га ну за учи ње но кри вич но де ло 

или при вред ни пре ступ и под не ти зах тев за по кре та ње пре кр-
шај ног по ступ ка; 

4) из да ти при вре ме но на ре ђе ње, од но сно за бра ну; 
5)  оба ве сти ти дру ги ор ган, ако по сто је раз ло зи, за пред у зи ма ње 

ме ра за ко је је тај ор ган над ле жан; 
6)  пред у зе ти и дру ге ме ре за ко је је овла шће на за ко ном, про пи-

сом или оп штим ак том. 
У по ступ ку пред оп штин ском упра вом, у ко ме се ре ша ва о пра ви-

ма, оба ве за ма и ин те ре си ма гра ђа на и прав них ли ца, при ме њу ју се 
про пи си о управ ном по ступ ку.

Ста ту том оп шти не мо же се пред ви де ти да се у оп штин ској упра ви 
по ста вља ју по моћ ни ци пред сед ни ка оп шти не за по је ди не обла сти (еко-
ном ски раз вој, ур ба ни зам, при мар на здрав стве на за шти та, за шти та жи-
вот не сре ди не, по љо при вре да и др.). По моћ ни ци пред сед ни ка оп шти-
не по кре ћу ини ци ја ти ве, пред ла жу про јек те и са чи ња ва ју ми шље ња у 
ве зи са пи та њи ма ко ја су од ин те ре са за раз вој обла сти за ко ју су за ду-
же ни. По моћ ни ке по ста вља и раз ре ша ва пред сед ник оп шти не, с тим 
што пред сед ник оп шти не мо же по ста ви ти нај ви ше три по моћ ни ка.

Од ред бе За ко на ко је се од но се на оп штин ску упра ву при ме њу ју се 
и на град ску упра ву, с тим што у град ској упра ви мо же би ти по ста вље но 
нај ви ше пет по моћ ни ка гра до на чел ни ка. Пре ма са мом За ко ну о глав ном 
гра ду, у Бе о гра ду се, у Град ској упра ви, за оба вља ње по сло ва по моћ ни ка 
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гра до на чел ни ка за еко ном ски раз вој по ста вља град ски ме на џер, а за 
оба вља ње по сло ва по моћ ни ка за ур ба ни зам – град ски ар хи тек та. По ред 
њих, мо же се по ста ви ти још нај ви ше три по моћ ни ка за дру ге обла сти.

Из во ри:

 1.   Устав Ре пу бли ке Ср би је, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, 
број 98/06

 2.   За кон о Вла ди, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, бр. 55/05, 
71/05-ис прав ка и 101/07

 3.   За кон о др жав ној упра ви, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, 
бр. 79/05 и 101/07

 4.   За кон о др жав ној упра ви, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, 
бр. 20/92, 6/93-УС, 48/93, 53/93-др. за кон, 67/93-др. за кон, 
48/94-др. за кон, 49/99-др. за кон, 79/05-др. за кон и 101/05 
– др. за кон (пре стао да ва жи, осим од ре да ба 22-37. и чла на 92

 5.   Уред ба о на че ли ма за уну тра шње уре ђе ње и си сте ма ти за ци ју 
рад них ме ста у ми ни стар стви ма, по себ ним ор га ни за ци ја ма 
и слу жба ма Вла де, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, 
број 81/07-пре чи шћен текст

 6.   Уред ба о управ ним окру зи ма, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
Ср би је”, број 15/06

 7.   Уред ба о на чи ну ра да Са ве та управ ног окру га, „Слу жбе ни гла сник 
Ре пу бли ке Ср би је”, број 15/06

 8.   Уред ба о слу жба ма Вла де, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, 
број 75/05

 9.   Уред ба о Ге не рал ном се кре та ри ја ту Вла де, „Слу жбе ни гла сник 
Ре пу бли ке Ср би је”, број 75/05

10.   По слов ник Вла де, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, 
број 61/06-пре чи шћен текст

11.   Уред ба о Ка би не ту пред сед ни ка Вла де, „Слу жбе ни гла сник 
Ре пу бли ке Ср би је”, број 75/05

12.   Уред ба о Ка би не ту пот пред сед ни ка Вла де, „Слу жбе ни гла сник 
Ре пу бли ке Ср би је”, број 75/05

13.   За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, 
„Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, бр. 120/04 и 54/07

14.   За кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма, „Слу жбе ни гла сник 
Ре пу бли ке Ср би је”, бр. 45/91, 53/93-др. за кон, 67/93-др. за кон, 
48/94-др. за кон и 101/05-др. за кон

15.   За кон о јав ним аген ци ја ма, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, 
бр. 18/05 и 81/05-ис прав ка

16.   За кон о За штит ни ку гра ђа на, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
Ср би је”, бр. 79/05 и 54/07

17.   За кон о ло кал ној са мо у пра ви, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
Ср би је”, број 129/07
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I. ИЗ ВО РИ РАД НОГ ПРА ВА

Из во ре рад ног пра ва чи не прав ни ак ти ме ђу на род ног и уну тра-
шњег пра ва.

Ме ђу на род ни из во ри рад ног пра ва је су:
•  ак ти уни вер зал ног ка рак те ра (њих усва ја ју свет ске ме ђу на род-

не ор га ни за ци је, као што су Ор га ни за ци ја ује ди ње них на ци ја и 
Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да);

•  би ла те рал ни ме ђу др жав ни уго во ри (уго во ри ко ји су за кљу че ни 
из ме ђу две др жа ве ко ји ма се уре ђу ју од ре ђе на пи та ња у обла-
сти ра да и они оба ве зу ју са мо др жа ве уго вор ни це).

Нај зна чај ни ји ак ти Ор га ни за ци је ује ди ње них на ци ја у обла сти 
рад ног пра ва је су: Уни вер зал на де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка (из 
1948) и Ме ђу на род ни пакт о еко ном ским, со ци јал ним и кул тур ним 
пра ви ма (из 1966).

У окви ру Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да усва ја ју се пре по ру ке 
(не ма ју оба ве зну прав ну сна гу, али има ју по ли тич ки и мо рал ни ауто-
ри тет) и кон вен ци је (вр ло су зна чај не и има ју прав ну сна гу, па оба ве-
зу ју др жа ве чла ни це ко је су их ра ти фи ко ва ле).

Пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, оп ште при хва ће на пра ви ла ме ђу-
на род ног пра ва и по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри са став ни су део 
прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и не по сред но се при ме њу ју.

У Ре пу бли ци Ср би ји уну тра шњи из во ри рад ног пра ва је су: од ред-
бе Уста ва Ре пу бли ке Ср би је о пра ву на рад и пра ви ма по осно ву ра да; за-
ко ни; под за кон ски ак ти; ко лек тив ни уго во ри; пра вил ни ци о ра ду и дру-
ги оп шти ак ти ко ји ма се уре ђу ју рад ни од но си и пра ва по осно ву ра да.

О од ред ба ма Уста ва би ло је ре чи у де лу При руч ни ка ко ји се од но-
си на Устав но уре ђе ње.

За кон о ра ду има ка рак тер оп штег за ко на о рад ним од но си ма и 
ва жи за све за по сле не и све по сло дав це, ако по себ ним за ко ном ни је 
друк чи је од ре ђе но.

Од по себ них за ко на на ро чи то је зна ча јан За кон о др жав ним 

слу жбе ни ци ма, ко ји се при ме њу је на рад не од но се у др жав ним 
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ор га ни ма. Због спе ци фич но сти по ло жа ја за по сле них у не ким др жав-
ним ор га ни ма (за по сле ни на по сло ви ма без бед но сти, по ре ски и ца рин-
ски слу жбе ни ци и сл.), по је ди на пи та ња рад но прав ног ста ту са др жав-
них слу жбе ни ка у тим ор га ни ма уре ђу ју си стем ски за ко ни у обла сти ма 
ко је су у њи хо вом де ло кру гу, као што су, на при мер, За кон о по ре ском 

по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји, Ца рин ски за кон, За кон о по-

ли ци ји, За кон о из вр ше њу кри вич них санк ци ја и дру ги.

Ка да је реч о рад ним од но си ма у ор га ни ма ауто ном не по кра ји не и 
ор га ни ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, по се бан за кон још увек ни је 
до нет, па се на за по сле не у тим ор га ни ма, у по гле ду пра ва из ра да и по 
осно ву ра да, сход но при ме њу ју од ред бе За ко на о рад ним од но си ма у 

др жав ним ор га ни ма из 1991. го ди не (ви ше пу та ме њан и до пу ња ван).
Од ре ђе на пра ва по осно ву ра да уре ђу ју и сле де ћи за ко ни: За кон 

о без бед но сти и здра вљу на ра ду, За кон о усло ви ма за за сни ва ње рад-
ног од но са са стра ним др жа вља ни ма, За кон о за по шља ва њу и оси гу-
ра њу за слу чај не за по сле но сти, За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу, За кон о здрав стве ном оси гу ра њу, За кон о мир ном ре ша ва-
њу рад них спо ро ва, За кон о штрај ку итд.

Пра ва, оба ве зе и од го вор но сти из рад ног од но са уре ђу ју се и ко-
лек тив ним уго во ром и уго во ром о ра ду, а пра вил ни ком о ра ду, од но-
сно уго во ром о ра ду – са мо ка да је то За ко ном о ра ду од ре ђе но.

За ко ном о др жав ним слу жбе ни ци ма про пи са но је да Вла да и 
ре пре зен та тив ни син ди ка ти ко ји су осно ва ни за те ри то ри ју Ре пу-
бли ке Ср би је за кљу чу ју по се бан ко лек тив ни уго вор за др жав не 

ор га не, ко ји се при ме њу је на пра ва и ду жно сти др жав них слу жбе-
ни ка и на ме ште ни ка.

Ме ђу соб ни од нос за ко на, ко лек тив ног уго во ра, пра вил ни ка 

о ра ду и уго во ра о ра ду. – Ко лек тив ни уго вор и пра вил ник о ра ду 
(да ље: оп шти акт18) и уго вор о ра ду не мо гу да са др же од ред бе ко ји-
ма се за по сле ном да ју ма ња пра ва или утвр ђу ју не по вољ ни ји усло ви 
ра да од пра ва и усло ва ко ји су утвр ђе ни за ко ном, али се овим ак ти-
ма мо гу утвр ди ти ве ћа пра ва и по вољ ни ји усло ви ра да од пра ва и 
усло ва утвр ђе них за ко ном, као и дру га пра ва ко ја ни су утвр ђе на за ко-
ном (осим ако за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но). Ако оп шти акт и по-
је ди не ње го ве од ред бе утвр ђу ју не по вољ ни је усло ве ра да од усло ва 
утвр ђе них за ко ном, при ме њу ју се од ред бе за ко на. По је ди не од ред бе 
уго во ра о ра ду ко ји ма су утвр ђе ни не по вољ ни ји усло ви ра да од усло-
ва утвр ђе них за ко ном и оп штим ак том, од но сно ко је се за сни ва ју на 
не тач ном оба ве ште њу од стра не по сло дав ца о по је ди ним пра ви ма, 
оба ве за ма и од го вор но сти ма за по сле ног – ни шта ве су. Ни шта вост од-
ре да ба уго во ра о ра ду утвр ђу је се пред над ле жним су дом, а пра во да 
се зах те ва утвр ђи ва ње ни шта во сти не за ста ре ва.

18 За кон о ра ду упо тре бља ва из раз „оп шти акт“ као за јед нич ки на зив за ко лек тив ни 
уго вор и пра вил ник о ра ду.
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II. РАД НИ ОД НО СИ У ДР ЖАВ НИМ ОР ГА НИ МА

1. Спе ци фич ност ра да у др жав ним ор га ни ма

Рад у др жав ним ор га ни ма ни је из ло жен де ло ва њу на че ла тр жи-
шне кон ку рен ци је ко ја би по бољ ша ла ње го ву ефи ка сност. По ред то-
га, др жав ни слу жбе ни ци ни су са мо за по сле на ли ца чи ји је по сло да-
вац др жа ва, већ су они и пред став ни ци др жав не вла сти. Не до ста так 
утак ми це на тр жи шту ра да, ка рак те ри стич не за при ват ни сек тор, као 
и по се бан по ло жај др жав них слу жбе ни ка, зах те ва ју спе ци фич но уре-
ђи ва ње, по се бан ре жим ра да у др жав ним ор га ни ма. За то је и у упо-
ред ном пра ву пра ви ло да у др жав ној упра ви и дру гим др жав ним ор-
га ни ма ра де ли ца (др жав ни слу жбе ни ци) чи ји се рад но прав ни ста тус 
уре ђу је по себ ним за ко ном. Др жа ва је ду жна да обез бе ди про фе си о-
нал ни слу жбе нич ки ка дар ко ји ће по сту па ти за ко ни то, по пра ви ли ма 
стру ке, не при стра сно и по ли тич ки не у трал но. Спе ци фич ност ра да у 
др жав ним ор га ни ма усло ви ла је до но ше ње по себ ног за ко на – За ко на 
о др жав ним слу жбе ни ци ма.

2. Основ на пра ви ла о др жав ним слу жбе ни ци ма

2.1. По јам др жав них слу жбе ни ка и по јам на ме ште ни ка

За по сле ни у др жав ним ор га ни ма де ле се на др жав не слу жбе-

ни ке и на ме ште ни ке. По де ла се за сни ва на ра зли ци по сло ва ко је 
оба вља ју.

Др жав ни слу жбе ни ци ра де на оним по сло ви ма ко ји су при ме-
ре ни ис кљу чи во др жав ним ор га ни ма. Са гла сно то ме, др жав ни слу-
жбе ник је ли це чи је се рад но ме сто са сто ји од по сло ва из де ло кру га 
ор га на др жав не упра ве, су до ва, јав них ту жи ла шта ва, Ре пу блич ког 
јав ног пра во бра ни ла штва, слу жби На род не скуп шти не, пред сед ни ка 
Ре пу бли ке, Вла де, Устав ног су да и слу жби ор га на чи је чла но ве би ра 
На род на скуп шти на или с њи ма по ве за них оп штих прав них, ин фор ма-
тич ких, ма те ри јал но-фи нан сиј ских, ра чу но вод стве них и ад ми ни стра-
тив них по сло ва.

Др жав ни слу жбе ни ци ни су на род ни по сла ни ци, пред сед ник Ре пу-
бли ке, су ди је Устав ног су да, чла но ви Вла де, су ди је, јав ни ту жи о ци, за-
ме ни ци јав них ту жи ла ца и дру га ли ца ко ја на функ ци ју би ра На род на 
скуп шти на или по ста вља Вла да и ли ца ко ја пре ма по себ ним про пи си-
ма има ју по ло жај функ ци о не ра.

На ме ште ник је ли це чи је се рад но ме сто са сто ји од пра те ћих 
по моћ но-тех нич ких по сло ва у др жав ном ор га ну. На ме ште ни ци оба-
вља ју по сло ве оп ште при ро де, ко ји мо гу да се ра де и у при ват ном 
сек то ру.
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2.2. По сло да вац

По сло да вац др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка је Ре пу бли ка 
Ср би ја. Од ре ђи ва ње Ре пу бли ке Ср би је као по сло дав ца омо гу ћа ва 
кон ти ну и тет рад ног од но са при пре ла ску из јед ног др жав ног ор га на 
у дру ги. Пра ва и ду жно сти по сло дав ца у име Ре пу бли ке Ср би је вр ши 
ру ко во ди лац др жав ног ор га на (да ље: ру ко во ди лац), ако За ко ном о др-
жав ним слу жбе ни ци ма или по себ ним за ко ном или дру гим про пи сом 
ни је друк чи је од ре ђе но.

2.3. При ме на оп штих про пи са о ра ду 
и по себ ног ко лек тив ног уго во ра

На пра ва и ду жно сти др жав них слу жбе ни ка ко ји ни су уре ђе ни 
За ко ном о др жав ним слу жбе ни ци ма или не ким дру гим по себ ним за-
ко ном или дру гим про пи сом при ме њу ју се оп шти про пи си о ра ду и 
по се бан ко лек тив ни уго вор за др жав не ор га не (за кљу чу ју га Вла да и 
ре пре зен та тив ни син ди ка ти ко ји су осно ва ни за те ри то ри ју Ре пу бли-
ке Ср би је).

На пра ва и ду жно сти на ме ште ни ка при ме њу ју се оп шти про пи си 
о ра ду (За кон о ра ду) и по се бан ко лек тив ни уго вор за др жав не ор га-
не, ако За ко ном о др жав ним слу жбе ни ци ма или по себ ним за ко ном 
ни је друк чи је од ре ђе но.

У При руч ни ку ће по себ но би ти об ра ђе ни они ин сти ту ти За ко на о 
ра ду ко ји се при ме њу ју и на др жав не слу жбе ни ке.

2.4. На че ла де ло ва ња др жав них слу жбе ни ка

Др жав ни слу жбе ник ду жан је да по сту па у скла ду са Уста вом, за-
ко ном и дру гим про пи сом, пре ма пра ви ли ма стру ке, не при стра сно и 
по ли тич ки не у трал но и он не сме да на ра ду из ра жа ва и за сту па сво ја 
по ли тич ка уве ре ња, а од го ва ра за за ко ни тост, струч ност и де ло твор-
ност свог ра да.

Ни ко не сме вр ши ти ути цај на др жав ног слу жбе ни ка да не што чи-
ни или не чи ни су прот но про пи си ма.

За бра ње но је по вла шћи ва ње или ус кра ћи ва ње др жав ног слу-
жбе ни ка у ње го вим пра ви ма или ду жно сти ма, по себ но због ра сне, 
вер ске, пол не, на ци о нал не или по ли тич ке при пад но сти или због 
не ког дру гог лич ног свој ства. При за по шља ва њу у др жав ни ор ган 
кан ди да ти ма су под јед на ким усло ви ма до ступ на сва рад на ме ста, 
а из бор кан ди да та за сни ва се на струч ној оспо со бље но сти, зна њу 
и ве шти на ма. По ред то га, при за по шља ва њу у др жав не ор га не во ди 
се ра чу на о то ме да на ци о нал ни са став, за сту пље ност по ло ва и број 
осо ба са ин ва ли ди те том од сли ка у нај ве ћој мо гу ћој ме ри струк ту ру 
ста нов ни штва.
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На пре до ва ње др жав ног слу жбе ни ка за ви си од струч но сти, ре зул-
та та ра да и по тре ба др жав ног ор га на. Др жав ни слу жбе ни ци има ју пра-
во и ду жност да се струч но уса вр ша ва ју пре ма по тре ба ма др жав ног 
ор га на и јед на ки су кад се од лу чу је о на пре до ва њу и на гра ђи ва њу и 
оства ри ва њу њи хо ве прав не за шти те.

3. Пра ва и ду жно сти др жав них слу жбе ни ка

3.1. Пра ва др жав них слу жбе ни ка

Др жав ни слу жбе ник има пра во на усло ве ра да ко ји му не ће угро-
зи ти жи вот и здра вље, на тех нич ке и дру ге усло ве по треб не за рад и 
на за шти ту од прет њи, на па да и свих вр ста угро жа ва ња без бед но сти 
на ра ду.

По ред то га, има пра во: на пла ту, на кна де и дру га при ма ња; на 
од мо ре и од су ства пре ма оп штим про пи си ма о ра ду и по себ ном ко-
лек тив ном уго во ру; на го ди шњи од мор од нај ма ње 20 а нај ви ше 30 
рад них да на, пре ма ме ри ли ма од ре ђе ним по себ ним ко лек тив ним уго-
во ром; да бу де члан син ди ка та и про фе си о нал ног удру же ња и њи хо-
вих ор га на упра вља ња.

Др жав ни слу жбе ник има и пра во да из ја ви жал бу на ре ше ње ко-
јим се од лу чу је о ње го вим пра ви ма и ду жно сти ма, у ро ку од осам да-
на од да на при је ма ре ше ња, ако За ко ном о др жав ним слу жбе ни ци ма 
жал ба ни је из ри чи то ис кљу че на, од но сно ако ни је од ре ђен кра ћи рок 
за ње но из ја вљи ва ње.

3.2. Ду жно сти др жав них слу жбе ни ка

Др жав ни слу жбе ник ду жан је да из вр ши усме ни на лог прет по ста-
вље ног, из у зев кад сма тра да је на лог су про тан про пи си ма, пра ви ли-
ма стру ке или да ње го во из вр ше ње мо же да про у зро ку је ште ту, што 
са оп шта ва прет по ста вље ном. На лог ко ји прет по ста вље ни по но ви у 
пи сме ном об ли ку др жав ни слу жбе ник ду жан је да из вр ши и о то ме 
пи сме но оба ве сти ру ко во ди о ца.

Др жав ни слу жбе ник ду жан је да од би је из вр ше ње усме ног или 
пи сме ног на ло га ако би оно пред ста вља ло ка жњи во де ло и да о то ме 
пи сме но оба ве сти ру ко во ди о ца, од но сно ор ган ко ји над зи ре рад др-
жав ног ор га на ако је на лог из дао ру ко во ди лац.

Др жав ни слу жбе ник ду жан је да при хва ти рад но ме сто у истом 
или дру гом др жав ном ор га ну на ко је је пре ма од ред ба ма За ко на о др-
жав ним слу жбе ни ци ма трај но или при вре ме но пре ме штен.

Ду жан је, та ко ђе, да, по пи сме ном на ло гу прет по ста вље ног, ра ди и 
по сло ве ко ји ни су у опи су ње го вог рад ног ме ста ако за њих ис пу ња ва 
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усло ве, због при вре ме но по ве ћа ног оби ма по сла или за ме не од сут-
ног др жав ног слу жбе ни ка, али нај ду же 30 рад них да на (по сло ви мо гу 
да тра ју и ду же од 30 рад них да на ако је по треб но да др жав ни слу жбе-
ник на по ло жа ју за ме ни дру гог или ако на по ло жа ју не ра ди ни ко). У 
слу ча ју еле мен тар них не по го да, ви ше си ле или дру гих не пред ви ди-
вих окол но сти, др жав ни слу жбе ник је ду жан да, по пи сме ном на ло гу 
прет по ста вље ног, ра ди на рад ном ме сту ни жем од свог, док тра ју те 
окол но сти. Он за то вре ме за др жа ва пра ва ко ја про из ла зе из ње го вог 
рад ног ме ста.

Др жав ни слу жбе ник ду жан је да чу ва слу жбе ну или дру гу тај ну од-
ре ђе ну за ко ном или дру гим про пи сом.

Ду жан је и да по шту је рад но вре ме и пра ви ла по на ша ња у др-
жав ном ор га ну. Ако је спре чен да ра ди, ду жан је да о раз ло зи ма 
оба ве сти не по сред но прет по ста вље ног у ро ку од 24 са та од на стан-
ка раз ло га.

3.3. Спре ча ва ње су ко ба ин те ре са

Др жав ни слу жбе ник не сме да при ми по клон у ве зи с вр ше њем 
сво јих по сло ва, из у зев про то ко лар ног или при год ног по кло на ма-
ње вред но сти, ни ти би ло ка кву услу гу или дру гу ко рист за се бе или 
дру га ли ца.

Он не сме да ко ри сти рад у др жав ном ор га ну да би ути цао на 
оства ри ва ње сво јих пра ва или пра ва с њи ме по ве за них ли ца.

Др жав ни слу жбе ник мо же, уз пи сме ну са гла сност ру ко во ди о ца, 
ван рад ног вре ме на да ра ди за дру гог по сло дав ца ако до дат ни рад 
ни је за бра њен по себ ним за ко ном или дру гим про пи сом, ако не ства-
ра мо гућ ност су ко ба ин те ре са или не ути че на не при стра сност ра да 
др жав ног слу жбе ни ка. Са гла сност ру ко во ди о ца ни је по треб на за до-
дат ни на уч но и стра жи вач ки рад, об ја вљи ва ње аутор ских де ла и рад 
у кул тур но-умет нич ким, ху ма ни тар ним, спорт ским и слич ним удру же-
њи ма, али ру ко во ди лац мо же за бра ни ти и та кав рад ако се њи ме оне-
мо гу ћа ва или оте жа ва рад др жав ног слу жбе ни ка или ште ти угле ду 
др жав ног ор га на. Др жав ни слу жбе ник ду жан је да о свом до дат ном 
ра ду оба ве сти ру ко во ди о ца.

Он не сме да осну је при вред но дру штво, јав ну слу жбу, ни ти да се 
ба ви пред у зет ни штвом. Та ко ђе, не сме би ти ди рек тор, за ме ник или 
по моћ ник ди рек то ра прав ног ли ца, а члан управ ног од бо ра, над зор-
ног од бо ра или дру гог ор га на упра вља ња прав ног ли ца мо же би ти је-
ди но ако га име ну је Вла да или дру ги др жав ни ор ган пре ма по себ ном 
про пи су.

На др жав не слу жбе ни ке на по ло жа ју при ме њу ју се и про пи си 
ко ји ма се уре ђу је спре ча ва ње су ко ба ин те ре са при вр ше њу јав них 
функ ци ја.
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4. Вр сте рад них ме ста др жав них слу жбе ни ка

4.1. По де ла рад них ме ста

Рад на ме ста др жав них слу жбе ни ка, у за ви сно сти од сло же но сти 
по сло ва, овла шће ња и од го вор но сти де ле се на:

1) по ло жа је и
2) из вр ши лач ка рад на ме ста.
1)  По ло жај је рад но ме сто на ко ме др жав ни слу жбе ник има овла-

шће ња и од го вор но сти ве за не за во ђе ње и ускла ђи ва ње ра да 
у др жав ном ор га ну.

По ло жај се сти че по ста вље њем од Вла де или дру гог др жав ног 
ор га на или те ла. Вла да по ста вља на по ло жај по моћ ни ка ми ни стра, се-
кре та ра ми ни стар ства, ди рек то ра ор га на упра ве у са ста ву ми ни стар-
ства, по моћ ни ка ди рек то ра ор га на упра ве у са ста ву ми ни стар ства, 
ди рек то ра по себ не ор га ни за ци је, за ме ни ка и по моћ ни ка ди рек то ра 
по себ не ор га ни за ци је, ди рек то ра слу жбе Вла де, за ме ни ка и по моћ ни-
ка ди рек то ра слу жбе Вла де, за ме ни ка и по моћ ни ка Ге не рал ног се кре-
та ра Вла де, Ре пу блич ког јав ног пра во бра ни о ца, за ме ни ка Ре пу блич-
ког јав ног пра во бра ни о ца и на чел ни ка управ ног окру га. По ло жа ји у 
су до ви ма и јав ним ту жи ла штви ма од ре ђу ју се ак том Вр хов ног су да 
Ср би је, од но сно Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца, а по ло жа ји у оста лим 
др жав ним ор га ни ма од ре ђу ју се њи хо вим ак ти ма.

2)  Из вр ши лач ка рад на ме ста је су сва рад на ме ста ко ја ни су по-
ло жа ји, укљу чу ју ћи и рад на ме ста ру ко во ди ла ца ужих уну тра-
шњих је ди ни ца у др жав ном ор га ну (на чел ник оде ље ња, шеф 
од се ка, ру ко во ди лац гру пе). Раз вр ста ва ју се по зва њи ма, у 
за ви сно сти од сло же но сти и од го вор но сти по сло ва, по треб-
них зна ња и спо соб но сти и усло ва за рад. Зва ња се не ве зу ју 
за љу де, већ за по сло ве рад ног ме ста. Сто га је про ме на рад ног 
ме ста услов за на пре до ва ње и сти ца ње ви шег зва ња.

Зва ња су ви ши са вет ник, са мо стал ни са вет ник, са вет ник, мла ђи 
са вет ник, са рад ник, мла ђи са рад ник, ре фе рент и мла ђи ре фе рент. У 
зва њу ви шег са вет ни ка ра де се нај сло же ни ји по сло ви ко ји знат но 
ути чу на по сти за ње ре зул та та у не кој обла сти из де ло кру га др жав ног 
ор га на, уз обра ћа ње прет по ста вље ном са мо о пи та њи ма во ђе ња по-
ли ти ке. За рад на по сло ви ма у зва њу ви шег са вет ни ка др жав ни слу-
жбе ник мо ра да има сте че но ви со ко обра зо ва ње на сту ди ја ма дру гог 
сте пе на (ди плом ске ака дем ске сту ди је – ма стер, спе ци ја ли стич ке 
ака дем ске сту ди је, спе ци ја ли стич ке стру ков не сту ди је), од но сно на 
основ ним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не и мо ра да 
има нај ма ње се дам го ди на рад ног ис ку ства у стру ци. У зва њу са мо-

стал ног са вет ни ка ра де се сло же ни по сло ви ко ји зах те ва ју по себ но 
спе ци ја ли стич ко зна ње и ис ку ство, са мо ста лан рад без над зо ра прет-
по ста вље ног и до но ше ње од лу ка у сло же ним слу ча је ви ма уз са мо 



188 Приручник за полагање државног стручног испита

оп шта усме ре ња и упут ства прет по ста вље ног. За рад на по сло ви ма 
у зва њу са мо стал ног са вет ни ка др жав ни слу жбе ник мо ра да има сте-
че но ви со ко обра зо ва ње на сту ди ја ма дру гог сте пе на (ди плом ске 
ака дем ске сту ди је – ма стер, спе ци ја ли стич ке ака дем ске сту ди је, спе-
ци ја ли стич ке стру ков не сту ди је), од но сно на основ ним сту ди ја ма у 
тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не и мо ра да има нај ма ње пет го ди-
на рад ног ис ку ства у стру ци. У зва њу са вет ни ка ра де се сло же ни 
по сло ви ко ји под ра зу ме ва ју при ме ну утвр ђе них ме то да ра да, уз по-
вре ме ни над зор прет по ста вље ног. За рад на по сло ви ма у том зва њу 
др жав ни слу жбе ник мо ра да има сте че но ви со ко обра зо ва ње на сту-
ди ја ма дру гог сте пе на (ди плом ске ака дем ске сту ди је – ма стер, спе ци-
ја ли стич ке ака дем ске сту ди је, спе ци ја ли стич ке стру ков не сту ди је), 
од но сно на основ ним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не 
и мо ра да има нај ма ње три го ди на рад ног ис ку ства у стру ци.

У зва њу мла ђег са вет ни ка ра де се сло же ни по сло ви ко ји под ра-
зу ме ва ју при ме ну утвр ђе них ме то да ра да, уз ре до ван над зор прет по-
ста вље ног, а услов за рад у том зва њу је сте че но ви со ко обра зо ва ње 
на сту ди ја ма дру гог сте пе на (ди плом ске ака дем ске сту ди је – ма стер, 
спе ци ја ли стич ке ака дем ске сту ди је, спе ци ја ли стич ке стру ков не сту ди-
је), од но сно на основ ним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го-
ди не и за вр шен при прав нич ки стаж или – нај ма ње пет го ди на рад ног 
ста жа у др жав ним ор га ни ма. У овом слу ча ју, на и ме, тре ба пра ви ти раз-
ли ку из ме ђу зах те ва (усло ва) ко ји се ти че рад ног ис ку ства у стру ци (за-
вр шен при прав нич ки стаж обез бе ђу је јед ну го ди ну рад ног ис ку ства 
на по сло ви ма ко ји зах те ва ју од ре ђе ни сте пен и вр сту обра зо ва ња) и 
ал тер на тив но по ста вље ног усло ва ко ји се од но си на ду жи ну рад ног 
ста жа у др жав ним ор га ни ма (пет го ди на), не за ви сно од по сло ва ко је 
је ли це оба вља ло у др жав ном ор га ну. Мо гу ће је, на и ме, да не ко за сну-
је рад ни од нос у др жав ном ор га ну и оства ри од ре ђе не го ди не рад-
ног ста жа на по сло ви ма ко ји се оба вља ју у зва њу ко је зах те ва ни жи 
сте пен обра зо ва ња и да, уз рад, стек не ви со ко обра зо ва ње. Ова кво 
за кон ско ре ше ње обез бе ђу је та квом ли цу мо гућ ност рас по ре ђи ва ња 
на рад но ме сто раз вр ста но у зва ње мла ђег са вет ни ка по по јед но ста-
вље ној про це ду ри.

У зва њу са рад ни ка оба вља ју се ма ње сло же ни по сло ви ко ји об-
у хва та ју огра ни чен круг ме ђу соб но по ве за них раз ли чи тих за да та ка 
и зах те ва ју спо соб ност са мо стал не при ме не утвр ђе них ме то да ра да, 
по сту па ка или струч них тех ни ка, уз оп шта усме ре ња и упут ства и по-
вре ме ни над зор прет по ста вље ног. Рад у зва њу мла ђег са рад ни ка 
под ра зу ме ва по сло ве истог сте пе на сло же но сти ко ји су пре ци зно од-
ре ђе ни и под ра зу ме ва ју при ме ну утвр ђе них ме то да ра да, по сту па ка 
или струч них тех ни ка уз спо соб ност ре ша ва ња ру тин ских про бле ма, 
али, по ред оп штих усме ре ња, тај рад зах те ва и по је ди нач на упут ства и 
ре до ван над зор прет по ста вље ног. За рад у зва њу са рад ни ка др жав ни 
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слу жбе ник мо ра да има сте че но ви со ко обра зо ва ње на сту ди ја ма пр-
вог сте пе на (основ не ака дем ске сту ди је, основ не стру ков не сту ди је), 
од но сно на сту ди ја ма у тра ја њу до три го ди не и нај ма ње три го ди не 
рад ног ис ку ства у стру ци, а у зва њу мла ђег са рад ни ка – сте че но ви со-
ко обра зо ва ње истог сте пе на и за вр шен при прав нич ки стаж или –нај-
ма ње пет го ди на рад ног ста жа у др жав ним ор га ни ма.

На рад ним ме сти ма ко ја су раз вр ста на у зва ње ре фе рен та (ад-
ми ни стра тив ни, тех нич ки и дру ги пре те жно ру тин ски по сло ви ко ји 
об у хва та ју ши рок круг за да та ка и мо гу зах те ва ти по зна ва ње и при-
ме ну јед но став ни јих ме то да ра да или по сту па ка, а ра де се са мо стал-
но и уз по вре ме ни над зор прет по ста вље ног) мо же да ра ди др жав ни 
слу жбе ник ко ји има за вр ше ну сред њу шко лу и нај ма ње две го ди не 
рад ног ис ку ства у стру ци, а у зва њу мла ђег ре фе рен та (по сло ви ко-
ји об у хва та ју огра ни че ни круг слич них за да та ка) – за вр ше ну сред њу 
шко лу и за вр шен при прав нич ки стаж.

5. По пу ња ва ње сло бод них рад них ме ста

5.1. Усло ви за за по сле ње

Као др жав ни слу жбе ник мо же да се за по сли пу но ле тан др жа вља-
нин Ре пу бли ке Ср би је ко ји има про пи са ну струч ну спре му и ис пу ња ва 
оста ле усло ве од ре ђе не за ко ном, дру гим про пи сом и пра вил ни ком о 
уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у др жав ном 
ор га ну, ако му ра ни је ни је пре ста јао рад ни од нос у др жав ном ор га ну 
због те же по вре де ду жно сти из рад ног од но са и ни је осу ђи ван на ка-
зну за тво ра од нај ма ње шест ме се ци.

По ред то га, за рад на по ло жа ју зах те ва се ви со ко обра зо ва ње на 
сту ди ја ма дру гог сте пе на (ди плом ске ака дем ске сту ди је – ма стер, спе-
ци ја ли стич ке ака дем ске сту ди је, спе ци ја ли стич ке стру ков не сту ди је), 
од но сно на основ ним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не 
и нај ма ње де вет го ди на рад ног ис ку ства у стру ци.

5.2. До пу ште ност и на чин по пу ња ва ња 
рад ног ме ста

Рад на ме ста, по тре бан број др жав них слу жбе ни ка на сва ком рад-
ном ме сту и усло ви за рад на сва ком рад ном ме сту у др жав ном ор га-
ну од ре ђу ју се пра вил ни ком о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти-

за ци ји рад них ме ста у др жав ном ор га ну (да ље: Пра вил ник).
Рад но ме сто мо же да се по пу ни кад се ис пу не два усло ва:
• да је рад но ме сто пред ви ђе но Пра вил ни ком и
• да се ње го во по пу ња ва ње укла па у до не се ни ка дров ски план.
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Кад се оба усло ва ис пу не, ру ко во ди лац од лу чу је да ли је по треб но 
да се рад но ме сто по пу ни. Из вр ши лач ко рад но ме сто по пу ња ва се:

• пре ме шта јем уну тар истог др жав ног ор га на,
• пре ме шта јем по осно ву спо ра зу ма о пре у зи ма њу,
•  пре ме шта јем из дру гог др жав ног ор га на по спро ве де ном ин тер-

ном или јав ном кон кур су или
•  за сни ва њем рад ног од но са ако је на јав ном кон кур су иза бран 

кан ди дат ко ји ни је др жав ни слу жбе ник.
По ло жај се увек по пу ња ва по ста вље њем.
При по пу ња ва њу из вр ши лач ког рад ног ме ста пред ност има пре-

ме штај др жав ног слу жбе ни ка из истог др жав ног ор га на, са на пре-
до ва њем или без ње га. Ако се рад но ме сто не по пу ни пре ме шта јем, 
ру ко во ди лац мо же спро ве сти по сту пак пре у зи ма ња др жав ног слу-
жбе ни ка из дру гог др жав ног ор га на. Ако ру ко во ди лац од лу чи да рад-
но ме сто не по пу ни ни пре ме шта јем по осно ву спо ра зу ма о пре у зи-
ма њу, мо же да се спро ве де ин тер ни кон курс, а ако ин тер ни кон курс 
ни је спро ве ден или ни је ус пео, оба ве зно се спро во ди јав ни кон курс. 
Ако ни јав ни кон курс ни је ус пео, рад но ме сто се не по пу ња ва, али ру-
ко во ди лац мо же од лу чи ти да по но во спро ве де по сту пак по пу ња ва ња 
рад ног ме ста пре ма ре до сле ду рад њи ко ји је на ве ден.

Пре у зи ма ње. – Др жав ни слу жбе ник мо же би ти пре у зет без кон-
кур са у дру ги др жав ни ор ган ако се о то ме спо ра зу ме ју ру ко во ди о ци 
ко ји ру ко во де тим др жав ним ор га ни ма и ако др жав ни слу жбе ник на 
то при ста не. Др жав ни слу жбе ник мо же би ти пре у зет у дру ги др жав-
ни ор ган на рад но ме сто ко је је раз вр ста но у исто, не по сред но ни же 
или не по сред но ви ше зва ње. Да би мо гао би ти пре у зет на рад но ме-
сто раз вр ста но у не по сред но ви ше зва ње, др жав ни слу жбе ник ко ји 
се пре у зи ма мо ра да ис пу ња ва усло ве за на пре до ва ње.

Ра ди по пу ња ва ња из вр ши лач ког рад ног ме ста у ор га ни ма др-
жав не упра ве и слу жба ма Вла де мо же да се спро ве де ин тер ни кон-
курс ако рад но ме сто ни је по пу ње но пре ме шта јем др жав ног слу жбе-
ни ка уну тар истог ор га на или пре ме шта јем по осно ву спо ра зу ма о 
пре у зи ма њу. На ин тер ном кон кур су мо гу да уче ству ју са мо др жав ни 
слу жбе ни ци из ор га на др жав не упра ве и слу жби Вла де. Ин тер ни 
кон курс огла ша ва Слу жба за упра вља ње ка дро ви ма (у ро ку од осам 
да на од да на при је ма ре ше ња ру ко во ди о ца ор га на о по пу ња ва њу 
из вр ши лач ког рад ног ме ста), а спро во ди га кон курс на ко ми си ја, ко-
ју име ну је ру ко во ди лац. Кад ин тер ни кон курс успе, увек се до но-

си ре ше ње о пре ме шта ју. Ако је иза бран кан ди дат из истог др жав-
ног ор га на, ру ко во ди лац до но си ре ше ње о ње го вом пре ме шта ју с 
јед ног рад ног ме ста на дру го, а ако је иза бран кан ди дат из дру гог 
др жав ног ор га на ру ко во ди лац до но си ре ше ње о ње го вом пре ме шта ју у 
свој др жав ни ор ган. Ин тер ни кон курс ни је ус пео ако кон курс на ко ми си-
ја утвр ди да ни је дан кан ди дат ни је ис пу нио ме ри ла про пи са на за из бор. 
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На ин тер ни кон курс при ме њу ју се пра ви ла о јав ном кон кур су, из у зев 
оних о на чи ну огла ша ва ња и о ро ку за под но ше ње при ја ва.

Јав ни кон курс за по пу ња ва ње из вр ши лач ког рад ног ме ста у ор-
га ни ма др жав не упра ве и слу жба ма Вла де огла ша ва ор ган др жав не 
упра ве ко ји по пу ња ва рад но ме сто у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је“ и не ком од днев них јав них гла си ла ко је из ла зи у це лој Ре пу-
бли ци Ср би ји. Јав ни кон курс спро во ди кон курс на ко ми си ја ко ју име-
ну је ру ко во ди лац. Оглас о јав ном кон кур су са др жи по дат ке о др жав-
ном ор га ну, рад ном ме сту, усло ви ма за за по сле ње на рад ном ме сту, 
ме сту ра да, струч ној оспо со бље но сти, зна њи ма и ве шти на ма ко је се 
оце њу ју у из бор ном по ступ ку и на чи ну њи хо ве про ве ре, ро ку у ко ме 
се под но се при ја ве, лич но име ли ца за ду же ног за да ва ње оба ве ште-
ња о јав ном кон кур су, адре су на ко ју се при ја ве под но се, по дат ке о 
до ка зи ма ко ји се при ла жу уз при ја ву, ме сту, да ну и вре ме ну ка да ће 
се оба ви ти про ве ра оспо со бље но сти, зна ња и ве шти на кан ди да та у 
из бор ном по ступ ку. Рок за под но ше ње при ја ва на јав ни кон курс не 
мо же би ти кра ћи од осам да на од да на огла ша ва ња јав ног кон кур са у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Не бла го вре ме не, не до пу ште не, не ра зу мљи ве или не пот пу не 
при ја ве и при ја ве уз ко је ни су при ло же ни сви по треб ни до ка зи кон-
курс на ко ми си ја од ба цу је за кључ ком про тив ко га се мо же из ја ви ти 
жал ба жал бе ној ко ми си ји. Жал ба под но си о ца не бла го вре ме не, не-
до пу ште не, не ра зу мљи ве или не пот пу не при ја ве не за др жа ва из вр-
ше ње за кључ ка.

Кон курс на ко ми си ја са ста вља спи сак кан ди да та ко ји ис пу ња-
ва ју усло ве за за по сле ње на рад ном ме сту и ме ђу њи ма спро во ди 
из бор ни по сту пак. У из бор ном по ступ ку се, оце њи ва њем струч не 
оспо со бље но сти, зна ња и ве шти на, утвр ђу је ре зул тат кан ди да та 
пре ма ме ри ли ма про пи са ним за из бор. Из бор ни по сту пак мо же да 
се спро ве де у ви ше де ло ва, пи сме ном про ве ром, усме ним раз го во-
ром или на дру ги од го ва ра ју ћи на чин. Ако се у из бор ном по ступ ку 
спро во ди пи сме на про ве ра, при ли ком те про ве ре кан ди да ти се оба-
ве шта ва ју о ме сту, да ну и вре ме ну ка да ће се оба ви ти усме ни раз го-
вор с кан ди да ти ма.

Кан ди да те ко ји су са нај бо љим ре зул та том ис пу ни ли ме ри ла про-
пи са на за из бор кон курс на ко ми си ја увр шћу је на ли сту за из бор и 
ли сту до ста вља ру ко во ди о цу, ко ји је ду жан да иза бе ре кан ди да та са 
ли сте за из бор.

Ако је иза бран кан ди дат ко ји ни је др жав ни слу жбе ник, ру ко во-
ди лац до но си ре ше ње о ње го вом при је му у рад ни од нос, а ако је 
иза бран кан ди дат ко ји је већ др жав ни слу жбе ник, ру ко во ди лац до-
но си ре ше ње о пре ме шта ју. Јав ни кон курс ни је ус пео ако кон курс на 
ко ми си ја утвр ди да ни је дан кан ди дат ни је ис пу нио ме ри ла про пи са-
на за из бор.
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Сту па ње на рад. – Иза бра ни кан ди дат ду жан је да сту пи на рад 
у ро ку од осам да на од да на ко нач но сти ре ше ња о при је му у рад ни 
од нос, од но сно о пре ме шта ју, из у зев ако му ру ко во ди лац из оправ да-
них раз ло га не про ду жи рок. Ако иза бра ни кан ди дат не сту пи на рад 
у ро ку ко ји му је од ре ђен, сма тра се да ре ше ње о при је му у рад ни од-
нос, од но сно о пре ме шта ју ни је до не се но, а ру ко во ди лац мо же да иза-
бе ре не ког дру гог кан ди да та са ли сте за из бор. Иза бра ни кан ди дат 
сти че пра ва и ду жно сти из рад ног од но са у др жав ном ор га ну у ко ји је 
при мљен или пре ме штен од да на сту па ња на рад.

Пра во на жал бу уче сни ка кон кур са. – Ре ше ње о при је му у рад-
ни од нос, од но сно ре ше ње о пре ме шта ју до ста вља се свим кан ди да-
ти ма ко ји су уче ство ва ли у из бор ном по ступ ку на адре су на ве де ну у 
при ја ви на кон курс. Уко ли ко лич но до ста вља ње ни је ус пе ло, слу жбе-
но ли це др жав ног ор га на са ста вља о то ме пи сме ну бе ле шку, на кон че-
га се ре ше ње об ја вљу је на огла сној та бли др жав ног ор га на и, по ис те-
ку осам да на од да на об ја вљи ва ња, сма тра се до ста вље ним.

Кан ди дат ко ји је уче ство вао у из бор ном по ступ ку има пра во да 
у ро ку од осам да на од да на до ста вља ња ре ше ња из ја ви жал бу ако 
сма тра да иза бра ни кан ди дат не ис пу ња ва усло ве за за по сле ње на 
рад ном ме сту или да су се у из бор ном по ступ ку де си ле та кве не пра-
вил но сти ко је би мо гле ути ца ти на објек тив ност ње го вог ис хо да.

Кан ди дат ко ји је уче ство вао у из бор ном по ступ ку има пра во да од 
да на об ја вљи ва ња ре ше ња на огла сној та бли др жав ног ор га на, а нај ка-
сни је до ис те ка ро ка за жал бу, пре у зме у про сто ри ја ма др жав ног ор га-
на ре ше ње о при је му у рад ни од нос, од но сно ре ше ње о пре ме шта ју 
иза бра ног кан ди да та. Та ко ђе, има пра во да, под над зо ром слу жбе ног 
ли ца др жав ног ор га на, пре гле да сву до ку мен та ци ју јав ног кон кур са.

Не у спех јав ног кон кур са. – Јав ни кон курс ни је ус пео ако кон-
курс на ко ми си ја утвр ди да ни је дан кан ди дат ко ји је уче ство вао у из-
бор ном по ступ ку ни је ис пу нио ме ри ла про пи са на за из бор. О то ме да 
јав ни кон курс ни је ус пео оба ве шта ва ју се сви кан ди да ти ко ји су уче-
ство ва ли у из бор ном по ступ ку.

На по пу ња ва ње из вр ши лач ких рад них ме ста у оста лим др-

жав ним ор га ни ма при ме њу ју се од ред бе За ко на о др жав ним слу-
жбе ни ци ма о ин тер ном и јав ном кон кур су у ор га ни ма др жав не упра-
ве и слу жба ма Вла де, из у зев од ре да ба о са ста ву кон курс не ко ми си је 
и о над ле жно сти Слу жбе за упра вља ње ка дро ви ма. Са став Кон курс-
не ко ми си је, струч не оспо со бље но сти, зна ња и ве шти не ко је се оце-
њу ју у из бор ном по ступ ку, на чин њи хо ве про ве ре и ме ри ла за из бор 
на рад на ме ста про пи су је за су до ве и јав на ту жи ла штва ми ни стар 
над ле жан за пра во су ђе, а за оста ле др жав не ор га не те ла од ре ђе на 
њи хо вим ак ти ма. Вла да уред бом бли же уре ђу је спро во ђе ње ин тер-
ног и јав ног кон кур са за по пу ња ва ње из вр ши лач ких рад них ме ста у 
свим др жав ним ор га ни ма.
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5.3. Тра ја ње рад ног од но са

По пра ви лу, др жав ни слу жбе ник за сни ва рад ни од нос на нео д ре-

ђе но вре ме. Рад ни од нос ко ји је за сно ван на нео д ре ђе но вре ме мо-
же да пре ста не са мо у за ко ном од ре ђе ним слу ча је ви ма.

Рад ни од нос на од ре ђе но вре ме мо же да се за сну је:
1)  ра ди за ме не од сут ног др жав ног слу жбе ни ка, до ње го вог по-

врат ка;
2)  због при вре ме но по ве ћа ног оби ма по сла ко ји по сто је ћи број 

др жав них слу жбе ни ка не мо же да из вр ши, нај ду же на шест 
ме се ци;

3) на рад ним ме сти ма у ка би не ту, док тра је ду жност функ ци о не ра;
4)  ра ди обу ке при прав ни ка, док тра је при прав нич ки стаж.
Рад ни од нос на од ре ђе но вре ме за сни ва се без ин тер ног или 

јав ног кон кур са, из у зев при при је му при прав ни ка.
Рад ни од нос на од ре ђе но вре ме не мо же да пре ра сте у рад ни 

од нос на нео д ре ђе но вре ме, из у зев при прав ни ку, кад по ло жи др-
жав ни или по се бан струч ни ис пит.

5.4. Проб ни рад

Проб ни рад је оба ве зан за све ко ји пр ви пут за сни ва ју рад ни од-
нос у др жав ном ор га ну, а ни су при прав ни ци, ни ти ра де у ка би не ту. 
Проб ни рад за рад ни од нос за сно ван на нео д ре ђе но вре ме тра је 
шест ме се ци. За рад ни од нос на од ре ђе но вре ме, проб ни рад је оба-
ве зан са мо ако је рад ни од нос за сно ван на ду же од шест ме се ци, и 
тра је два ме се ца. Проб ном ра ду не под ле жу др жав ни слу жбе ни ци на 
по ло жа ју. Проб ни рад др жав ног слу жбе ни ка пра ти ње гов не по сред-
но прет по ста вље ни, ко ји по сле окон ча ња проб ног ра да ру ко во ди о цу 
да је пи сме но ми шље ње о то ме да ли је др жав ни слу жбе ник за до во-
љио на проб ном ра ду.

Др жав ном слу жбе ни ку ко ји не за до во љи на проб ном ра ду от ка зу-
је се рад ни од нос без пра ва на нов ча ну на кна ду због от ка за.

5.5. По пу ња ва ње по ло жа ја

Европ ски стан дар ди пред ла га ња кан ди да та за нај ви ша слу жбе-
нич ка ме ста зах те ва ју спро во ђе ње кон кур са и од су ство по ли тич ког 
ути ца ја на из бор кан ди да та. Са гла сно то ме, пре ма За ко ну о др жав ним 
слу жбе ни ци ма, ра ди по пу ња ва ња по ло жа ја спро во ди се ин тер ни или 
јав ни кон курс. Ин тер ни кон курс оба ве зан је ако по ло жај по пу ња ва 
Вла да. У оста лим др жав ним ор га ни ма мо же се од мах спро ве сти јав ни 
кон курс. Др жав ни слу жбе ник мо же по сле про те ка вре ме на на ко је 
је по ста вљен би ти по но во по ста вљен на исти по ло жај, без ин тер ног 
или јав ног кон кур са.
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Кад по ло жај по пу ња ва Вла да ин тер ни и јав ни кон курс огла ша-
ва Слу жба за упра вља ње ка дро ви ма, а спро во ди кон курс на ко ми си ја, 
ко ју за сва ки по је ди нач ни слу чај име ну је Ви со ки слу жбе нич ки са вет. 
На ин тер ном кон кур су кад по ло жај по пу ња ва Вла да мо гу да уче ству ју 
са мо др жав ни слу жбе ни ци из ор га на др жав не упра ве и слу жби Вла де 
ко ји су у прет ход не две го ди не оце ње ни оце ном „на ро чи то се ис ти че“, 
ко ји су већ на по ло жа ју, ко ји ма је про те кло вре ме на ко је су по ста вље-
ни, ко ји су под не ли остав ку на по ло жај или ко ји ма је по ло жај уки нут. 
Из бор ни по сту пак спро во ди кон курс на ко ми си ја. По окон ча ном из бор-
ном по ступ ку кон курс на ко ми си ја са ста вља ли сту од нај ви ше три кан-
ди да та ко ји су са нај бо љим ре зул та том ис пу ни ли ме ри ла про пи са на 
за из бор. Ли сту кан ди да та кон курс на ко ми си ја до ста вља ру ко во ди о цу, 
од но сно дру гом ли цу над ле жном да Вла ди пред ло жи кан ди да та за по-
ста вље ње на по ло жај. Ни ру ко во ди лац ни дру го над ле жно ли це ни су 
ду жни да Вла ди пред ло же кан ди да та за по ста вље ње на по ло жај, али 
је су ду жни да о раз ло зи ма за то оба ве сте Ви со ки слу жбе нич ки са вет и 
Слу жбу за упра вља ње ка дро ви ма. Ако је кон курс на ко ми си ја утвр ди ла 
да ни је дан кан ди дат ни је ис пу нио ме ри ла про пи са на за из бор, Вла ди 
не мо же би ти пред ло жен кан ди дат за по ста вље ње на по ло жај. Јав ни 
кон курс се спро во ди ако ин тер ни кон курс ни је ус пео, а ин тер ни кон-
курс ни је ус пео ако Вла ди ни је пред ло жен кан ди дат за по ста вље ње 
на по ло жај или ако Вла да ни је по ста ви ла пред ло же ног кан ди да та. Ако 
ни по сле јав ног кон кур са Вла ди не бу де пред ло жен кан ди дат за по ста-
вље ње на по ло жај или она не по ста ви пред ло же ног кан ди да та, спро-
во ди се но ви јав ни кон курс. Про тив ре ше ња Вла де о по ста вље њу на 
по ло жај жал ба ни је до пу ште на, али мо же да се по кре не управ ни спор.

На по пу ња ва ње по ло жа ја у оста лим др жав ним ор га ни ма сход-
но се при ме њу ју од ред бе За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма о ин тер-
ном и јав ном кон кур су кад по ло жај по пу ња ва Вла да, из у зев од ре да ба 
о са ста ву кон курс не ко ми си је и о над ле жно сти Ви со ког слу жбе нич ког 
са ве та и Слу жбе за упра вља ње ка дро ви ма. Са став Кон курс не ко ми си-
је, струч не оспо со бље но сти, зна ња и ве шти не ко је се оце њу ју у из бор-
ном по ступ ку, на чин њи хо ве про ве ре и ме ри ла за из бор на по ло жај 
у Вр хов ном ка са ци о ном су ду про пи су је пред сед ник Вр хов ног ка са ци-
о ног су да, за по ло жај у Ре пу блич ком јав ном ту жи ла штву Ре пу блич ки 
јав ни ту жи лац, а за оста ле др жав не ор га не те ла од ре ђе на њи хо вим 
ак ти ма. Вла да уред бом бли же уре ђу је спро во ђе ње ин тер ног и јав ног 
кон кур са за по пу ња ва ње по ло жа ја у свим др жав ним ор га ни ма.

5.6. Пре ста нак ра да на по ло жа ју

Др жав ном слу жбе ни ку пре ста је рад на по ло жа ју кад про тек не 
вре ме на ко је је по ста вљен, ако под не се пи сме ну остав ку, ако сту-
пи на функ ци ју у др жав ном ор га ну, ор га ну ауто ном не по кра ји не или 
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ло кал не са мо у пра ве, ако бу де уки нут по ло жај, ако му рад ни од нос 
пре ста не на вр ше њем рад ног ве ка или ње го вим пи сме ним от ка зом, 
или ако бу де раз ре шен.

По ло жај је уки нут ако бу де уки нут др жав ни ор ган, ако део де ло-
кру га др жав ног ор га на у ко ме је и по ло жај пре у зме дру ги др жав ни 
ор ган, или ако по ло жај бу де уки нут до но ше њем но вог или из ме ном 
по сто је ћег Пра вил ни ка.

Др жав ни слу жбе ник се раз ре ша ва с по ло жа ја ако му рад ни од-
нос пре ста не због: осу де на ка зну за тво ра од нај ма ње шест ме се ци, 
ко нач ног ре ше ња ко јим му је из ре че на ди сци плин ска ка зна пре стан-
ка рад ног од но са, ко нач ног ре ше ња ко јим му је од ре ђе на оце на „не 
за до во ља ва“ на ван ред ном оце њи ва њу, спро во ђе ња ини ци ја ти ве за 
раз ре ше ње на осно ву ме ре јав ног об ја вљи ва ња пре по ру ке за раз ре-
ше ње ко ју из рек не Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је или из дру гих 
раз ло га пред ви ђе них оп штим про пи си ма о ра ду ко ји ма се уре ђу је 
пре ста нак рад ног од но са не за ви сно од во ље за по сле ног и во ље по-
сло дав ца. Др жав ни слу жбе ник се раз ре ша ва с по ло жа ја и ако му два 
пу та, али не уза стоп но, ко нач ним ре ше њем бу де од ре ђе на оце на „не 
за до во ља ва“, као и ако ор ган или те ло над ле жно за по ста вље ње др-
жав ног слу жбе ни ка при хва ти јав ну пре по ру ку За штит ни ка гра ђа на за 
ње го во раз ре ше ње.

Пре ста нак ра да на по ло жа ју утвр ђу је се ре ше њем ко је до но си 
др жав ни ор ган или те ло над ле жно за по ста вље ње др жав ног слу жбе-
ни ка. Про тив ре ше ња жал ба ни је до пу ште на, али мо же да се по кре не 
управ ни спор.

5.7. По сле ди це пре стан ка ра да на по ло жа ју

Др жав ни слу жбе ник ко ме је про те кло вре ме на ко је је по ста-
вљен, ко ји је под нео остав ку на по ло жај или ко ме је по ло жај уки нут 
до но ше њем но вог или из ме ном по сто је ћег Пра вил ни ка има пра во 
да у истом др жав ном ор га ну бу де пре ме штен на дру го рад но ме сто 
за ко је ис пу ња ва усло ве ако оно по сто ји, а ако не по сто ји по ста је 
не рас по ре ђен.

Др жав ни слу жбе ник ко ји је раз ре шен с по ло жа ја јер му је два пу-
та, али не уза стоп но, од ре ђе на оце на „не за до во ља ва“, као и ако је 
ор ган или те ло над ле жно за по ста вље ње др жав ног слу жбе ни ка при-
хва ти ло јав ну пре по ру ку За штит ни ка гра ђа на за ње го во раз ре ше ње 
– по ста је не рас по ре ђен.

Др жав ни слу жбе ник ко ме је по ло жај уки нут услед уки да ња др-
жав ног ор га на има пра во да, до про те ка вре ме на на ко је је био по-
ста вљен, бу де по ста вљен на по ло жај у др жав ном ор га ну ко ји је пре-
у зео де ло круг уки ну тог др жав ног ор га на, ако но вим Пра вил ни ком 
бу де пред ви ђен исти или сли чан по ло жај и он за ње га ис пу ња ва 
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усло ве, а ако та кав по ло жај не по сто ји има иста пра ва и ду жно сти 
као да му је по ло жај пре стао про те ком вре ме на на ко је је по ста-
вљен. Иста пра ва и ду жно сти има и др жав ни слу жбе ник ко ме је по-
ло жај уки нут услед то га што је део де ло кру га др жав ног ор га на, у ко-
ме је и по ло жај, пре у зео дру ги др жав ни ор ган. Ако др жав ни ор ган 
бу де уки нут, а ње гов де ло круг не пре у зме ни је дан др жав ни ор ган, 
др жав ни слу жбе ник ко ме је по ло жај уки нут по ста је не рас по ре ђен.

6. Оце њи ва ње и на пре до ва ње др жав них слу жбе ни ка

6.1. Оце њи ва ње

На пре до ва ње на ви ше рад но ме сто ни је је ди ни циљ оце њи ва ња 
др жав них слу жбе ни ка. Циљ оце њи ва ња је от кри ва ње и от кла ња ње 
не до ста та ка у ра ду др жав них слу жбе ни ка, под сти ца ње на бо ље ре зул-
та те ра да и ства ра ње усло ва за пра вил но од лу чи ва ње о на пре до ва њу 
и струч ном уса вр ша ва њу. При оце њи ва њу вред ну ју се ме ри ла за оце-
њи ва ње, и то: ре зул та ти по стиг ну ти у из вр ша ва њу по сло ва рад ног 
ме ста и по ста вље них ци ље ва, са мо стал ност, ства ра лач ка спо соб ност, 
пред у зи мљи вост, пре ци зност и са ве сност, са рад ња са дру гим др жав-
ним слу жбе ни ци ма и оста ле спо соб но сти ко је зах те ва рад но ме сто. 
Ре зул та ти по стиг ну ти у из вр ша ва њу по сло ва рад ног ме ста и по ста-
вље них ци ље ва вред ну ју се квар тал но.

Др жав ни слу жбе ник се оце њу је јед ном у ка лен дар ској го ди ни 
– нај ка сни је до кра ја фе бру а ра те ку ће го ди не за прет ход ну го ди ну. Не 
оце њу је се др жав ни слу жбе ник ко ји ру ко во ди др жав ним ор га ном, др-
жав ни слу жбе ник ко ји је у ка лен дар ској го ди ни ра дио ма ње од шест 
ме се ци без об зи ра на раз лог, ни др жав ни слу жбе ник ко ји је за сно вао 
рад ни од нос на од ре ђе но вре ме.

Оце не су: „не за до во ља ва“, „за до во ља ва“, „до бар“, „ис ти че се“ и „на-
ро чи то се ис ти че“. Оце ну од ре ђу је ру ко во ди лац ре ше њем.

Од пра ви ла да се др жав ни слу жбе ник оце њу је јед ном го ди шње 
(у фе бру а ру – ре дов но оце њи ва ње) по сто ји из у зе так. На и ме, бу ду ћи 
да се ре зул та ти по стиг ну ти у из вр ша ва њу по сло ва рад ног ме ста и по-
ста вље них ци ље ва вред ну ју квар тал но, др жав ни слу жбе ник чи ји ре-
зул та ти у јед ном квар та лу бу ду вред но ва ни нај ни жом оце ном би ће 
пре вре ме но оце њен оце ном „не за до во ља ва“ и би ће од мах упу ћен 
на ван ред но оце њи ва ње.

По сле ди це ван ред ног оце њи ва ња. – Др жав ни слу жбе ник ко ме 
је при ли ком ре дов ног или пре вре ме ног оце њи ва ња од ре ђе на оце на 
„не за до во ља ва“ ван ред но се оце њу је про те ком 30 рад них да на од да-
на ко нач но сти ре ше ња ко јим му је од ре ђе на оце на „не за до во ља ва“.

Др жав ни слу жбе ник ко ме на ван ред ном оце њи ва њу бу де од ре-
ђе на оце на „за до во ља ва“ пре ме шта се на рад но ме сто раз вр ста но 
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у не по сред но ни же зва ње ко је од го ва ра сте пе ну ње го вог обра зо ва-
ња и од ре ђу је му се ко е фи ци јент плат ног раз ре да чи ји је ред ни број 
исто ве тан ред ном бро ју плат ног раз ре да у ко ме се на ла зи рад но 
ме сто са ко га је пре ме штен, а ако та кво рад но ме сто не по сто ји, од-
ре ђу је му се плат ни раз ред са не по сред но ни жим ко е фи ци јен том у 
окви ру плат не гру пе ко ја од го ва ра зва њу у ко је је из вр ши лач ко рад-
но ме сто др жав ног слу жбе ни ка раз вр ста но.

Др жав ном слу жбе ни ку ко ме на ван ред ном оце њи ва њу бу де од-
ре ђе на оце на „не за до во ља ва“ пре ста је рад ни од нос да ном ко нач но-
сти ре ше ња.

Ре ше њем ко јим је на ван ред ном оце њи ва њу од ре ђе на оце на 
„не за до во ља ва“ утвр ђу је се и да др жав ном слу жбе ни ку пре ста је 
рад ни од нос.

6.2. На пре до ва ње

На пре до ва ње је по се бан об лик на гра ђи ва ња др жав них слу жбе ни-
ка. Др жав ни слу жбе ник на пре ду је:

1) пре ме шта јем на не по сред но ви ше из вр ши лач ко рад но ме сто или
2)  по ста вље њем на по ло жај или ви ши по ло жај, у истом или дру гом 

др жав ном ор га ну.
Не по сред но ви ше из вр ши лач ко рад но ме сто је сте оно чи ји се по-

сло ви ра де у не по сред но ви шем зва њу, или у истом зва њу али на рад-
ном ме сту ру ко во ди о ца уже уну тра шње је ди ни це у др жав ном ор га ну. 
Др жав ни слу жбе ник мо же да на пре ду је и пре ла ском у ви ши плат ни 
раз ред, без про ме не рад ног ме ста, пре ма за ко ну ко јим се уре ђу ју пла-
те у др жав ним ор га ни ма.

Ру ко во ди лац мо же да пре ме сти на не по сред но ви ше из вр ши-
лач ко рад но ме сто др жав ног слу жбе ни ка ко ме је нај ма ње два пу та 
уза стоп но од ре ђе на оце на „на ро чи то се ис ти че“ или че ти ри пу та 
уза стоп но „ис ти че се“, ако по сто ји сло бод но рад но ме сто и др жав ни 
слу жбе ник ис пу ња ва усло ве за рад на ње му. Из у зет но, др жав ни слу-
жбе ник ко ји је пре ме штен на не по сред но ви ше рад но ме сто јер му је 
два пу та уза стоп но од ре ђе на оце на „на ро чи то се ис ти че“ мо же, и ако 
не ис пу ња ва усло ве ве за не за рад но ис ку ство, да бу де пре ме штен на 
не по сред но ви ше рад но ме сто ако му опет бу де од ре ђе на оце на „на-
ро чи то се ис ти че“. Оце не на ко ји ма је за сно ва но на пре до ва ње не узи-
ма ју се у об зир за сле де ће на пре до ва ње.

Др жав ни слу жбе ник мо же да на пре ду је на сва ки, а не са мо не по-
сред но ви ши по ло жај. За на пре до ва ње мо ра ју да бу ду ис пу ње ни усло-
ви ве за ни за од нос оце на (два пу та уза стоп но од ре ђе на оце на „на ро-
чи то се ис ти че“), по сто ја ње сло бод ног рад ног ме ста и рад но ис ку ство 
ко ји су по треб ни за на пре до ва ње на ви ше из вр ши лач ко рад но ме сто.
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7. Пре ме штај др жав них слу жбе ни ка 

због по тре бе ра да

Др жав ни слу жбе ник мо же, због по тре бе ра да, да бу де трај но или 
при вре ме но пре ме штен на дру го од го ва ра ју ће рад но ме сто у истом 
др жав ном ор га ну или при вре ме но пре ме штен у дру ги др жав ни ор-
ган. За пре ме штај др жав ног слу жбе ни ка због по тре бе ра да ни је по-
треб на са гла сност др жав ног слу жбе ни ка. Др жав ни слу жбе ник на по-
ло жа ју не мо же би ти пре ме штен.

Од го ва ра ју ће рад но ме сто је сте оно чи ји се по сло ви ра де у истом 
зва њу као по сло ви рад ног ме ста са ко га се др жав ни слу жбе ник пре-
ме шта и за ко је др жав ни слу жбе ник ис пу ња ва све усло ве.

Др жав ни слу жбе ник мо же да бу де трај но пре ме штен на дру го 
од го ва ра ју ће рад но ме сто у истом др жав ном ор га ну, ако то на ла жу 
ор га ни за ци ја или ра ци о на ли за ци ја по сло ва или дру ги оправ да ни раз-
ло зи. Др жав ни слу жбе ник мо же да бу де при вре ме но пре ме штен на 
дру го од го ва ра ју ће рад но ме сто у истом др жав ном ор га ну због за ме-
не од сут ног др жав ног слу жбе ни ка или по ве ћа ног оби ма по сла, при 
че му за др жа ва сва пра ва на свом рад ном ме сту. При вре ме ни пре ме-
штај тра је нај ду же јед ну го ди ну, по сле че га др жав ни слу жбе ник има 
пра во да се вра ти на рад но ме сто на ко ме је ра дио пре пре ме шта ја.

Др жав ни слу жбе ник мо же да бу де при вре ме но пре ме штен на 
од го ва ра ју ће рад но ме сто у дру ги др жав ни ор ган у ко ме је по ве ћан 
обим по сла, а сва пра ва из рад ног од но са оства ру је у др жав ном ор-
га ну из ко га је пре ме штен. При вре ме ни пре ме штај у дру ги др жав ни 
ор ган тра је нај ду же шест ме се ци, а из у зет но мо же да бу де про ду жен 
нај ду же за још шест ме се ци. По сле про те ка вре ме на пре ме шта ја др-
жав ни слу жбе ник има пра во да се вра ти на рад но ме сто на ко ме је ра-
дио пре пре ме шта ја. О при вре ме ном пре ме шта ју др жав ног слу жбе ни-
ка из јед ног у дру ги др жав ни ор ган ру ко во ди о ци за кљу чу ју пи сме ни 
спо ра зум. По сле то га ру ко во ди лац др жав ног ор га на из ко га се др жав-
ни слу жбе ник пре ме шта до но си ре ше ње о пре ме шта ју.

8. Струч но уса вр ша ва ње и оспо со бља ва ње

8.1. Струч но уса вр ша ва ње

Др жав ни слу жбе ник има пра во и ду жност да се струч но уса вр ша-
ва пре ма по тре ба ма др жав ног ор га на. Сред ства за струч но уса вр ша-
ва ње обез бе ђу ју се у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је. Струч но уса вр ша ва-
ње за сни ва се на про гра ми ма ко ји ма се од ре ђу ју об ли ци и са др жи на 
уса вр ша ва ња и ви си на сред ста ва за уса вр ша ва ње. Про грам оп штег 
струч ног уса вр ша ва ња др жав них слу жбе ни ка из ор га на др жав не 
упра ве и слу жби Вла де за сва ку го ди ну до но си Вла да, на пред лог 
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Слу жбе за упра вља ње ка дро ви ма. Про грам по себ ног струч ног уса вр-
ша ва ња др жав них слу жбе ни ка до но си ру ко во ди лац за сва ку го ди ну, 
пре ма по себ ним по тре ба ма др жав ног ор га на.

8.2. До дат но обра зо ва ње

Др жав ном слу жбе ни ку мо же да се омо гу ћи до дат но обра зо ва ње зна-
чај но за др жав ни ор ган. Др жав ни слу жбе ник ко ји ће да се до дат но обра-
зу је би ра се на ин тер ном кон кур су у др жав ном ор га ну, а пред ност има 
др жав ни слу жбе ник са ви шим про се ком оце не у по след ње три го ди не. 
Тро шко ве до дат ног обра зо ва ња сно си др жав ни ор ган. Пра ва и оба ве зе 
др жав ног слу жбе ни ка ко ји се до дат но обра зу је уре ђу ју се уго во ром. Др-
жав ни слу жбе ник има пра во на ми ро ва ње рад ног од но са ако до дат но 
обра зо ва ње зах те ва при вре ме но од су ство с ра да. По сле до дат ног обра-
зо ва ња др жав ни слу жбе ник оба ве зан је да оста не на ра ду у др жав ном 
ор га ну нај ма ње дво стру ко ду же од тра ја ња до дат ног обра зо ва ња, ина че 
је ду жан да јед но крат но вра ти све тро шко ве до дат ног обра зо ва ња.

8.3. Струч ни ис пит

Др жав ни слу жбе ник ко ји је у рад ном од но су на нео д ре ђе но вре-
ме мо ра да има по ло жен др жав ни струч ни ис пит.

Др жав ни струч ни ис пит ни су ду жни да по ла жу они др жав ни слу-
жбе ни ци у су до ви ма, јав ним ту жи ла штви ма и Ре пу блич ком јав ном 
пра во бра ни ла штву ко ји су оба ве зни да по ла жу пра во суд ни ис пит, ни-
ти др жав ни слу жбе ни ци у оста лим др жав ним ор га ни ма ко ји су по ло-
жи ли пра во суд ни ис пит.

За ко ном мо же да се пред ви ди по се бан струч ни ис пит ко ји се по-
ла же уме сто др жав ног струч ног ис пи та, ра ди за по сле ња на рад ним 
ме сти ма са по себ ним ду жно сти ма и овла шће њи ма.

Др жав ни слу жбе ник на проб ном ра ду ко ји је рад ни од нос за сно-
вао на нео д ре ђе но вре ме по ла же др жав ни струч ни ис пит до окон ча-
ња проб ног ра да.

При прав ник по ла же др жав ни струч ни ис пит до окон ча ња при-
прав нич ког ста жа.

8.4. Струч но оспо со бља ва ње – при прав ни штво

При прав ник је ли це ко је пр ви пут за сни ва рад ни од нос у сво јој 
стру ци и оспо со бља ва се за са мо ста лан рад. Из у зет но рад ни од нос 
у ста ту су при прав ни ка мо же се за сно ва ти и са ли цем ко је је код дру-
гог по сло дав ца би ло у рад ном од но су кра ће од вре ме на утвр ђе ног за 
при прав нич ки стаж у сте пе ну обра зо ва ња ко ји је услов за рад на тим 
по сло ви ма. Вре ме про ве де но у рад ном од но су код дру гог по сло дав-
ца не ура чу на ва се у при прав нич ки стаж.
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При прав ник за сни ва рад ни од нос на од ре ђе но вре ме, по сле спро-
ве де ног јав ног кон кур са.

При прав нич ки стаж на рад ним ме сти ма са фа кул тет ским обра зо ва-
њем тра је јед ну го ди ну, на рад ним ме сти ма са ви шим обра зо ва њем де-
вет ме се ци, а на рад ним ме сти ма са сред њим обра зо ва њем шест ме се-
ци. При прав ни ци се оспо со бља ва ју за са мо ста лан рад пре ма про гра му 
ко ји до но си ру ко во ди лац. Ру ко во ди лац од ре ђу је мен то ра ко ји пра ти 
оспо со бља ва ње. Мен тор од ре ђу је при прав ни ку по се бан про грам оспо-
со бља ва ња и по сле окон ча ња при прав нич ког ста жа да је ру ко во ди о цу 
пи сме но ми шље ње о оспо со бље но сти при прав ни ка. По сле окон ча ња 
при прав нич ког ста жа и по ло же ног др жав ног или по себ ног струч ног ис-
пи та, при прав ник мо же да на ста ви рад на нео д ре ђе но вре ме ако по сто-
ји од го ва ра ју ће рад но ме сто на ко је мо же да бу де рас по ре ђен и ако се 
рас по ре ђи ва ње укла па у до не се ни ка дров ски план.

Уго вор о струч ном оспо со бља ва њу. – Са не за по сле ним ли цем 
ру ко во ди лац мо же за кљу чи ти уго вор о струч ном оспо со бља ва њу 
– без на кна де, ра ди струч ног оспо со бља ва ња, од но сно сти ца ња рад-
ног ис ку ства и усло ва за по ла га ње др жав ног струч ног ис пи та. За оспо-
со бља ва ње за рад ли ца са сред њим обра зо ва њем уго вор се за кљу чу-
је нај ду же на шест ме се ци, а уго вор за оспо со бља ва ње за рад ли ца са 
ви со ким обра зо ва њем, нај ду же на го ди ну да на.

9. Од го вор ност др жав них слу жбе ни ка

9.1. Ди сци плин ска од го вор ност

Др жав ни слу жбе ник је ди сци плин ски од го во ран за по вре де ду-
жно сти из рад ног од но са. Од го вор ност за кри вич но де ло или пре кр-
шај не ис кљу чу је ди сци плин ску од го вор ност. По вре де ду жно сти из 
рад ног од но са мо гу би ти лак ше и те же.

Лак ше по вре де ду жно сти из рад ног од но са је су: 1) уче ста ло за-
ка шња ва ње, нео прав да но од су ство ва ње у то ку рад ног вре ме на или 
ра ни ји од ла зак с ра да; 2) не са ве сно чу ва ње слу жбе них спи са или по-
да та ка; 3) нео прав дан из о ста нак с ра да је дан рад ни дан; 4) нео прав-
да но нео ба ве шта ва ње не по сред но прет по ста вље ног о раз ло зи ма 
спре че но сти за до ла зак на рад у ро ку од 24 са та од на стан ка раз ло га; 
5) по вре да ко дек са по на ша ња др жав них слу жбе ни ка ко ја ни је об у хва-
ће на не ком од по вре да ду жно сти из рад ног од но са пред ви ђе них За-
ко ном о др жав ним слу жбе ни ци ма или по себ ним за ко ном.

Те же по вре де ду жно сти из рад ног од но са је су: 1) не из вр ша ва ње 
или не са ве сно, не бла го вре ме но или не мар но из вр ша ва ње по сло ва или 
на ло га прет по ста вље ног; 2) не за ко нит рад или про пу шта ње рад њи за 
ко је је др жав ни слу жбе ник овла шћен ра ди спре ча ва ња не за ко ни то сти 
или ште те; 3) зло у по тре ба пра ва из рад ног од но са; 4) по вре да на че ла 
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не при стра сно сти или по ли тич ке не у трал но сти или из ра жа ва ње и за-
сту па ње по ли тич ких уве ре ња на ра ду; 5) ода ва ње слу жбе не или дру ге 
тај не; 6) зло у по тре ба оба ве шта ва ња о сум њи у по сто ја ње ко руп ци је; 7) 
при ма ње по кло на у ве зи с вр ше њем по сло ва ми мо од ре да ба За ко на 
о др жав ним слу жбе ни ци ма, при ма ње услу ге или ко ри сти за се бе или 
дру го ли це или ко ри шће ње ра да у др жав ном ор га ну ра ди ути ца ња на 
оства ри ва ње соп стве них пра ва или пра ва ли ца по ве за них с др жав ним 
слу жбе ни ком; 8) до дат ни рад ми мо усло ва од ре ђе них За ко ном о др жав-
ним слу жбе ни ци ма; 9) пре у зи ма ње ду жно сти ди рек то ра, за ме ни ка или 
по моћ ни ка ди рек то ра у прав ном ли цу или по вре да огра ни че ња члан-
ства у ор га ни ма прав ног ли ца; 10) осни ва ње при вред ног дру штва, јав не 
слу жбе и ба вље ње пред у зет ни штвом; 11) не пре но ше ње упра вљач ких 
пра ва у при вред ном су бјек ту на дру го ли це, не до ста вља ње по да та ка 
ру ко во ди о цу о ли цу на ко је су пре не та упра вљач ка пра ва или не до ста-
вља ње ру ко во ди о цу до ка за о пре но су упра вљач ких пра ва; 12) не при-
ја вљи ва ње ин те ре са ко ји др жав ни слу жбе ник или с њим по ве за но ли-
це мо же има ти у ве зи са од лу ком др жав ног ор га на у чи јем до но ше њу 
уче ству је; 13) не за ко ни то рас по ла га ње сред стви ма; 14) по вре да пра ва 
дру гих др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка; 15) не до лич но, на сил нич-
ко или увре дљи во по на ша ње пре ма стран ка ма или са рад ни ци ма; 16) 
до ла зак на рад у ал ко хо ли са ном ста њу или под ути ца јем дру гих опој них 
сред ста ва, од но сно ужи ва ње ал ко хо ла или дру гих опој них сред ста ва у 
то ку рад ног вре ме на; 17) оме та ње стра на ка у оства ри ва њу пра ва и ин те-
ре са пред др жав ним ор га ном; 18) нео прав да ни из о ста нак с ра да нај ма-
ње два уза стоп на рад на да на; 19) по на вља ње лак ших по вре да ду жно сти 
утвр ђе них ко нач ним ре ше њем ко јим је из ре че на ди сци плин ска ка зна.

9.2. Ди сци плин ске ка зне

За лак ше по вре де ду жно сти из рад ног од но са мо же да се из рек не 
нов ча на ка зна до 20% пла те за пу но рад но вре ме, ис пла ће не за ме сец 
у ко ме је нов ча на ка зна из ре че на. За те же по вре де ду жно сти из рад ног 
од но са мо же да се из рек не: 1) нов ча на ка зна од 20% до 30% пла те за пу-
но рад но вре ме, ис пла ће не за ме сец у ко ме је нов ча на ка зна из ре че на, у 
тра ја њу до шест ме се ци; 2) од ре ђи ва ње не по сред но ни жег плат ног раз-
ре да; 3) за бра на на пре до ва ња од че ти ри го ди не; 4) пре ме штај на рад но 
ме сто у не по сред но ни же зва ње уз за др жа ва ње плат ног раз ре да чи ји је 
ред ни број исто ве тан ред ном бро ју плат ног раз ре да у ко ме се на ла зи 
рад но ме сто с ко га је пре ме штен; 5) пре ста нак рад ног од но са.

9.3. Ди сци плин ски по сту пак

Ди сци плин ски по сту пак по кре ће ру ко во ди лац, на соп стве ну ини-
ци ја ти ву или на пред лог ли ца ко је је прет по ста вље но др жав ном слу-
жбе ни ку. Ди сци плин ски по сту пак по кре ће се пи сме ним за кључ ком, 
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ко ји се до ста вља др жав ном слу жбе ни ку и на ко ји жал ба ни је до пу ште-
на. Ди сци плин ски по сту пак во ди и о ди сци плин ској од го вор но сти 

од лу чу је ру ко во ди лац, а он мо же и да осну је ди сци плин ску ко ми си ју 
од три чла на да уме сто ње га по кре ће и во ди ди сци плин ски по сту пак и 
од лу чу је о ди сци плин ској од го вор но сти.

У ди сци плин ском по ступ ку одр жа ва се усме на рас пра ва, на ко-
јој др жав ни слу жбе ник има пра во да из ло жи сво ју од бра ну. Он мо же 
да се на рас пра ви бра ни сам или пре ко за ступ ни ка, а мо же да за рас-
пра ву до ста ви и пи сме ну од бра ну. Рас пра ва мо же да се одр жи и без 
при су ства др жав ног слу жбе ни ка ако за то по сто је ва жни раз ло зи, а 
др жав ни слу жбе ник је на рас пра ву уред но по зван.

При из бо ру и од ме ра ва њу ди сци плин ске ка зне во ди се ра чу на о 
сте пе ну од го вор но сти др жав ног слу жбе ни ка, те жи ни по сле ди ца по-
вре де ду жно сти и су бјек тив ним и објек тив ним окол но сти ма под ко ји-
ма је по вре да ду жно сти из вр ше на. О то ме да ли је др жав ном слу жбе-
ни ку ра ни је већ би ла из ре че на ди сци плин ска ка зна во ди се ра чу на 
са мо ако она ни је још из бри са на из ка дров ске еви ден ци је.

9.4. Уда ље ње с ра да

Др жав ни слу жбе ник про тив ко га је по кре нут кри вич ни по сту пак 
због кри вич ног де ла учи ње ног на ра ду или у ве зи с ра дом или ди сци-
плин ски по сту пак због те же по вре де ду жно сти мо же да се уда љи с 
ра да до окон ча ња кри вич ног, од но сно ди сци плин ског по ступ ка ако 
би ње го во при су ство на ра ду ште ти ло ин те ре су др жав ног ор га на или 
оме та ло во ђе ње ди сци плин ског по ступ ка. Ре ше ње о уда ље њу с ра да 
до но си ру ко во ди лац или ди сци плин ска ко ми си ја, у за ви сно сти од то-
га ко во ди ди сци плин ски по сту пак. Ре ше ње о уда ље њу с ра да опо зи-
ва се, по слу жбе ној ду жно сти или на пред лог др жав ног слу жбе ни ка, 
ако пре ста ну раз ло зи због ко јих је до не се но.

9.5. За ста ре лост

По кре та ње ди сци плин ског по ступ ка, као и во ђе ње ди сци плин ског 
по ступ ка за лак ше по вре де ду жно сти за ста ре ва про те ком јед не го ди не 
од из вр ше не по вре де, а по кре та ње и во ђе ње ди сци плин ског по ступ ка 
за те же по вре де – про те ком две го ди не од из вр ше не по вре де.

9.6. Упис ди сци плин ске ка зне у ка дров ску еви ден ци ју 
и ње но бри са ње

Ди сци плин ска ка зна из ре че на ко нач ним ре ше њем упи су је се у 
ка дров ску еви ден ци ју. Ди сци плин ска ка зна бри ше се из ка дров ске 
еви ден ци је ако др жав ном слу жбе ни ку не бу де из ре че на но ва ди сци-
плин ска ка зна у на ред не две го ди не од из ре че не ди сци плин ске ка зне 
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за лак шу по вре ду ду жно сти, или у на ред не че ти ри го ди не од из ре че не 
ди сци плин ске ка зне за те жу по вре ду ду жно сти.

9.7. Ди сци плин ски по сту пак про тив 
др жав них слу жбе ни ка на по ло жа ју

Ди сци плин ски по сту пак про тив др жав ног слу жбе ни ка ко га је на 
по ло жај по ста ви ла Вла да во ди Ви со ки слу жбе нич ки са вет, а про тив 
др жав ног слу жбе ни ка ко га је на по ло жај по ста вио дру ги др жав ни ор-
ган или те ло – те ло од ре ђе но ње го вим ак ти ма.

9.8. Од го вор ност за ште ту

Др жав ни слу жбе ник је од го во ран за ште ту ко ју на ра ду или у ве зи 
с ра дом на мер но или из крај ње не па жње про у зро ку је др жав ном ор-
га ну. По сто ја ње ште те, ви си ну ште те и окол но сти под ко ји ма је ште та 
про у зро ко ва на утвр ђу је ру ко во ди лац или ли це ко је он за то пи сме но 
овла сти. Ако др жав ни слу жбе ник од би је да на док на ди ште ту, пра во 
на на док на ду ште те мо же да се оства ри у пар нич ном по ступ ку. Др жав-
ни слу жбе ник се осло ба ђа од од го вор но сти за ште ту ко ју је про у зро-
ко вао из вр ше њем на ло га прет по ста вље ног ако је прет по ста вље ном 
са оп штио да из вр ше ње на ло га мо же да про у зро ку је ште ту.

За ште ту ко ју др жав ни слу жбе ник на ра ду или у ве зи с ра дом про-
у зро ку је тре ћем ли цу не за ко ни тим или не пра вил ним ра дом од го ва ра 
Ре пу бли ка Ср би ја. Оште ће ник има пра во да на кна ду ште те зах те ва и 
не по сред но од др жав ног слу жбе ни ка, ако је он ште ту про у зро ко вао 
на мер но. Ако Ре пу бли ка Ср би ја оште ће ни ку на док на ди ште ту ко ју је 
др жав ни слу жбе ник про у зро ко вао на мер но или из крај ње не па жње, 
има пра во да од др жав ног слу жбе ни ка зах те ва на кна ду пла ће ног из-
но са у ро ку од шест ме се ци од да на ис пла ће не на кна де ште те.

Ре пу бли ка Ср би ја од го ва ра за ште ту про у зро ко ва ну др жав ном слу-
жбе ни ку на ра ду или у ве зи с ра дом, пре ма оп штим пра ви ли ма обли га-
ци о ног пра ва.

10. Пре ста нак рад ног од но са

Упо ред но прав но по сма тра но, мо же се уочи ти да су вр ло рет ки 
си сте ми у ко ји ма рад ни од нос пре ста је из истих раз ло га и у јав ном и 
у при ват ном сек то ру. У ве ћи ни си сте ма, ста тус др жав них слу жбе ни ка 
шти ти се од по ли тич ких при ти са ка та ко што се раз ло зи за пре ста нак 
рад ног од но са по себ но уре ђу ју, тј. друк чи је не го у при ват ном сек то ру.

По За ко ну о др жав ним слу жбе ни ци ма, др жав ном слу жбе ни ку пре-

ста је рад ни од нос: 1) про те ком вре ме на на ко је је за сно ван; 2) спо ра зу-
мом; 3) от ка зом; 4) по си ли за ко на; 5) на дру ги на чин од ре ђен За ко ном 
о др жав ним слу жбе ни ци ма или по себ ним за ко ном.
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Др жав ном слу жбе ни ку на по ло жа ју ко ме по спро ве де ној ини ци ја-
ти ви за раз ре ше ње на осно ву ме ре јав ног об ја вљи ва ња пре по ру ке за 
раз ре ше ње ко ју из рек не Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је, рад ни 
од нос пре ста је да ном ко нач но сти ре ше ња над ле жног ор га на ко јим се 
утвр ђу је пре ста нак ра да на по ло жа ју.

Рад ни од нос на од ре ђе но вре ме пре ста је про те ком вре ме на на 

ко је је за сно ван.
Ру ко во ди лац и др жав ни слу жбе ник мо гу да за кљу че пи сме ни спо-

ра зум о пре стан ку рад ног од но са др жав ног слу жбе ни ка. Пи сме ним 
спо ра зу мом од ре ђу је се и дан ка да пре ста је рад ни од нос. Др жав ном 
слу жбе ни ку на по ло жа ју рад ни од нос не мо же да пре ста не пи сме ним 
спо ра зу мом.

Др жав ни слу жбе ник мо же да под не се пи сме ни от каз нај ма ње 15 
да на пре да на ко ји је у пи сме ном от ка зу озна чио као дан пре стан ка 
рад ног од но са. Др жав ни слу жбе ник на по ло жа ју пи сме ни от каз под-
но си др жав ном ор га ну или те лу над ле жном за ње го во по ста вље ње.

Ру ко во ди лац от ка зу је рад ни од нос др жав ном слу жбе ни ку ако: 1) 
од би је пре ме штај или рас по ре ђи ва ње кад за њих ни је по треб на са гла-
сност др жав ног слу жбе ни ка или нео прав да но не сту пи на рад но ме сто 
на ко је је пре ме штен или рас по ре ђен; 2) не за до во љи на проб ном ра ду; 
3) по сле пре стан ка раз ло га за ми ро ва ње рад ног од но са не сту пи на рад 
у ро ку од 15 да на; 4) не по ло жи др жав ни или по се бан струч ни ис пит.

Др жав ном слу жбе ни ку пре ста је рад ни од нос по си ли за ко на: 1) 
кад на вр ши рад ни век – да ном на вр ше ња 65. го ди не жи во та ако има 
нај ма ње 15 го ди на ста жа оси гу ра ња; 2) ако бу де осу ђен на ка зну за-
тво ра од нај ма ње шест ме се ци – да ном прав но сна жно сти пре су де; 3) 
ако је не рас по ре ђен а не бу де пре ме штен на дру го рад но ме сто – на-
ред ног да на од про те ка два ме се ца от кад је по стао не рас по ре ђен; 4) 
ако нео прав да но из о ста не с ра да нај ма ње три уза стоп на рад на да на 
– тре ћег да на из о стан ка с ра да; 5) ако у ро ку од јед не го ди не не по ло-
жи др жав ни струч ни ис пит пре ма пла ну и про гра му за сте пен струч-
не спре ме ко ји је сте као до дат ним обра зо ва њем.

Др жав ном слу жбе ни ку рад ни од нос пре ста је по си ли за ко на и из 
дру гих раз ло га пред ви ђе них оп штим про пи си ма о ра ду ко ји ма се уре-
ђу је пре ста нак рад ног од но са не за ви сно од во ље за по сле ног и во ље 
по сло дав ца.

11. Пра ва др жав них слу жбе ни ка при про ме ни 

уре ђе ња др жав них ор га на

У упо ред ним си сте ми ма ре дов но је пред ви ђе но да др жав ни слу-
жбе ник при ли ком пре у ре ђе ња др жав них ор га на, пре не го што му 
пре ста не рад ни од нос, има пра во на пре ме штај на дру го сло бод но и 
од го ва ра ју ће ме сто.
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Пре ма За ко ну о др жав ним слу жбе ни ци ма, ако Пра вил ник бу-

де та ко из ме њен да не ка рад на ме ста бу ду уки ну та или број др жав-
них слу жбе ни ка сма њен, пре ко број ни др жав ни слу жбе ни ци пре ме-
шта ју се на дру га од го ва ра ју ћа рад на ме ста, а пред ност има ју они 
са бо љим оце на ма у по след ње три го ди не. Ако од го ва ра ју ће рад но 
ме сто не по сто ји, пре ко број ни др жав ни слу жбе ник мо же, уз сво ју 
са гла сност, би ти пре ме штен на ни же рад но ме сто ко је од го ва ра ње-
го вој струч ној спре ми, а ако ни та кво рад но ме сто не по сто ји, по ста-
је не рас по ре ђен. Ме ђу тим, ако се др жав ни слу жбе ник не са гла си с 
пре ме шта јем на ни же рад но ме сто, ру ко во ди лац до но си ре ше ње о 
пре стан ку рад ног од но са. Др жав ном слу жбе ни ку пре ста је рад ни од-
нос да ном ко нач но сти ре ше ња о пре стан ку рад ног од но са.

Жал ба не од ла же из вр ше ње ре ше ња о пре ме шта ју и ре ше ња 
ко јим се утвр ђу је да је др жав ни слу жбе ник не рас по ре ђен.

У слу ча ју до но ше ња но вог Пра вил ни ка, сви др жав ни слу-
жбе ни ци рас по ре ђу ју се на од го ва ра ју ћа рад на ме ста, при че му ру-
ко во ди лац во ди ра чу на о то ме на ко јим су по сло ви ма ра ди ли пре 
рас по ре ђи ва ња. Ако но вим Пра вил ни ком не ка рад на ме ста бу ду 
уки ну та или број др жав них слу жбе ни ка бу де сма њен, на пре ко број-
не др жав не слу жбе ни ке при ме њу ју се пра ви ла ко ја ва же за слу чај 
из ме не Пра вил ни ка.

Ако др жав ни ор ган бу де уки нут а ње гов де ло круг пре у зме дру-
ги др жав ни ор ган, он пре у зи ма и др жав не слу жбе ни ке из уки ну тог 
др жав ног ор га на. Ако део де ло кру га др жав ног ор га на пре у зме дру-
ги др жав ни ор ган, он пре у зи ма и др жав не слу жбе ни ке ко ји ра де у 
пре у зе том де ло кру гу. Ако др жав ни ор ган бу де уки нут а ње гов де ло-
круг не пре у зме ни је дан др жав ни ор ган, др жав ни слу жбе ни ци из 
уки ну тог др жав ног ор га на по ста ју не рас по ре ђе ни.

По ло жај не рас по ре ђе них др жав них слу жбе ни ка. – Док је 
не рас по ре ђен др жав ни слу жбе ник има пра во на на кна ду пла те 
пре ма за ко ну ко јим се уре ђу ју пла те у др жав ним ор га ни ма (65% 
основ не пла те). Сва пра ва из рад ног од но са др жав ни слу жбе ник 
оства ру је у др жав ном ор га ну чи ји је ру ко во ди лац до нео ре ше ње 
да је др жав ни слу жбе ник не рас по ре ђен. Не рас по ре ђе ном др жав-
ном слу жбе ни ку пре ста је рад ни од нос ако у ро ку од два ме се ца, 
по сле ин тер ног или јав ног кон кур са, не бу де пре ме штен у дру ги 
др жав ни ор ган.

Ко нач но ре ше ње ко јим се утвр ђу је да је др жав ни слу жбе ник 
из ор га на др жав не упра ве и слу жбе Вла де не рас по ре ђен до ста вља 
се Слу жби за упра вља ње ка дро ви ма. Слу жба за упра вља ње ка дро-
ви ма укљу чу је по дат ке о не рас по ре ђе ним др жав ним слу жбе ни ци-
ма у еви ден ци ју ин тер ног тр жи шта ра да и ис пи ту је мо гућ ност њи-
хо вог пре ме шта ја.
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12. Од лу чи ва ње о пра ви ма и ду жно сти ма 

др жав них слу жбе ни ка

12.1. Од лу чи ва ње у пр вом сте пе ну

О пра ви ма и ду жно сти ма др жав ног слу жбе ни ка од лу чу је ру ко во-
ди лац ре ше њем, ако За ко ном о др жав ним слу жбе ни ци ма или дру гим 
за ко ном или дру гим про пи сом ни је друк чи је од ре ђе но. Ру ко во ди лац 
мо же пи сме но да овла сти др жав ног слу жбе ни ка ко ји има за вр шен фа-
кул тет и нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства у стру ци да уме сто ње га 
од лу чу је о пра ви ма и ду жно сти ма др жав них слу жбе ни ка.

12.2. Жал бе не ко ми си је

Жал бе не ко ми си је од лу чу ју о жал ба ма др жав них слу жбе ни ка на 
ре ше ња ко ји ма се у управ ном по ступ ку од лу чу је о њи хо вим пра ви ма 
и ду жно сти ма и о жал ба ма уче сни ка ин тер ног и јав ног кон кур са.

Жал бе на ко ми си ја је ду жна да од лу чи о жал би у ро ку од 30 да на 
од да на ње ног при је ма ако За ко ном о др жав ним слу жбе ни ци ма ни је 
друк чи је од ре ђе но, ина че се сма тра да је жал ба од би је на. О жал би на 
за кљу чак о од ба ци ва њу при ја ве на кон курс за по пу ња ва ње сло бод них 
рад них ме ста жал бе на ко ми си ја је ду жна да од лу чи у ро ку од осам да на 
од да на ње ног при је ма, ина че се сма тра да је жал ба од би је на.

Про тив од лу ке жал бе не ко ми си је мо же да се по кре не управ ни спор.
О жал ба ма др жав них слу жбе ни ка из ор га на др жав не упра ве, слу-

жби Вла де и Ре пу блич ког јав ног пра во бра ни ла штва од лу чу је Жал бе-
на ко ми си ја Вла де, а о жал ба ма др жав них слу жбе ни ка из су до ва и 
јав них ту жи ла шта ва – Жал бе на ко ми си ја су до ва и Жал бе на ко ми си ја 
ту жи ла штва. О жал ба ма др жав них слу жбе ни ка из оста лих др жав них 
ор га на од лу чу ју жал бе не ко ми си је ко је се обра зу ју њи хо вим ак ти ма.

Жал бе не ко ми си је су у свом ра ду са мо стал не и ра де у ве ћи ма од 
три чла на. Број чла но ва жал бе не ко ми си је од ре ђу је др жав ни ор ган 
или те ло над ле жно за име но ва ње и раз ре ше ње чла но ва жал бе не ко-
ми си је, та ко да тај број не бу де ма њи од се дам (Жал бе на ко ми си ја Вла-
де), од но сно пет (оста ле жал бе не ко ми си је). Чла но ви жал бе не ко ми-
си је и, ме ђу њи ма, пред сед ник жал бе не ко ми си је име ну ју се на пет 
го ди на и мо гу да бу ду по но во име но ва ни.

13. Уре ђе ње ка дров ског си сте ма

13.1. Ка дров ски план

Ка дров ски план са сто ји се од при ка за бро ја др жав них слу жбе ни-
ка пре ма рад ним ме сти ма и бро ја др жав них слу жбе ни ка са рад ним 
од но сом на нео д ре ђе но вре ме ко ји су по треб ни у го ди ни за ко ју се 
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ка дров ски план до но си, од при ка за бро ја при прав ни ка чи ји се при јем 
пла ни ра и бро ја др жав них слу жбе ни ка чи ји се при јем у рад ни од нос на 
од ре ђе но вре ме пла ни ра због мо гу ћег по ве ћа ња оби ма по сла.

Сва ки др жав ни ор ган при пре ма на црт свог ка дров ског пла на 
исто вре ме но са при пре мом на цр та за ко на о бу џе ту, та ко да бу де 
ускла ђен с њим, и на црт до ста вља ор га ну ко ји при пре ма пред лог ка-
дров ског пла на. Пред лог ка дров ског пла на за ор га не др жав не упра ве 
и слу жбе Вла де при пре ма Слу жба за упра вља ње ка дро ви ма.

Ка дров ски план до но си се у ро ку од 30 да на од да на до но ше ња 
за ко на о бу џе ту, у скла ду са сред стви ма ко ја су обез бе ђе на у бу џе ту 
Ре пу бли ке Ср би је. Ка дров ски план за ор га не др жав не упра ве и слу-
жбе Вла де до но си Вла да, а ка дров ски план за су до ве и јав на ту жи ла-
штва – ми ни стар ство над ле жно за по сло ве пра во су ђа, на кон што 
при ба ви са гла сност ми ни стар ства над ле жног за по сло ве фи нан си ја. 
У оста лим др жав ним ор га ни ма ка дров ски план до но си ру ко во ди лац 
ако по себ ним про пи сом ни је друк чи је од ре ђе но, на кон што при ба ви 
са гла сност ми ни стар ства над ле жног за по сло ве фи нан си ја. За спро во-
ђе ње ка дров ског пла на од го во ран је ру ко во ди лац.

13.2. Слу жба за упра вља ње ка дро ви ма

Слу жба за упра вља ње ка дро ви ма, ко ју обра зу је Вла да, за ду же-
на је за струч не по сло ве ве за не за упра вља ње ка дро ви ма у др жав-
ној упра ви. Слу жба за упра вља ње ка дро ви ма огла ша ва ин тер не 
кон кур се за сло бод на из вр ши лач ка рад на ме ста и ин тер не и јав не 
кон кур се за по пу ну по ло жа ја у ор га ни ма др жав не упра ве и слу жба-
ма Вла де, са ве ту је ор га не др жав не упра ве и слу жбе Вла де ка ко да 
упра вља ју ка дро ви ма, ор га ни зу је струч но уса вр ша ва ње др жав них 
слу жбе ни ка, по себ но у обла сти бор бе про тив ко руп ци је, пру жа 
струч но-тех нич ку по моћ Ви со ком слу жбе нич ком са ве ту, оба вља 
струч не и тех нич ке по сло ве зна чај не за по ли ти ку Вла де у упра вља-
њу ка дро ви ма и вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном или про пи-
сом Вла де.

13.3. Цен трал на ка дров ска еви ден ци ја

Цен трал ну ка дров ску еви ден ци ју о др жав ним слу жбе ни ци ма и 
на ме ште ни ци ма у ор га ни ма др жав не упра ве и слу жба ма Вла де во ди 
Слу жба за упра вља ње ка дро ви ма. Цен трал на ка дров ска еви ден ци ја 
во ди се као ин фор ма тич ка ба за по да та ка. По да ци упи са ни у Цен трал-
ну ка дров ску еви ден ци ју до ступ ни су ру ко во ди о ци ма и дру гим ли-
ци ма ко ја од лу чу ју о пра ви ма и ду жно сти ма др жав них слу жбе ни ка 
и управ ним ин спек то ри ма. Сва ки др жав ни слу жбе ник има пра во на 
увид у оне по дат ке из Цен трал не ка дров ске еви ден ци је ко ји се од но-
се на ње га.
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Еви ден ци ју ин тер ног тр жи шта ра да за ор га не др жав не упра ве 
и слу жбе Вла де во ди Слу жба за упра вља ње ка дро ви ма. Еви ден ци ја 
ин тер ног тр жи шта ра да са др жи по дат ке о сло бод ним рад ним ме сти-
ма, др жав ним слу жбе ни ци ма ко ји же ле трај ни или при вре ме ни пре-
ме штај на дру го рад но ме сто, по дат ке о не рас по ре ђе ним др жав ним 
слу жбе ни ци ма и по дат ке о дру гим ка дров ским по тре ба ма. По да ци о 
др жав ним слу жбе ни ци ма упи су ју се у еви ден ци ју ин тер ног тр жи шта 
ра да из Цен трал не ка дров ске еви ден ци је. Др жав ни слу жбе ник има 
пра во да до би је све по дат ке о ка дров ским по тре ба ма са др жа не у еви-
ден ци ји ин тер ног тр жи шта ра да.

13.4. Ви со ки слу жбе нич ки са вет

За ко ном о др жав ним слу жбе ни ци ма обра зо ван је Ви со ки слу жбе-
нич ки са вет, као по себ но те ло ко је про пи си ма ко ји ва же за ор га не др-
жав не упра ве и слу жбе Вла де од ре ђу је ка кве се струч не оспо со бље но-
сти, зна ња и ве шти не оце њу ју у из бор ном по ступ ку и од ре ђу је на чин 
њи хо ве про ве ре. Та ко ђе, про пи су је ме ри ла за из бор на рад на ме ста, 
до но си ко декс по на ша ња др жав них слу жбе ни ка и вр ши дру ге по сло-
ве од ре ђе не За ко ном о др жав ним слу жбе ни ци ма. Ви со ки слу жбе нич-
ки са вет има је да на ест чла но ва, ко је име ну је Вла да на шест го ди на.

14. Посебнa пра ви ла о на ме ште ни ци ма

Рад на ме ста на ме ште ни ка, усло ви за за по сле ње на њи ма и број на-
ме ште ни ка од ре ђу ју се Пра вил ни ком. Да би се по пу ни ло сло бод но рад-
но ме сто на ме ште ни ка по треб но је да је оно пред ви ђе но Пра вил ни ком 
и да се ње го во по пу ња ва ње укла па у до не се ни ка дров ски план.

На ме ште ник за сни ва рад ни од нос уго во ром о ра ду. Уго вор о ра-
ду оба ве зно са др жи од ред бу пре ма ко јој по сло да вац мо же ре ше њем 
да про ме ни оне са стој ке уго во ра чи ју јед но стра ну про ме ну за кон до-
пу шта. О пра ви ма и ду жно сти ма на ме ште ни ка ре ше њем од лу чу је ру-
ко во ди лац или др жав ни слу жбе ник ко га ру ко во ди лац за то пи сме но 
овла сти. На ме ште ник има пра во на пла ту, на кна де и дру га при ма ња 
пре ма за ко ну ко јим се уре ђу ју пла те у др жав ним ор га ни ма.

Од ред бе За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма о пре ме шта ју и рас-
по ре ђи ва њу др жав них слу жбе ни ка сход но се при ме њу ју на на ме ште-
ни ке. Ре ше ње о пре ме шта ју, од но сно рас по ре ђи ва њу на ме ште ни ка 
за ме њу је по си ли за ко на од го ва ра ју ће од ред бе уго во ра о ра ду. Ако 
на ме ште ник од би је пре ме штај, од но сно рас по ре ђи ва ње, от ка зу је 
му се уго вор о ра ду. На ме ште ни ку се от ка зу је уго вор о ра ду увек кад 
услед про ме не уну тра шњег уре ђе ња др жав ног ор га на или уре ђе ња 
си сте ма др жав них ор га на ви ше не по сто ји ни јед но рад но ме сто на ко-
је мо же би ти пре ме штен, од но сно рас по ре ђен.
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15. Над ле жност управ не ин спек ци је

Спро во ђе ње За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма над зи ре ми ни-
стар ство над ле жно за по сло ве упра ве пре ко управ не ин спек ци је. 
Управ ни ин спек тор над зи ре: 1) ускла ђе ност Пра вил ни ка са за ко ном 
и дру гим про пи си ма; 2) ускла ђе ност по пу ња ва ња рад них ме ста са 
Пра вил ни ком и ка дров ским пла ном; 3) за ко ни тост спро во ђе ња ин тер-
ног и јав ног кон кур са; 4) за ко ни тост рас по ре ђи ва ња, пре ме шта ја и на-
пре до ва ња др жав них слу жбе ни ка; 5) бла го вре ме ност и пра вил ност 
до ста вља ња по да та ка ко ји се упи су ју у Цен трал ну ка дров ску еви ден-
ци ју; 6) дру га пи та ња ве за на за рад не од но се у др жав ним ор га ни ма. 
Управ ни ин спек тор ду жан је да по сту пи по сва кој пред став ци из сво је 
над ле жно сти и да под но си о ца пред став ке оба ве сти о ис хо ду свог по-
сту па ња. Управ ни ин спек тор мо же жал бе ним ко ми си ја ма пред ло жи-
ти да по осно ву слу жбе ног над зо ра по ни ште или уки ну не за ко ни та 
ко нач на ре ше ња ко ји ма је од лу че но о не ком пра ву или ду жно сти др-
жав ног слу жбе ни ка.

16. Пла те др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка

За ко ном о пла та ма др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка 
уре ђе не су пла те, на кна де и дру га при ма ња др жав них слу жбе ни ка и 
на ме ште ни ка. Пла та др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка са сто ји се 
од основ не пла те и до да та ка на пла ту. У пла ту се ура чу на ва ју и по ре-
зи и до при но си ко ји се пла ћа ју из пла те.

Основ на пла та се од ре ђу је мно же њем ко е фи ци јен та са осно-

ви цом за об ра чун и ис пла ту пла та. Осно ви ца је је дин стве на и утвр-
ђу је се за сва ку бу џет ску го ди ну За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је. 
Ко е фи ци јен ти су утвр ђе ни За ко ном о пла та ма др жав них слу жбе ни-
ка и на ме ште ни ка (по сто ји 13 плат них гру па за др жав не слу жбе ни ке и 
шест плат них гру па за на ме ште ни ке).

Ко е фи ци јен ти за по ло жа је и из вр ши лач ка рад на ме ста др жав них 
слу жбе ни ка од ре ђу ју се ти ме што се сва ки по ло жај и сва ко из вр ши-

лач ко рад но ме сто свр ста ва у јед ну од 13 плат них гру па. Ко е фи ци-
јент за по ло жај од ре ђу је се пре ма плат ној гру пи у ко јој се на ла зи по-
ло жај. У сва кој плат ној гру пи у ко ју су свр ста на из вр ши лач ка рад на 
ме ста др жав них слу жбе ни ка по сто ји осам плат них раз ре да. Плат ни 
раз ре ди из ра жа ва ју на пре до ва ње на истом из вр ши лач ком рад ном ме-
сту. Ко е фи ци јент за из вр ши лач ко рад но ме сто од ре ђу је се пре ма плат-
ном раз ре ду плат не гру пе у ко јој се на ла зи из вр ши лач ко рад но ме сто. 
Др жав ном слу жбе ни ку ко ји сту па на рад но ме сто ру ко во ди о ца уну тра-
шње је ди ни це уве ћа ва се ко е фи ци јент за два плат на раз ре да. Ко е фи-
ци јен ти за рад на ме ста на ме ште ни ка од ре ђу ју се ти ме што се сва ко 
рад но ме сто на ме ште ни ка свр ста ва у јед ну од шест плат них гру па.
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Др жав ни слу жбе ни ци и на ме ште ни ци има ју пра во на до да так 

на oсновну пла ту: за вре ме про ве де но у рад ном од но су (ми ну ли 
рад), за рад но ћу, за рад на дан пра зни ка ко ји ни је рад ни дан, за пре-
ко вре ме ни рад и за при прав ност. Др жав ни слу жбе ни ци има ју пра во 
и на до да так за до дат но оп те ре ће ње на ра ду (за оба вља ње по сло ва 
ко ји ни су у опи су њи хо вог рад ног ме ста). Др жав ни слу жбе ник ко ји 
ра ди на по ло жа ју има пра во са мо на до да так за вре ме про ве де но у 
рад ном од но су.

Др жав ни слу жбе ни ци и на ме ште ни ци има ју пра во и на на кна ду 

пла те, на на кна ду тро шко ва и на дру га при ма ња, у скла ду са За ко-
ном о пла та ма др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка, дру гим про пи-
си ма и по себ ним ко лек тив ним уго во ром за др жав не ор га не.

III. РАД НИ ОД НО СИ У ОР ГА НИ МА 
ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

На рад не од но се у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве још увек се 
сход но при ме њу је За кон о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма 
из 1991. го ди не (ка сни је је ви ше пу та ме њан и до пу ња ван). Тај за кон 
се по сле сту па ња на сна гу За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ви ше 
не при ме њу је на рад не од но се у др жав ним ор га ни ма, али су ње го ве 
од ред бе на ста ви ле да се сход но при ме њу ју на рад не од но се у ор га ни-
ма ло кал не са мо у пра ве, и при ме њи ва ће се док се не до не се по се бан 
за кон ко јим ће се уре ди ти рад ни од но си у ор га ни ма ло кал не са мо у-
пра ве. На за по сле не у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве и иза бра на, од-
но сно по ста вље на ли ца при ме њу ју се и оп шти про пи си о рад ним од-
но си ма у по гле ду оних пра ва, оба ве за и од го вор но сти ко ји За ко ном о 
рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма ни су по себ но уре ђе ни (суп-
си ди јар на при ме на оп штих про пи са о рад ним од но си ма).

Основ на пра ви ла о рад ним од но си ма у ор га ни ма ло кал не са-

мо у пра ве. – О пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма за по сле них и 
по ста вље них, од но сно иза бра них ли ца у ор га ну од лу чу је функ ци о нер 
ко ји ру ко во ди ор га ном, ако за ко ном ни је друк чи је утвр ђе но. За по сле-
ни и иза бра на, од но сно по ста вље на ли ца ду жни су да сво је по сло ве 
оба вља ју са ве сно и не при стра сно, у скла ду с Уста вом и за ко ном. За-
по сле ни и по ста вље на ли ца не мо гу се у оба вља њу сво јих по сло ва ру-
ко во ди ти сво јим по ли тич ким убе ђе њи ма ни ти их мо гу из ра жа ва ти и 
за сту па ти.

При јем у рад ни од нос. – У рад ни од нос у ор га ну ло кал не са мо-
у пра ве мо же се при ми ти ли це под сле де ћим усло ви ма: 1) да је др жа-
вља нин Ре пу бли ке Ср би је; 2) да је пу но лет но; 3) да има оп шту здрав-
стве ну спо соб ност; 4) да има про пи са ну струч ну спре му; 5) да ни је 
осу ђи ва но за кри вич но де ло на без у слов ну ка зну за тво ра од нај ма ње 
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шест ме се ци или за ка жњи во де ло ко је га чи не не по доб ним за оба-
вља ње по сло ва у ор га ну; 6) да ис пу ња ва дру ге усло ве утвр ђе не за ко-
ном, дру гим про пи си ма или ак том о си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у 
ор га ну. Стра ни др жа вља нин или ли це без др жа вљан ства мо же се при-
ми ти у рад ни од нос у ор га ну у скла ду са за ко ном. Као по се бан услов 
за при јем у рад ни од нос мо же се ак том о си сте ма ти за ци ји рад них ме-
ста утвр ди ти проб ни рад. Проб ни рад мо же тра ја ти нај ма ње је дан ме-
сец, а нај ви ше три ме се ца.

Ли це се при ма у рад ни од нос на осно ву: 1) ак та о из бо ру, од но-
сно по ста вље њу на функ ци ју; 2) ко нач не од лу ке функ ци о не ра ко ји 
ру ко во ди ор га ном о из бо ру из ме ђу при ја вље них кан ди да та; 3) спо-
ра зу ма о пре у зи ма њу за по сле ног из дру гог ор га на. Ра ди при је ма у 
рад ни од нос у ор га ну об ја вљу је се оглас. За при јем у рад ни од нос 
на од ре ђе но вре ме не об ја вљу је се оглас, осим ако се ли це при ма у 
рад ни од нос у свој ству при прав ни ка. Рад ни од нос за сно ван на од ре-
ђе но вре ме не мо же да по ста не рад ни од нос на нео д ре ђе но вре ме 
(осим за при прав ни ке).

При прав ни ци. – Ли це са сред њом, ви шом или ви со ком школ-
ском спре мом ко је ни је би ло у рад ном од но су, као и ли це с истим сте-
пе ном школ ске спре ме ко је је у дру гом ор га ну или ор га ни за ци ји про-
ве ло на ра ду кра ће вре ме од вре ме на утвр ђе ног за при прав нич ки 
стаж при прав ни ка с тим сте пе ном школ ске спре ме, при ма се у рад ни 
од нос на од ре ђе но вре ме у свој ству при прав ни ка. При прав ник ко ји 
по ло жи при прав нич ки ис пит мо же на ста ви ти да ра ди на нео д ре ђе но 
вре ме и би ти рас по ре ђен на од го ва ра ју ће рад но ме сто ако у ор га ну 
за то по сто је усло ви.

Рас по ре ђи ва ње, пре у зи ма ње и упу ћи ва ње. – Ако то по тре бе 
ор га на зах те ва ју, функ ци о нер ко ји ру ко во ди ор га ном мо же рас по ре-
ди ти за по сле ног на дру го рад но ме сто у истом ор га ну ко је од го ва ра 
ње го вој струч ној спре ми и рад ним спо соб но сти ма. За по сле ни у ор га-
ну мо же би ти пре у зет без огла са у дру ги ор ган за оба вља ње по сло ва 
ко ји од го ва ра ју ње го вој струч ној спре ми и рад ном ис ку ству ако се о 
то ме спо ра зу ме ју функ ци о не ри ко ји ру ко во де тим ор га ни ма и ако за-
по сле ни на то при ста не. За по сле ни у ор га ну мо же би ти упу ћен (нај ду-
же го ди ну да на) у дру ги ор ган без ње го ве са гла сно сти због по ве ћа ног 
оби ма по сло ва, ако се о то ме спо ра зу ме ју функ ци о не ри ко ји ру ко во-
де тим ор га ни ма.

Ду жно сти за по сле них и по ста вље них ли ца. – За по сле ни (или 
по ста вље но ли це) у ор га ну ло кал не са мо у пра ве ду жан је да из вр ша-
ва на ло ге функ ци о не ра ко ји ру ко во ди ор га ном, од но сно не по сред ног 
ру ко во ди о ца, ако су они у гра ни ца ма за ко на. Кад за по сле ни, од но сно 
по ста вље но ли це, сма тра да је на лог функ ци о не ра ко ји ру ко во ди ор га-
ном, од но сно не по сред ног ру ко во ди о ца, не за ко нит, ду жан је да му на 
то ука же. У том слу ча ју, за по сле ни, од но сно по ста вље но ли це, мо же 
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за др жа ти из вр ше ње на ло га, осим ако се ра ди о хит ној ства ри. По но-
вље ну на ред бу у пи сме ном об ли ку за по сле ни, од но сно по ста вље но 
ли це, мо ра без од ла га ња из вр ши ти, осим ако би из вр ше ње на ред бе 
пред ста вља ло кри вич но де ло, о че му ће из ве сти ти не по сред но ви ши 
ор ган, од но сно ор ган ко ји вр ши кон тро лу или над зор над ра дом ор га-
на у ко ме ра ди за по сле ни, од но сно по ста вље но ли це.

Пла те. – За по сле ни у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве и иза бра на, 
од но сно по ста вље на ли ца за свој рад при ма ју пла ту, у скла ду са За ко-
ном о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма.

Од го вор ност за по сле них и по ста вље них ли ца. – За свој рад за-
по сле ни у ор га ну ло кал не са мо у пра ве и по ста вље на ли ца од го ва ра ју 
ма те ри јал но и ди сци плин ски. За по сле ни (од но сно по ста вље но ли це) 
од го во ран је за ште ту ко ју је на ра ду или у ве зи с ра дом, на мер но или 
из гру бе не па жње, про у зро ко вао ор га ну, прав ном ли цу или гра ђа ни-
ну. За по сле ни и по ста вље на ли ца ди сци плин ски су од го вор ни за по-
вре ду рад них оба ве за и ду жно сти. Ди сци плин ски по сту пак про тив 
за по сле ног во ди и ди сци плин ску ме ру из ри че функ ци о нер ко ји ру ко-
во ди ор га ном.

Пре ста нак рад ног од но са. – Рад ни од нос за по сле них у ор га ни-
ма ло кал не са мо у пра ве и иза бра них, од но сно по ста вље них ли ца пре-
ста је под усло ви ма и на на чин утвр ђен за ко ном. Рад ни од нос мо же 
пре ста ти на осно ву пи сме ног от ка за за по сле ног или по ста вље ног ли-
ца. За по сле ном се от ка зу је рад ни од нос у сле де ћим слу ча је ви ма: 1) 
ако се у ро ку од јед не го ди не од за сни ва ња рад ног од но са утвр ди да 
је рад ни од нос за сно ван су прот но за ко ну; 2) ако не по ка же од го ва ра-
ју ће ре зул та те на проб ном ра ду; 3) ако од би је да ра ди на рад ном ме-
сту на ко је је рас по ре ђен или упу ћен; 4) ако из гу би зва ње а не ма од го-
ва ра ју ћег рад ног ме ста на ко је се мо же рас по ре ди ти у но вом зва њу; 
5) ако се по ис те ку ро ка ми ро ва ња рад ног од но са у скла ду са оп штим 
про пи си ма о рад ним од но си ма не вра ти на рад у ро ку од 15 да на; 6) 
ка да услед про ме на у ор га ни за ци ји стек не ста тус не рас по ре ђе ног, а 
не мо же му се обез бе ди ти рад но ме сто у истом или у дру гом ор га ну 
(ово пра ви ло ва жи и за по ста вље на ли ца).

Иза бра но ли це по пре стан ку функ ци је има пра во на пла ту у тра ја-
њу од шест ме се ци у ви си ни ко ју је има ло у вре ме пре стан ка функ ци-
је. То пра во пре ста је за сни ва њем рад ног од но са или сти ца њем пра ва 
на пен зи ју пре ма про пи си ма о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу. 
По ста вље но ли це ко је по ис те ку ман да та не бу де по но во по ста вље но 
или ко је у то ку тра ја ња ман да та бу де раз ре ше но мо же се рас по ре ди-
ти на рад но ме сто у истом ор га ну ко је од го ва ра ње го вој струч ној спре-
ми и рад ним спо соб но сти ма, а уко ли ко се не мо же рас по ре ди ти на тај 
на чин или не при хва ти рад но ме сто на ко је је рас по ре ђе но, пре ста је 
му рад ни од нос и има пра во на пла ту у тра ја њу од шест ме се ци ко ју 
је има ло у вре ме ка да му је пре стао рад ни од нос. То пра во пре ста је 
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за сни ва њем рад ног од но са или сти ца њем пра ва на пен зи ју пре ма про-
пи си ма о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу.

Оства ри ва ње и за шти та пра ва за по сле них и по ста вље них 

ли ца. – Ра ди оства ри ва ња сво јих пра ва, за по сле ни у ор га ну ло кал не 
са мо у пра ве, од но сно по ста вље на ли ца, пи сме но се обра ћа ју функ ци-
о не ру ко ји ру ко во ди ор га ном. Про тив сва ког ре ше ња или дру гог ак та 
ко јим је од лу че но о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма за по сле ни, од но-
сно по ста вље но ли це, има пра во да под не се при го вор. При го вор се 
под но си функ ци о не ру ко ји ру ко во ди ор га ном. Ако функ ци о нер у ро-
ку од 15 да на не од лу чи о под не том при го во ру или ако за по сле ни (од-
но сно по ста вље но ли це) ни је за до во љан од лу ком функ ци о не ра по во-
дом под не тог при го во ра, за по сле ни, од но сно по ста вље но ли це мо же 
се обра ти ти над ле жном су ду.

Над ле жност управ не ин спек ци је. – Над зор над при ме ном про пи-
са о пра ви ма и оба ве за ма за по сле них у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве, 
од но сно по ста вље них ли ца, вр ши управ на ин спек ци ја. У вр ше њу над-
зо ра управ на ин спек ци ја има пра во да пре гле да ак те, ре ше ња, уго во-
ре и дру ге ис пра ве у ор га ну и да на дру ги на чин при ба вља по треб на 
оба ве ште ња. Ра ди за шти те сво јих пра ва за по сле ни у ор га ну, од но сно 
по ста вље но ли це, мо же се обра ти ти управ ној ин спек ци ји. Ако управ на 
ин спек ци ја на ђе да је по вре ђе но пра во за по сле ног у ор га ну, од но сно 
по ста вље ног ли ца, ука за ће ор га ну на учи ње ну по вре ду. Ако управ на 
ин спек ци ја на ђе да је ко нач ним ре ше њем над ле жног ор га на очи глед-
но по вре ђе но пра во за по сле ног у ор га ну, од но сно по ста вље ног ли ца, 
а по во дом то га је по кре нут по сту пак пред над ле жним су дом, од ло жи-
ће сво јим ре ше њем, на зах тев за по сле ног, од но сно по ста вље ног ли ца 
из вр ше ње ре ше ња до до но ше ња прав но сна жне суд ске од лу ке.

IV. ОП ШТИ ПРО ПИ СИ О РА ДУ – ЗА КОН О РА ДУ

Као што је ре че но, на др жав не слу жбе ни ке се не при ме њу ју оп-
шти про пи си о ра ду, осим на она пра ва и оба ве зе из рад ног од но са 
ко је ни су уре ђе не За ко ном о др жав ним слу жбе ни ци ма. Са дру ге стра-
не, на на ме ште ни ке се при ме њу је За кон о ра ду, осим ако За ко ном о 
др жав ним слу жбе ни ци ма ни је дру га чи је од ре ђе но.

Под рад ним од но сом се под ра зу ме ва од нос по осно ву ра да ко ји 
се, по оп штим про пи си ма, за сни ва уго во ром о ра ду, ко ји за кљу чу ју 
за по сле ни и по сло да вац. Пре ма то ме, рад ни од нос на ста је као до бро-
вољ ни од нос из ме ђу за по сле ног и по сло дав ца, а ње го ву са др жи ну чи-
не пра ва, оба ве зе и од го вор но сти за по сле ног и по сло дав ца, ко ји су 
утвр ђе ни за ко ном, ко лек тив ним уго во ром или дру гим ак том.

За по сле ни је фи зич ко ли це ко је је у рад ном од но су код по сло дав-
ца. По сло да вац је до ма ће, од но сно стра но прав но или фи зич ко ли це 
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ко је за по шља ва, од но сно рад но ан га жу је јед но или ви ше ли ца. Под 
прав ним ли цем као по сло дав цем под ра зу ме ва се сва ки ор га ни за ци-
о ни об лик ко ји има свој ство прав ног су бјек та, од но сно мо гућ ност 
да бу де но си лац пра ва, оба ве за и од го вор но сти (нпр. при вред на 
дру штва, бан ке, јав на пред у зе ћа, уста но ве и др.). По сло да вац је и 
др жа ва, те ри то ри јал на ауто но ми ја и ло кал на са мо у пра ва, што зна чи 
да се рад ним од но сом сма тра и од нос по осно ву ра да из ме ђу за по-
сле ног и др жа ве (или је ди ни це те ри то ри јал не ауто но ми је, од но сно 
ло кал не са мо у пра ве) као по сло дав ца, а ко ји се за сни ва ак том над ле-
жног ор га на. По сло да вац мо же би ти и фи зич ко ли це (нпр. ако за сну-
је рад ни од нос са кућ ним по моћ ним осо бљем или ако као пред у зет-
ник за по сли рад ни ке).

Са др жи ну рад ног од но са, за сно ва ног уго во ром о ра ду, чи не пра-
ва, оба ве зе и од го вор но сти за по сле ног и по сло дав ца.

Пра ва за по сле них

За по сле ни има ју сле де ћа основ на ин ди ви ду ал на (по је ди нач на) 
пра ва: 1) пра во на од го ва ра ју ћу за ра ду; 2) пра во на без бед ност и за-
шти ту жи во та и здра вља на ра ду; 3) пра во на здрав стве ну за шти ту; 4) 
пра во на за шти ту лич ног ин те гри те та (ово пра во се од но си ка ко на 
за шти ту те ле сног та ко и на за шти ту мо рал ног ин те гри те та); 5) пра ва 
у слу ча ју бо ле сти, сма ње ња или гу бит ка рад не спо соб но сти и ста ро-
сти; 6) пра во на ма те ри јал но обез бе ђе ње за вре ме при вре ме не не за-
по сле но сти; 7) пра во на дру ге об ли ке за шти те, у скла ду са за ко ном и 
оп штим ак том (нпр. пра во на от прем ни ну или со ли дар ну по моћ); 8) 
пра во на уче шће у до би ти (уче шће за по сле ног у до би ти оства ре ној у 
по слов ној го ди ни мо же се утвр ди ти уго во ром о ра ду или од лу ком по-
сло дав ца, у скла ду са за ко ном и оп штим ак том).

Од ре ђе не ка те го ри је за по сле них има ју пра во на по себ ну за шти-
ту, а то су: за по сле на же на – за вре ме труд но ће и по ро ђа ја; за по сле-
ни – ра ди не ге де те та; за по сле ни мла ђи од 18 го ди на жи во та; за по-
сле ни ин ва лид.

За по сле ни има ју сле де ћа основ на ко лек тив на пра ва из рад ног од-
но са, ко ја оства ру ју не по сред но, од но сно пре ко сво јих пред став ни ка: 1) 
пра во на удру жи ва ње; 2) пра во на уче шће у пре го во ри ма за за кљу чи ва-
ње ко лек тив них уго во ра; 3) пра во на мир но ре ша ва ње ко лек тив них и 
ин ди ви ду ал них рад них спо ро ва; 4) пра во на кон сул то ва ње, ин фор ми са-
ње и из ра жа ва ње сво јих ста во ва о бит ним пи та њи ма у обла сти ра да.

Оба ве зе за по сле них

За по сле ни је ду жан да: 1) са ве сно и од го вор но оба вља по сло ве 
на ко ји ма ра ди; 2) по шту је ор га ни за ци ју ра да и по сло ва ња код по сло-
дав ца, као и усло ве и пра ви ла по сло дав ца у ве зи са ис пу ња ва њем 
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уго вор них и дру гих оба ве за из рад ног од но са; 3) оба ве сти по сло дав-
ца о бит ним окол но сти ма ко је ути чу или би мо гле да ути чу на оба-
вља ње по сло ва утвр ђе них уго во ром о ра ду; 4) оба ве сти по сло дав ца 
о сва кој вр сти по тен ци јал не опа сно сти за жи вот и здра вље и на ста-
нак ма те ри јал не ште те.

Оба ве зе по сло дав ца

По сло да вац је ду жан да: 1) за по сле ном за оба вље ни рад ис пла ти 
за ра ду; 2) за по сле ном обез бе ди усло ве ра да и ор га ни зу је рад ра ди 
без бед но сти и за шти те жи во та и здра вља на ра ду; 3) за по сле ном пру-
жи оба ве ште ње о усло ви ма ра да, ор га ни за ци ји ра да, пра ви ли ма ра да 
и по сло ва ња, као и о пра ви ма и оба ве за ма ко је про из ла зе из про пи са 
о ра ду и про пи са о без бед но сти и за шти ти жи во та и здра вља на ра ду; 
4) за по сле ном обез бе ди оба вља ње по сло ва утвр ђе них уго во ром о 
ра ду; 5) за тра жи ми шље ње син ди ка та у слу ча је ви ма утвр ђе ним за ко-
ном, а код по сло дав ца код ко га ни је обра зо ван син ди кат од пред став-
ни ка ко га од ре де за по сле ни.

За јед нич ка оба ве за за по сло дав ца и за по сле ног је сте оба ве за 
да се при др жа ва ју пра ва и оба ве за утвр ђе них за ко ном, оп штим ак том 
и уго во ром о ра ду.

За бра на дис кри ми на ци је

За бра ње на је не по сред на и по сред на дис кри ми на ци ја ли ца ко ја 
тра же за по сле ње, као и за по сле них, с об зи ром на пол, ро ђе ње, је-
зик, ра су, бо ју ко же, ста рост, труд но ћу, здрав стве но ста ње, од но сно 
ин ва лид ност, на ци о нал ну при пад ност, ве ро и спо вест, брач ни ста тус, 
по ро дич не оба ве зе, сек су ал но опре де ље ње, по ли тич ко или дру го 
уве ре ње, со ци јал но по ре кло, имо вин ско ста ње, члан ство у по ли тич-
ким ор га ни за ци ја ма, син ди ка ти ма или не ко дру го лич но свој ство. 
Дис кри ми на ци ја је за бра ње на у од но су на: 1) усло ве за за по шља ва-
ње и из бор кан ди да та за оба вља ње од ре ђе ног по сла; 2) усло ве ра да 
и сва пра ва из рад ног од но са; 3) обра зо ва ње, оспо со бља ва ње и уса-
вр ша ва ње; 4) на пре до ва ње на по слу; 5) от каз уго во ра о ра ду. Од ред-
бе уго во ра о ра ду ко ји ма се утвр ђу је дис кри ми на ци ја – ни шта ве су.

За бра ње но је и уз не ми ра ва ње као вид за бра не дис кри ми на ци је. 
За кон о ра ду раз ли ку је оп ште уз не ми ра ва ње (не же ље но по на ша ње 
узро ко ва но не ким од осно ва дис кри ми на ци је ко јим се вре ђа до сто-
јан ство за по сле ног или ли ца ко је тра жи за по сле ње) и сек су ал но уз не-
ми ра ва ње (по на ша ње ко јим се вре ђа до сто јан ство за по сле ног или ли-
ца ко је тра жи за по сле ње у сфе ри пол ног жи во та).

Не сма тра се дис кри ми на ци јом пра вље ње раз ли ке, ис кљу че ње 
или да ва ње пр вен ства у од но су на од ре ђе ни по сао ка да је при ро да 
по сла та ква или се по сао оба вља у та квим усло ви ма да ка рак те ри сти ке 
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по ве за не са не ким од осно ва дис кри ми на ци је пред ста вља ју ствар ни 
и од лу чу ју ћи услов оба вља ња по сла, и да је свр ха ко ја се ти ме же ли 
по сти ћи оправ да на.

Жр тва дис кри ми на ци је има пра во да пред над ле жним су дом по-
кре не по сту пак за на кна ду ште те, у скла ду са за ко ном.

1. За сни ва ње рад ног од но са

Усло ви за за сни ва ње рад ног од но са. – Рад ни од нос мо же да се 
за сну је са ли цем ко је ис пу ња ва оп шти услов про пи сан За ко ном о ра-
ду и по себ не усло ве утвр ђе не за ко ном или пра вил ни ком о ор га ни за-
ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва.

Оп шти услов за за сни ва ње рад ног од но са мо ра да ис пу ња ва 
сва ко ли це са ко јим се за сни ва рад ни од нос, а тај оп шти услов за за-
сни ва ње рад ног од но са је сте уз раст од нај ма ње 15 го ди на жи во та. 
Ли це са на вр ше них 15 го ди на жи во та, и по ред то га што је ма ло лет но, 
сту па њем у рад ни од нос сти че сва пра ва и пре у зи ма све оба ве зе из 
рад ног од но са.

По себ ни усло ви за за сни ва ње рад ног од но са. – За раз ли ку од 
оп штег усло ва за за сни ва ње рад ног од но са, по себ ни усло ви се од ре-
ђу ју за ви сно од по сло ва ра ди ко јих се за сни ва рад ни од нос. Утвр ђу ју 
се за ко ном (ре ђе) или пра вил ни ком о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци-
ји по сло ва (обич но).

Пра вил ни ком о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва утвр ђу-
ју се ор га ни за ци о ни де ло ви код по сло дав ца, вр ста по сло ва, вр ста и 
сте пен струч не спре ме и дру ги по себ ни усло ви за рад на тим по сло ви-
ма. Пра вил ник до но си ди рек тор (ако је по сло да вац прав но ли це), од-
но сно пред у зет ник. Оба ве за до но ше ња пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и 
си сте ма ти за ци ји по сло ва не од но си се на по сло дав ца ко ји има пет и 
ма ње за по сле них.

За кон о ра ду од по себ них усло ва из ри чи то по ми ње са мо струч-
ну спре му, што зна чи да оба ве зу је по сло дав ца да као по се бан услов 
за за сни ва ње рад ног од но са мо ра за сва ко рад но ме сто да пред ви ди 
од го ва ра ју ћу вр сту и сте пен струч не спре ме. Дру ги по себ ни усло ви 
за рад на од ре ђе ним по сло ви ма, ко ји се обич но утвр ђу ју пра вил ни-
ком о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва, мо гу се од но си ти на: 
зна ње и спо соб но сти, рад но ис ку ство, по ло жен струч ни ис пит, зна ње 
стра ног је зи ка, на ро чи ту (по себ ну) здрав стве ну спо соб ност и др.

Струч на спре ма је нео п хо дан услов за за сни ва ње рад ног од но-
са, због че га се у пра вил ни ку о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло-
ва од ре ђу је за сва рад на ме ста. То је школ ска спре ма од ре ђе не стру ке 
ко ја се сти че у обра зов ним уста но ва ма. Зна ње и спо соб но сти мо гу 
се де фи ни са ти као свој ства за по сле ног да успе шно оба вља од ре ђе не 
по сло ве, не за ви сно од струч не спре ме ко ју има (пред ста вља ју услов 
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за рад на рад ним ме сти ма на ко ји ма се оба вља ју нај сло же ни ји по сло-
ви). Рад но ис ку ство је вре ме про ве де но на ра ду у оба вља њу од го ва-
ра ју ћих по сло ва (по сло ва ко ји су исти или слич ни по сло ви ма за ко је 
се за сни ва рад ни од нос). Рад но ис ку ство се не мо же по и сто ве ти ти са 
рад ним ста жом, с об зи ром на то да, за раз ли ку од рад ног ис ку ства, ко-
је се сти че ра дом на од ре ђе ним по сло ви ма, рад ни стаж пред ста вља 
укуп но вре ме ра да про ве де но на би ло ко јим по сло ви ма. Иако се рад-
но ис ку ство сти че ра дом на од го ва ра ју ћим по сло ви ма, тај рад не мо-
ра би ти рад оства рен у рад ном од но су, јер за по сле ни мо же сте ћи по-
треб но рад но ис ку ство и оба вља њем при вре ме них или по вре ме них 
по сло ва итд.

Усло ви за за сни ва ње рад ног од но са са ли цем мла ђим од 18 

го ди на. – Рад ни од нос са ли цем мла ђим од 18 го ди на жи во та мо же 
да се за сну је уз пи сме ну са гла сност ро ди те ља, усво ји о ца или ста ра о-
ца, ако та кав рад не угро жа ва ње го во здра вље, мо рал и обра зо ва ње, 
од но сно ако та кав рад ни је за бра њен за ко ном. Ли це мла ђе од 18 го-
ди на жи во та мо же да за сну је рад ни од нос са мо на осно ву на ла за над-
ле жног здрав стве ног ор га на ко јим се по твр ђу је да је спо соб но за оба-
вља ње по сло ва за ко је за сни ва рад ни од нос и да та кви по сло ви ни су 
штет ни за ње го во здра вље.

Усло ви за за сни ва ње рад ног од но са с ин ва лид ним ли цем. – 
Ин ва лид на ли ца за сни ва ју рад ни од нос под усло ви ма и на на чин утвр-
ђен За ко ном о ра ду, ако по себ ним за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но.

Усло ви за за сни ва ње рад ног од но са са стра ним др жа вља ни-

ма и ли ци ма без др жа вљан ства. – Стра ни др жа вља нин или ли це 
без др жа вљан ства мо же да за сну је рад ни од нос под усло ви ма утвр-
ђе ним За ко ном о ра ду и по себ ним за ко ном. Да кле, то ли це мо же 
да за сну је рад ни од нос ако ис пу ња ва оп ште и по себ не усло ве ко је 
мо ра да ис пу ња ва и до ма ћи др жа вља нин, и ако ис пу ња ва по себ не 
усло ве пред ви ђе не по себ ним За ко ном о усло ви ма за за сни ва ње 
рад ног од но са са стра ним др жа вља ни ма. По том за ко ну, стра нац мо-
же да за сну је рад ни од нос: 1) ако има одо бре ње за стал но на ста ње-
ње, од но сно за при вре ме ни бо ра вак у Ре пу бли ци Ср би ји и 2) ако је 
до био одо бре ње за за сни ва ње рад ног од но са, при че му ово одо бре-
ње ни је по треб но ако стра нац за сни ва рад ни од нос за оба вља ње 
струч них по сло ва утвр ђе них уго во ром о по слов но-тех нич кој са рад-
њи, о ду го роч ној про из вод ној ко о пе ра ци ји, о пре но су тех но ло ги је 
и о стра ним ула га њи ма.

На чин за сни ва ња рад ног од но са. – Рад ње ко је су у ве зи са за-
сни ва њем рад ног од но са об у хва та ју пре го ва ра ње кан ди да та и по сло-
да ва ца, за кљу че ње уго во ра о ра ду и сту па ње за по сле ног на рад.

Пре го ва ра ње. – За кљу че њу уго во ра о ра ду прет хо ди пре го ва ра-
ње кан ди да та и по сло дав ца. Кан ди дат ко ји тра жи за по сле ње ду жан је 
да, при ли ком за сни ва ња рад ног од но са, по сло дав цу до ста ви ис пра ве 
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и дру ге до ка зе о ис пу ње но сти усло ва за рад на по сло ви ма за ко је за сни-
ва рад ни од нос. По сло да вац не мо же од кан ди да та да зах те ва по дат ке 
о по ро дич ном, од но сно брач ном ста ту су и пла ни ра њу по ро ди це, од но-
сно до ста вља ње ис пра ва и дру гих до ка за ко ји ни су од не по сред ног зна-
ча ја за оба вља ње по сло ва за ко је за сни ва рад ни од нос. По сло да вац не 
мо же да усло вља ва за сни ва ње рад ног од но са те стом труд но ће, осим 
ако се ра ди о по сло ви ма код ко јих по сто ји зна тан ри зик за здра вље 
же не и де те та. Та ко ђе, не мо же усло вља ва ти за сни ва ње рад ног од но са 
прет ход ним да ва њем из ја ве (ко ја би би ла „ко вер ти ра на“) о от ка зу уго-
во ра о ра ду од стра не кан ди да та. По сло да вац је ду жан да, пре за кљу чи-
ва ња уго во ра о ра ду, кан ди да та оба ве сти о по слу, усло ви ма ра да, пра-
ви ма и оба ве за ма из рад ног од но са.

Уго вор о ра ду. – Рад ни од нос се за сни ва уго во ром о ра ду, а тај 
уго вор за кљу чу ју по сло да вац и за по сле ни. Уго вор о ра ду се сма тра 
за кљу че ним кад га пот пи шу за по сле ни и ди рек тор, од но сно пред-
у зет ник. Пре ма то ме, ка да је по сло да вац прав но ли це, уго вор о ра-
ду пот пи су ју за по сле ни и ди рек тор у том прав ном ли цу, а ка да је 
по сло да вац фи зич ко ли це – за по сле ни и пред у зет ник. Уго вор о ра-
ду мо же да пот пи ше и за по сле ни ко га овла сти ди рек тор, од но сно 
пред у зет ник.

Уго вор о ра ду мо же да се за кљу чи: 1) на нео д ре ђе но вре ме (у том 
слу ча ју се и рад ни од нос за сни ва на нео д ре ђе но вре ме); 2) на од ре ђе-

но вре ме (у том слу ча ју се и рад ни од нос за сни ва на од ре ђе но вре ме). 
Ако уго во ром о ра ду ни је утвр ђе но вре ме на ко је се за кљу чу је, он да 
се сма тра да је за кљу чен на нео д ре ђе но вре ме.

Уго вор о ра ду за кљу чу је се пре сту па ња за по сле ног на рад, у пи-
сме ном об ли ку. Ако по сло да вац са за по сле ним не за кљу чи уго вор о 
ра ду пре сту па ња за по сле ног на рад, сма тра се да је за по сле ни, да-
ном сту па ња на рад, за сно вао рад ни од нос на нео д ре ђе но вре ме.

За ко ном о ра ду про пи са ни су оба ве зни еле мен ти уго во ра о ра ду, 
а то су: по да ци о по сло дав цу (на зив и се ди ште) и за по сле ном (име и 
пре зи ме, пре би ва ли ште, од но сно бо ра ви ште, вр ста и сте пен струч не 
спре ме); вр ста и опис по сло ва ко је за по сле ни тре ба да оба вља; ме сто 
ра да; на чин за сни ва ња рад ног од но са (на нео д ре ђе но или од ре ђе но 
вре ме); тра ја ње уго во ра о ра ду на од ре ђе но вре ме; дан по чет ка ра-
да; рад но вре ме (пу но, не пу но или скра ће но); нов ча ни из нос основ-
не за ра де и еле мен ти за утвр ђи ва ње рад ног учин ка, уве ћа не за ра де, 
на кна де за ра де и дру гих при ма ња за по сле ног; ро ко ви за ис пла ту за-
ра де и дру гих при ма ња на ко ја за по сле ни има пра во; по зи ва ње на ко-
лек тив ни уго вор, од но сно пра вил ник о ра ду ко ји је на сна зи; тра ја ње 
днев ног и не дељ ног рад ног вре ме на.

Уго во ром о ра ду мо гу да се уго во ре и дру га пра ва и оба ве зе, а на 
пра ва и оба ве зе ко ји ни су утвр ђе ни уго во ром о ра ду при ме њу ју се од-
го ва ра ју ће од ред бе за ко на и оп штег ак та.
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Сту па ње на рад. – За по сле ни оства ру је пра ва и оба ве зе из рад-
ног од но са да ном сту па ња на рад. Ако за по сле ни не сту пи на рад да-
ном утвр ђе ним уго во ром о ра ду, сма тра се да ни је за сно вао рад ни од-
нос, осим ако је спре чен да сту пи на рад из оправ да них раз ло га или 
ако се по сло да вац и за по сле ни друк чи је до го во ре.

Рад на књи жи ца. – За по сле ни има рад ну књи жи цу, ко ју пре да је 
по сло дав цу при ли ком за сни ва ња рад ног од но са. Рад на књи жи ца је 
јав на ис пра ва, ко ју из да је оп штин ска упра ва. Рад на књи жи ца се на ла-
зи код по сло дав ца док рад ни од нос тра је. По сло да вац је ду жан да за-
по сле ном вра ти уред но по пу ње ну рад ну књи жи цу на дан пре стан ка 
рад ног од но са. У рад ну књи жи цу се уно се по да ци о за по сле ном, по-
сло дав цу, ста жу оси гу ра ња и дру гим чи ње ни ца ма од зна ча ја за оства-
ри ва ње пра ва из рад ног од но са и со ци јал ног оси гу ра ња. У рад ну књи-
жи цу за бра ње но је уно си ти не га тив не по дат ке о за по сле ном.

По сре до ва ње у за по шља ва њу. – За ко ном о за по шља ва њу и оси-
гу ра њу за слу чај не за по сле но сти утвр ђе ни су по сло ви ко је оба вља 
На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, од но сно аген ци је за за по шља-
ва ње, а ко ји се од но се на по ве зи ва ње ли ца ко је тра жи за по сле ње са 
по сло дав цем ра ди за сни ва ња рад ног од но са или дру гог рад ног ан га-
жо ва ња. У по гле ду аген ци ја ва жи огра ни че ње да аген ци ја не мо же да 
се ба ви за по шља ва њем ма ло лет них ли ца, као ни за по шља ва њем на 
по сло ви ма са по ве ћа ним ри зи ком, у скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу-
ју од го ва ра ју ћу област, те да не мо же за вре ме штрај ка да по сре ду је у 
за по шља ва њу на по сло ви ма уче сни ка штрај ка, осим ако ни је обез бе-
ђен ми ни мум про це са ра да у скла ду са за ко ном.

По сло ви по сре до ва ња у за по шља ва њу об у хва та ју: по ве зи ва ње 
по ну де и тра жње на тр жи шту ра да; пре ли ми нар ну се лек ци ју ли ца ко ја 
тра же за по сле ње, узи ма ју ћи у об зир усло ве за рад на од ре ђе ном по слу 
код по сло дав ца, као и вр сту и ни во обра зо ва ња, за ни ма ње, зна ња и ве-
шти не и рад но ис ку ство ли ца ко је тра жи за по сле ње; са ве то ва ње усме-
ре но на из бор од го ва ра ју ћих по сло ва и тех ни ке ак тив ног тра же ња по-
сла; утвр ђи ва ње ин ди ви ду ал ног пла на за по шља ва ња са не за по сле ним; 
упу ћи ва ње ли ца ко је тра жи за по сле ње по сло дав цу ра ди из бо ра за за-
сни ва ње рад ног од но са или дру гог рад ног ан га жо ва ња. Не за по сле ни 
ко ји оства ру је пра во на ма те ри јал но обез бе ђе ње у скла ду са за ко ном, 
има пра во на на кна ду тро шко ва сла ња при ја ве за за по сле ње, као и тро-
шко ва јав ног пре во за ра ди раз го во ра о за по шља ва њу са по сло дав цем.

Оба ве за по сло дав ца да по тре бу за за по шља ва њем при ја ви На ци-
о нал ној слу жби за за по шља ва ње ви ше не по сто ји. По сло да вац мо же 
да зах те ва да На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње или аген ци ја за за-
по шља ва ње не по сред но по ну ди из бор ли ца за за сни ва ње рад ног од-
но са, али он са мо стал но од лу чу је о из бо ру и има пра во да за по сли ли-
це без по сре до ва ња На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, од но сно 
без по сре до ва ња аген ци је.
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2. Вр сте рад ног од но са

Рад ни од нос на нео д ре ђе но вре ме. – Пра ви ло је да се рад ни од-
нос за сни ва на нео д ре ђе но вре ме, тј. на вре ме чи је тра ја ње ни је уна-
пред од ре ђе но. Та ко за сно ван рад ни од нос тра је све док не пре ста не 
на на чин и под усло ви ма ко ји су пред ви ђе ни за ко ном. Рад ни од нос 
на нео д ре ђе но вре ме пред ста вља основ ни об лик рад ног од но са.

Рад ни од нос на од ре ђе но вре ме. – Рад ни од нос на од ре ђе но 
вре ме има огра ни чен рок тра ја ња, од но сно за сни ва се на вре ме чи је 
је тра ја ње уна пред од ре ђе но. Док рад ни од нос тра је, за по сле ни ко ји 
је за сно вао рад ни од нос на од ре ђе но вре ме има иста пра ва, оба ве зе 
и од го вор но сти као и за по сле ни ко ји је за сно вао рад ни од нос на нео-
д ре ђе но вре ме.

Рад ни од нос на од ре ђе но вре ме мо же да се за сну је: 1) ра ди оба-

вља ња по сло ва чи је је тра ја ње уна пред од ре ђе но; ти по сло ви су: 
се зон ски по сло ви, по сло ви на из ра ди од ре ђе ног про јек та, по сло ви 
услед при вре ме ног по ве ћа ња оби ма по сла и сл.; та ко за сно ван рад ни 
од нос не пре кид но или с пре ки ди ма не мо же тра ја ти ду же од 12 ме-
се ци, при че му се под пре ки дом не сма тра пре кид ра да кра ћи од 30 
рад них да на; 2) ра ди за ме не при вре ме но од сут ног за по сле ног; у 
овом слу ча ју се рад ни од нос на од ре ђе но вре ме за сни ва до по врат ка 
при вре ме но од сут ног за по сле ног.

Рад ни од нос за сно ван на од ре ђе но вре ме по ста је рад ни од нос на 
нео д ре ђе но вре ме, ако за по сле ни на ста ви да ра ди нај ма ње пет рад-
них да на по ис те ку ро ка за ко ји је за сно ван рад ни од нос.

Проб ни рад. – Уго во ром о ра ду мо же да се уго во ри проб ни рад, 
ко ји мо же да тра је нај ду же шест ме се ци. За вре ме проб ног ра да по-
сло да вац и за по сле ни мо гу је дан дру го ме от ка за ти уго вор о ра ду са 
от ка зним ро ком ко ји не мо же би ти кра ћи од пет рад них да на. За по-
сле ном ко ји за вре ме проб ног ра да ни је по ка зао од го ва ра ју ће рад не 
и струч не спо соб но сти пре ста је рад ни од нос да ном ис те ка ро ка од ре-
ђе ног уго во ром о ра ду.

Рад ни од нос за оба вља ње по сло ва са по ве ћа ним ри зи ком. 
– Уго вор о ра ду мо же да се за кљу чи за по сло ве за ко је су про пи са ни 
по себ ни усло ви ра да са мо ако за по сле ни ис пу ња ва усло ве за рад на 
тим по сло ви ма. Под по сло ви ма са по ве ћа ним ри зи ком под ра зу ме ва-
ју се на ро чи то те шки фи зич ки по сло ви, по сло ви ко ји се оба вља ју под 
зе мљом или под во дом, при ви со кој или ни ској тем пе ра ту ри, под деј-
ством штет них зра че ња итд. Да кле, по себ ни усло ви ра да утвр ђу ју се 
за на ро чи то те шке, на пор не и за здра вље штет не по сло ве. За по сле ни 
мо же да ра ди на по сло ви ма са по ве ћа ним ри зи ком са мо на осно ву 
прет ход но утвр ђе не здрав стве не спо соб но сти за рад на тим по сло ви-
ма од стра не над ле жног здрав стве ног ор га на.

Рад ни од нос са не пу ним рад ним вре ме ном. – Рад ни од нос мо-
же да се за сну је и за рад са не пу ним рад ним вре ме ном, на нео д ре ђе но 
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или од ре ђе но вре ме. За по сле ни ко ји ра ди са не пу ним рад ним вре ме-
ном има сва пра ва из рад ног од но са сра змер но вре ме ну про ве де ном 
на ра ду, осим ако за по је ди на пра ва за ко ном, оп штим ак том и уго во-
ром о ра ду ни је друк чи је од ре ђе но. За по сле ни ко ји ра ди са не пу ним 
рад ним вре ме ном код јед ног по сло дав ца мо же за оста так рад ног вре-
ме на да за сну је рад ни од нос код дру гог по сло дав ца и да на тај на чин 
оства ри пу но рад но вре ме.

Рад ни од нос за оба вља ње по сло ва ван про сто ри ја по сло дав-

ца. – Рад ни од нос мо же да се за сну је за оба вља ње по сло ва ван про-
сто ри ја по сло дав ца, од но сно код ку ће. Да кле, у овом слу ча ју по слов-
ни про стор обез бе ђу је за по сле ни, а он мо же оба вља ти те по сло ве и 
код ку ће, од но сно у ста ну. По сло да вац мо же да уго во ри по сло ве ван 
сво јих про сто ри ја са мо ако ни су опа сни или штет ни по здра вље за по-
сле ног и дру гих ли ца и не угро жа ва ју жи вот ну сре ди ну. Рад ван про-
сто ри ја по сло дав ца, од но сно код ку ће, за по сле ни оба вља сам или са 
чла но ви ма сво је уже по ро ди це, у име и за ра чун по сло дав ца.

Рад ни од нос са кућ ним по моћ ним осо бљем. – Рад ни од нос 
мо же да се за сну је и за оба вља ње по сло ва кућ ног по моћ ног осо бља, 
ра ди оба вља ња по сло ва у до ма ћин ству (спре ма ње ста на, пра ње и 
пе гла ње, при пре ма ње хра не, чу ва ње де це итд.), при че му мо же да се 
уго во ри ис пла та де ла за ра де и у на ту ри (обез бе ђи ва ње ста но ва ња, 
од но сно ис хра не). Вред ност де ла да ва ња у на ту ри мо ра се из ра зи ти у 
нов цу, а нај ма њи про це нат за ра де ко ји се оба ве зно ис пла ћу је у нов цу 
не мо же би ти ни жи од 50% од укуп не вред но сти за ра де.

При прав ни ци. – При прав нич ки рад ни од нос је сте рад ни од нос 
у то ку чи јег тра ја ња се за по сле ни (при прав ник) при пре ма за са мо ста-
лан рад у стру ци. При прав нич ки рад ни од нос за сни ва по сло да вац са 
ли цем ко је пр ви пут за сни ва рад ни од нос, за за ни ма ње за ко је је то 
ли це сте кло од ре ђе ну вр сту и сте пен струч не спре ме, ако је при прав-
нич ки стаж за ко ном или пра вил ни ком о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за-
ци ји по сло ва утвр ђен као услов за рад на од ре ђе ним по сло ви ма. Ста-
тус при прав ни ка мо же сте ћи и ли це ко је је већ би ло при прав ник, па 
му је, пре ис те ка при прав нич ког ста жа, рад ни од нос пре стао. Ра ди до-
вр ша ва ња пре ки ну тог при прав нич ког ста жа то ли це мо же по но во по-
ста ти при прав ник иако му то ни је пр ви рад ни од нос у стру ци за ко ју 
се шко ло ва ло. Ова мо гућ ност је усло вље на ти ме да и об но вље ни при-
прав нич ки стаж бу де у истом сте пе ну струч не спре ме као и за по че ти.

При прав нич ки стаж је вре ме оспо со бља ва ња при прав ни ка за 
са мо ста лан рад у стру ци и тра је нај ду же го ди ну да на, ако за ко ном 
ни је друк чи је од ре ђе но. За вре ме при прав нич ког ста жа, при прав-
ник има пра во на за ра ду и сва дру га пра ва из рад ног од но са, у скла-
ду са за ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду. При то ме, ње го ва 
за ра да не мо же би ти ни жа од 80% основ не за ра де за по сло ве за ко-
је је за кљу чио уго вор о ра ду.
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3. Рад но вре ме

Рад но вре ме је вре ме ко је за по сле ни про во ди на ра ду. Од ред бе 
За ко на о ра ду ко је се од но се на рад но вре ме при ме њу ју се и на за по-
сле не у др жав ним ор га ни ма.

Рад но вре ме мо же би ти пу но, не пу но и скра ће но.
Пу но рад но вре ме из но си 40 ча со ва не дељ но, ако За ко ном о ра-

ду ни је друк чи је од ре ђе но (нпр. пу но рад но вре ме за за по сле не мла-
ђе од 18 го ди на жи во та не мо же да се утвр ди у тра ја њу ду жем од 35 
ча со ва не дељ но).

Оп штим ак том мо же се утвр ди ти рад но вре ме у тра ја њу кра ћем 
од 40 ча со ва не дељ но, али не кра ће од 36 ча со ва не дељ но. За по сле-
ни ко ји ра ди са та квим рад ним вре ме ном оства ру је сва пра ва из рад-
ног од но са као да ра ди са пу ним рад ним вре ме ном.

Не пу но рад но вре ме је сте рад но вре ме кра ће од пу ног рад ног 
вре ме на. То зна чи да за пу но лет на ли ца тра је кра ће од 40, од но сно 36 
ча со ва не дељ но, а за ма ло лет на ли ца кра ће од 35 ча со ва не дељ но.

Скра ће но рад но вре ме. – За по сле ном ко ји ра ди на на ро чи то 
те шким, на пор ним и за здра вље штет ним по сло ви ма, утвр ђе ним за-
ко ном или оп штим ак том, на ко ји ма и по ред при ме не од го ва ра ју ћих 
ме ра без бед но сти и за шти те жи во та и здра вља на ра ду, сред ста ва и 
опре ме за лич ну за шти ту на ра ду по сто ји по ве ћа но штет но деј ство на 
здра вље за по сле ног – скра ћу је се рад но вре ме сра змер но штет ном 
деј ству усло ва ра да на здра вље и рад ну спо соб ност за по сле ног, а 
нај ви ше 10 ча со ва не дељ но (по сло ви са по ве ћа ним ри зи ком). Рад но 
вре ме се, да кле, скра ћу је на по сло ви ма са по ве ћа ним ри зи ком. Скра-
ће но рад но вре ме утвр ђу је се на осно ву струч не ана ли зе, у скла ду са 
за ко ном. За по сле ни ко ји ра ди скра ће но рад но вре ме има сва пра ва 
из рад ног од но са као да ра ди са пу ним рад ним вре ме ном.

Пре ко вре ме ни рад је рад ду жи од пу ног рад ног вре ме на. На зах-
тев по сло дав ца, за по сле ни је ду жан да ра ди ду же од пу ног рад ног 
вре ме на у слу ча ју ви ше си ле, из не над ног по ве ћа ња оби ма по сла и 
у дру гим слу ча је ви ма ка да је нео п ход но да се у од ре ђе ном ро ку за-
вр ши по сао ко ји ни је пла ни ран. Пре ко вре ме ни рад не мо же да тра је 
ду же од осам ча со ва не дељ но, ни ти ду же од че ти ри ча са днев но по 
за по сле ном.

Рас по ред рад ног вре ме на. – Рад на не де ља тра је пет рад них да-
на. Рас по ред рад ног вре ме на у окви ру рад не не де ље утвр ђу је по сло-
да вац. Рад ни дан, по пра ви лу, тра је осам ча со ва. По сло да вац је ду жан 
да оба ве сти за по сле ног о рас по ре ду и о про ме ни рас по ре да рад ног 
вре ме на нај ма ње се дам да на пре про ме не рас по ре да рад ног вре ме-
на. По сло да вац код ко га се рад оба вља у сме на ма, но ћу или кад при-
ро да по сла и ор га ни за ци ја ра да то зах те ва – рад ну не де љу и рас по-
ред рад ног вре ме на мо же да ор га ни зу је на дру ги на чин.
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Пре ра спо де ла рад ног вре ме на. – По сло да вац мо же да из вр ши 
пре ра спо де лу рад ног вре ме на ка да то зах те ва при ро да де лат но сти, 
ор га ни за ци ја ра да, бо ље ко ри шће ње сред ста ва ра да, ра ци о нал ни је 
ко ри шће ње рад ног вре ме на и из вр ше ње од ре ђе ног по сла у утвр ђе-
ним ро ко ви ма. Пре ра спо де ла рад ног вре ме на вр ши се та ко да укуп-
но рад но вре ме за по сле ног у пе ри о ду од шест ме се ци у то ку ка лен-
дар ске го ди не у про се ку не бу де ду же од пу ног рад ног вре ме на. У 
слу ча ју пре ра спо де ле рад ног вре ме на, рад но вре ме не мо же да тра је 
ду же од 60 ча со ва не дељ но. Пре ма то ме, су шти на пре ра спо де ле је сте 
у то ме да се у јед ном пе ри о ду ра ди ду же а у дру гом пе ри о ду кра ће 
од пу ног рад ног вре ме на. Пре ра спо де ла рад ног вре ме на не сма тра 
се пре ко вре ме ним ра дом.

У пе ри о ду за ко ји је од ре ђе на пре ра спо де ла рад ног вре ме на, за-
по сле ном се ко ри шће ње днев ног и не дељ ног од мо ра мо же од ре ди ти 
на дру ги на чин и у дру гом пе ри о ду, под усло вом да му се днев ни и 
не дељ ни од мор обез бе ди у оби му утвр ђе ном за ко ном у ро ку ко ји не 
мо же би ти ду жи од 30 да на. У том слу ча ју, за по сле ни има пра во на од-
мор из ме ђу два рад на да на у тра ја њу од нај ма ње де сет ча со ва не пре-
кид но. Пре ра спо де ла рад ног вре ме на не мо же се вр ши ти на по сло ви-
ма на ко ји ма је уве де но скра ће но рад но вре ме.

Ноћ ни рад и рад у сме на ма. – Рад ко ји се оба вља у вре ме ну од 
22 ча са до шест ча со ва на ред ног да на сма тра се ра дом но ћу. За по сле-
ни ра ди но ћу или за то што се ба ви за ни ма њем ко је та кав рад зах те ва 
или за то што је об у хва ћен ре жи мом смен ског ра да (нпр. за по сле ни у 
хит ној по мо ћи, бол ни ца ма и дру гим ор га ни за ци ја ма ко је ра де у кон-
ти ну и те ту). Ако је рад ор га ни зо ван у сме на ма, по сло да вац је ду жан да 
обез бе ди из ме ну сме на, та ко да за по сле ни не ра ди не пре кид но ви ше 
од јед не рад не не де ље но ћу. За по сле ни мо же да ра ди но ћу ду же од 
јед не рад не не де ље, са мо уз ње го ву пи сме ну са гла сност. За по сле ном 
ко ји ра ди но ћу нај ма ње три ча са сва ког рад ног да на или тре ћи ну пу-
ног рад ног вре ме на у то ку јед не рад не не де ље по сло да вац је ду жан 
да обез бе ди оба вља ње по сло ва у то ку да на ако би, по ми шље њу над-
ле жног здрав стве ног ор га на, та кав рад до вео до по гор ша ња ње го вог 
здрав стве ног ста ња. По сло да вац је ду жан да пре уво ђе ња ноћ ног ра-
да за тра жи ми шље ње син ди ка та о ме ра ма без бед но сти и за шти те жи-
во та и здра вља на ра ду за по сле них ко ји рад оба вља ју но ћу.

4. Од мо ри и од су ства

Од ред бе За ко на о ра ду ко је се од но се на од мо ре и од су ства при-
ме њу ју се и на за по сле не у др жав ним ор га ни ма.

Од мор у то ку днев ног ра да. – За по сле ни ко ји ра ди пу но рад но 
вре ме има пра во на од мор у то ку днев ног ра да у тра ја њу од нај ма-
ње 30 ми ну та. За по сле ни ко ји ра ди ду же од че ти ри, а кра ће од шест 
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ча со ва днев но има пра во на од мор у то ку ра да у тра ја њу од нај ма-
ње 15 ми ну та. За по сле ни ко ји ра ди ду же од пу ног рад ног вре ме на, 
а нај ма ње де сет ча со ва днев но, има пра во на од мор у то ку ра да у 
тра ја њу од нај ма ње 45 ми ну та. Од мор у то ку днев ног ра да не мо же 
да се ко ри сти на по чет ку и на кра ју рад ног вре ме на. Вре ме од мо ра 
ура чу на ва се у рад но вре ме.

Од мор у то ку днев ног ра да ор га ни зу је се на на чин ко јим се обез-
бе ђу је да се рад не пре ки да, ако при ро да по сла не до зво ља ва пре кид 
ра да, као и ако се ра ди са стран ка ма. Од лу ку о рас по ре ду ко ри шће ња 
од мо ра у то ку днев ног ра да до но си по сло да вац.

Днев ни од мор. – За по сле ни има пра во на од мор из ме ђу два уза-
стоп на рад на да на (днев ни од мор) у тра ја њу од нај ма ње 12 ча со ва не-
пре кид но, ако За ко ном о ра ду ни је друк чи је од ре ђе но.

Не дељ ни од мор. – За по сле ни има пра во на не дељ ни од мор у 
тра ја њу од нај ма ње 24 ча са не пре кид но. Не дељ ни од мор се, по пра-
ви лу, ко ри сти не де љом. По сло да вац мо же да од ре ди дру ги дан за ко-
ри шће ње не дељ ног од мо ра ако при ро да по сла и ор га ни за ци ја ра да 
то зах те ва. Ако је нео п ход но да за по сле ни ра ди на дан свог не дељ ног 
од мо ра, по сло да вац је ду жан да му обез бе ди од мор у тра ја њу од нај-
ма ње 24 ча са не пре кид но у то ку на ред не не де ље.

Го ди шњи од мор. – За по сле ни има пра во на го ди шњи од мор. За-
по сле ни ко ји пр ви пут за сни ва рад ни од нос или има пре кид рад ног 
од но са ду жи од 30 рад них да на сти че пра во да ко ри сти го ди шњи од-
мор по сле шест ме се ци не пре кид ног ра да. Под не пре кид ним ра дом 
сма тра се и вре ме при вре ме не спре че но сти за рад у сми слу про пи са 
о здрав стве ном оси гу ра њу и од су ства са ра да уз на кна ду за ра де. За-
по сле ни не мо же да се од рек не пра ва на го ди шњи од мор, ни ти му се 
то пра во мо же ус кра ти ти.

У сва кој ка лен дар ској го ди ни за по сле ни има пра во на го ди шњи 
од мор у тра ја њу утвр ђе ном оп штим ак том и уго во ром о ра ду, а нај ма-
ње 20 рад них да на. Ду жи на го ди шњег од мо ра утвр ђу је се та ко што се 
за кон ски ми ни мум од 20 рад них да на уве ћа ва по осно ву до при но са 
на ра ду, усло ва ра да, рад ног ис ку ства, струч не спре ме за по сле ног и 
дру гих кри те ри ју ма утвр ђе них оп штим ак том или уго во ром о ра ду. 
При утвр ђи ва њу ду жи не го ди шњег од мо ра рад на не де ља ра чу на 
се као пет рад них да на. Пра зни ци ко ји су не рад ни да ни, од су ство са 
ра да уз на кна ду за ра де и при вре ме на спре че ност за рад у скла ду са 
про пи си ма о здрав стве ном оси гу ра њу не ура чу на ва ју се у да не го ди-
шњег од мо ра. Ако је за по сле ни за вре ме ко ри шће ња го ди шњег од-
мо ра при вре ме но спре чен за рад у сми слу про пи са о здрав стве ном 
оси гу ра њу – има пра во да по ис те ку те спре че но сти за рад на ста ви 
ко ри шће ње го ди шњег од мо ра.

За по сле ни има пра во на два на е сти ну го ди шњег од мо ра (сра зме ран 
део) за ме сец да на ра да у ка лен дар ској го ди ни: 1) ако у ка лен дар ској 
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го ди ни у ко јој је пр ви пут за сно вао рад ни од нос не ма шест ме се ци не пре-
кид ног ра да; 2) ако у ка лен дар ској го ди ни ни је сте као пра во на го ди шњи 
од мор због пре ки да рад ног од но са ду жег од 30 рад них да на.

Го ди шњи од мор мо же да се ко ри сти у два де ла, па ако за по сле ни 
ко ри сти го ди шњи од мор у де ло ви ма, пр ви део мо ра ко ри сти ти у тра-
ја њу од нај ма ње три рад не не де ље у то ку ка лен дар ске го ди не, а дру-
ги део нај ка сни је до 30. ју на на ред не го ди не.

У за ви сно сти од по тре бе по сла, по сло да вац од лу чу је о вре ме ну 
ко ри шће ња го ди шњег од мо ра, уз прет ход ну кон сул та ци ју за по сле-
ног. Ре ше ње о ко ри шће њу го ди шњег од мо ра за по сле ном се до ста-
вља нај ка сни је 15 да на пре да ту ма од ре ђе ног за по че так ко ри шће ња 
го ди шњег од мо ра. Ако по сло да вац не до ста ви за по сле ном ре ше ње, 
сма тра се да је за по сле ном ус кра тио пра во на го ди шњи од мор. По сло-
да вац мо же да из ме ни вре ме од ре ђе но за ко ри шће ње го ди шњег од-
мо ра ако то зах те ва ју по тре бе по сла, нај ка сни је пет рад них да на пре 
да на од ре ђе ног за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра.

Ако кри ви цом по сло дав ца за по сле ни не ко ри сти го ди шњи од-
мор, има пра во на на кна ду ште те у ви си ни про сеч не за ра де у прет ход-
на три ме се ца, утвр ђе не оп штим ак том и уго во ром о ра ду. По сло да-
вац је ду жан да за по сле ном у слу ча ју пре стан ка рад ног од но са из да 
по твр ду о ис ко ри шће ном бро ју да на го ди шњег од мо ра.

Пла ће но од су ство је од су ство са ра да уз на кна ду за ра де. За по-
сле ни има пра во на пла ће но од су ство у укуп ном тра ја њу до се дам 
рад них да на у то ку ка лен дар ске го ди не, у слу ча ју скла па ња бра ка, 
по ро ђа ја су пру ге, те же бо ле сти чла на уже по ро ди це и у дру гим слу-
ча је ви ма утвр ђе ним оп штим ак том и уго во ром о ра ду. Вре ме тра ја-
ња пла ће ног од су ства у по ме ну тим слу ча је ви ма утвр ђу је се оп штим 
ак том и уго во ром о ра ду. По ред пра ва на пла ће но од су ство у по ме-
ну тим слу ча је ви ма, за по сле ни има пра во на пла ће но од су ство још: 1) 
пет рад них да на због смр ти чла на уже по ро ди це; 2) два да на за сва ки 
слу чај до бро вољ ног да ва ња кр ви ра чу на ју ћи и дан да ва ња кр ви. Чла-
но ви ма уже по ро ди це сма тра ју се: брач ни друг, де ца, бра ћа, се стре, 
ро ди те љи, усво ји лац, усво је ник, ста ра тељ и дру га ли ца ко ја жи ве у за-
јед нич ком по ро дич ном до ма ћин ству са за по сле ним.

Не пла ће но од су ство. – По сло да вац мо же за по сле ном да одо бри 
од су ство без на кна де за ра де (не пла ће но од су ство). Слу ча је ви и тра ја-
ње овог од су ства ни су за ко ном од ре ђе ни. Они мо гу би ти од ре ђе ни оп-
штим ак том или уго во ром о ра ду. Обич но се ова кво од су ство од ре ђу је 
ра ди струч ног уса вр ша ва ња, шко ло ва ња, не го ва ња бо ле сног чла на 
уже по ро ди це и сл. За вре ме не пла ће ног од су ства за по сле ном ми ру ју 
пра ва и оба ве зе из рад ног од но са, ако за по је ди на пра ва и оба ве зе за-
ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду ни је друк чи је од ре ђе но.

Ми ро ва ње рад ног од но са. – За по сле ном ми ру ју пра ва и оба ве-
зе ко је се сти чу на ра ду и по осно ву ра да, осим пра ва и оба ве за за ко је 
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је за ко ном, оп штим ак том, од но сно уго во ром о ра ду друк чи је од ре ђе-
но, ако од су ству је са ра да због: 1) од ла ска на од слу же ње, од но сно до-
слу же ње вој ног ро ка; 2) упу ћи ва ња на рад у ино стран ство од стра не 
по сло дав ца или у окви ру ме ђу на род но-тех нич ке или про свет но-кул-
тур не са рад ње, у ди пло мат ска, кон зу лар на и дру га пред став ни штва; 
3) при вре ме ног упу ћи ва ња на рад код дру гог по сло дав ца; 4) из бо ра, 
од но сно име но ва ња на функ ци ју у др жав ном ор га ну, син ди ка ту, по ли-
тич кој ор га ни за ци ји или дру гу јав ну функ ци ју чи је вр ше ње зах те ва да 
при вре ме но пре ста не да ра ди код по сло дав ца; 5) из др жа ва ња ка зне 
за тво ра, од но сно из ре че не ме ре без бед но сти, вас пит не или за штит не 
ме ре, у тра ја њу до шест ме се ци.

За по сле ни ко ме ми ру ју пра ва и оба ве зе из би ло ког од на ве де них 
раз ло га, има пра во да се у ро ку од 15 да на од да на од слу же ња, од но-
сно до слу же ња вој ног ро ка, пре стан ка ра да у ино стран ству, од но сно 
код дру гог по сло дав ца, пре стан ка функ ци је, по врат ка са из др жа ва ња 
ка зне за тво ра, од но сно ме ре без бед но сти, вас пит не или за штит не 
ме ре – вра ти на рад код по сло дав ца, на исто или дру го од го ва ра ју ће 
рад но ме сто. На ве де на пра ва има и брач ни друг за по сле ног ко ји је 
упу ћен на рад у ино стран ство у окви ру ме ђу на род но-тех нич ке или 
про свет но-кул тур не са рад ње, у ди пло мат ска, кон зу лар на и дру га 
пред став ни штва.

5. За шти та за по сле них

По сто је оп шта и по себ на за шти та за по сле них. И ове од ред бе За-
ко на о ра ду (осим од ре да ба о за шти ти омла ди не, по што др жав ни слу-
жбе ник не мо же би ти ли це ко је ни је пу но лет но) при ме њу ју се и на др-
жав не слу жбе ни ке. Оп шту за шти ту ужи ва ју сви за по сле ни, а по себ ну 
за шти ту – по себ не ка те го ри је за по сле них.

Оп шта за шти та. – За по сле ни има пра во на без бед ност и за шти-
ту жи во та и здра вља на ра ду, у скла ду са за ко ном. Али, за по сле ни је 
ду жан и да по шту је про пи се о без бед но сти и за шти ти жи во та и здра-
вља на ра ду ка ко не би угро зио сво ју без бед ност и здра вље, као и без-
бед ност и здра вље за по сле них и дру гих ли ца. Ду жан је и да оба ве сти 
по сло дав ца о сва кој вр сти по тен ци јал не опа сно сти ко ја би мо гла да 
ути че на без бед ност и здра вље на ра ду.

Рад ни про цес мо ра би ти ор га ни зо ван та ко да не ути че не га тив но 
на здра вље за по сле ног. У том сми слу: 1) за по сле ни не мо же да ра ди 
пре ко вре ме но ако би, по на ла зу над ле жног здрав стве ног ор га на, та-
кав рад мо гао да по гор ша ње го во здрав стве но ста ње; 2) за по сле ни 
са здрав стве ним смет ња ма, утвр ђе ним од стра не над ле жног здрав-
стве ног ор га на у скла ду са за ко ном, не мо же да оба вља по сло ве ко ји 
би иза зва ли по гор ша ње ње го вог здрав стве ног ста ња или по сле ди це 
опа сне за ње го ву око ли ну.
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На по сло ви ма на ко ји ма по сто ји по ве ћа на опа сност од по вре-
ђи ва ња, про фе си о нал них или дру гих обо ље ња мо же да ра ди са мо 
за по сле ни ко ји, по ред по себ них усло ва утвр ђе них пра вил ни ком о 
ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва, ис пу ња ва и усло ве за рад у 
по гле ду здрав стве ног ста ња, пси хо фи зич ких спо соб но сти и до ба жи-
во та, у скла ду са за ко ном.

За шти та омла ди не. – За по сле ни мла ђи од 18 го ди на жи во та не 
мо же да ра ди на по сло ви ма: 1) на ко ји ма се оба вља на ро чи то те жак 
фи зич ки рад, рад под зе мљом, под во дом или на ве ли кој ви си ни; 2) ко-
ји укљу чу ју из ла га ње штет ном зра че њу или сред стви ма ко ја су отров-
на, кан це ро ге на или ко ја про у зро ку ју на след на обо ље ња, као и ри зик 
по здра вље због хлад но ће, то пло те, бу ке или ви бра ци је; 3) ко ји би, на 
осно ву на ла за над ле жног здрав стве ног ор га на, мо гли штет но и са по-
ве ћа ним ри зи ком да ути чу на ње го во здра вље и жи вот с об зи ром на 
ње го ве пси хо фи зич ке спо соб но сти.

Пу но рад но вре ме за по сле ног мла ђег од 18 го ди на жи во та не мо-
же да се утвр ди у тра ја њу ду жем од 35 ча со ва не дељ но, ни ти ду жем 
од осам ча со ва днев но. Та ко ђе, за бра њен је пре ко вре ме ни рад и пре-
ра спо де ла рад ног вре ме на за по сле ног ко ји је мла ђи од 18 го ди на. Он 
не мо же да ра ди но ћу, осим: 1) ако оба вља по сло ве у обла сти кул ту-
ре, спор та, умет но сти и ре клам не де лат но сти; 2) ка да је нео п ход но да 
се на ста ви рад пре ки нут услед ви ше си ле, под усло вом да та кав рад 
тра је од ре ђе но вре ме и да мо ра да се за вр ши без од ла га ња, а по сло-
да вац не ма на рас по ла га њу у до вољ ном бро ју пу но лет не за по сле не.

За шти та ма те рин ства. – За по сле на же на за вре ме труд но ће не 
мо же да ра ди на по сло ви ма ко ји су, по на ла зу над ле жног здрав стве-
ног ор га на, штет ни за ње но здра вље и здра вље де те та, а на ро чи то 
на по сло ви ма ко ји зах те ва ју по ди за ње те ре та или на ко ји ма по сто ји 
штет но зра че ње или из ло же ност екс трем ним тем пе ра ту ра ма и ви бра-
ци ја ма. Она за вре ме пр вих 32 не де ље труд но ће не мо же да ра ди пре-
ко вре ме но и но ћу, ако би та кав рад био ште тан за ње но здра вље и 
здра вље де те та, на осно ву на ла за над ле жног здрав стве ног ор га на. За-
по сле на же на и за вре ме по след њих осам не де ља труд но ће не мо же 
да ра ди пре ко вре ме но и но ћу.

По ро диљ ско од су ство и од су ство са ра да ра ди не ге де те та. – 
За по сле на же на има пра во на од су ство са ра да због труд но ће и по ро-
ђа ја (по ро диљ ско од су ство), као и од су ство са ра да ра ди не ге де те та, 
у укуп ном тра ја њу од 365 да на. За по сле на же на има пра во да от поч-
не по ро диљ ско од су ство на осно ву на ла за над ле жног здрав стве ног 
ор га на нај ра ни је 45 да на, а оба ве зно 28 да на пре вре ме на од ре ђе ног 
за по ро ђај. По ро диљ ско од су ство тра је до на вр ше на три ме се ца од 
да на по ро ђа ја. По ис те ку по ро диљ ског од су ства, за по сле на же на има 
пра во на од су ство са ра да ра ди не ге де те та до ис те ка 365 да на од да-
на от по чи ња ња по ро диљ ског од су ства.
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Отац де те та мо же да ко ри сти пра во на по ро диљ ско од су ство у 
слу ча ју кад мај ка на пу сти де те, умре или је из оправ да них раз ло га 
спре че на да ко ри сти то пра во. То пра во отац де те та има и кад мај ка 
ни је у рад ном од но су. Отац де те та мо же би ти ко ри сник пра ва на од-
су ство ра ди не ге де те та, без ика квих усло ва, у сва кој при ли ци ка да 
се мај ка де те та и он та ко до го во ре. За вре ме по ро диљ ског од су ства и 
од су ства са ра да ра ди не ге де те та, за по сле на же на, од но сно отац де те-
та, има пра во на на кна ду за ра де, у скла ду са за ко ном.

За по сле на же на има пра во на по ро диљ ско од су ство и пра во на 
од су ство са ра да ра ди не ге де те та за тре ће и сва ко на ред но но во ро-
ђе но де те у укуп ном тра ја њу од две го ди не.

Од су ство са ра да ра ди по себ не не ге де те та или дру ге осо бе. 
– Је дан од ро ди те ља де те та ко ме је нео п ход на по себ на не га због те-
шког сте пе на пси хо фи зич ке оме те но сти, осим за слу ча је ве пред ви ђе-
не про пи си ма о здрав стве ном оси гу ра њу, има пра во да, по ис те ку по-
ро диљ ског од су ства и од су ства са ра да ра ди не ге де те та, од су ству је 
са ра да или да ра ди са по ло ви ном пу ног рад ног вре ме на, нај ду же до 
на вр ше них пет го ди на жи во та де те та. За вре ме од су ство ва ња са ра да 
за по сле ни оства ру је на кна ду за ра де. За вре ме ра да са по ло ви ном пу-
ног рад ног вре ме на, за по сле ни оства ру је за ра ду, а за дру гу по ло ви ну 
пу ног рад ног вре ме на – на кна ду за ра де.

Не пла ће но од су ство са ра да док де те не на вр ши три го ди не 

жи во та. – Је дан од ро ди те ља, усво ји лац, хра ни тељ, од но сно ста ра-
тељ има пра во да од су ству је са ра да док де те не на вр ши три го ди не 
жи во та. Ово пра во се оства ру је без на кна де за ра де и за вре ме ње го-
вог ко ри шће ња за по сле ном ми ру ју пра ва и оба ве зе из рад ног од но-
са, ако за по је ди на пра ва за ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду 
ни је друк чи је од ре ђе но.

За шти та ин ва ли да. – По сло да вац је ду жан да за по сле ном ин-
ва ли ду ра да обез бе ди оба вља ње по сло ва пре ма пре о ста лој рад ној 
спо соб но сти. За по сле ном код ко га је, у скла ду са про пи си ма о пен-
зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, утвр ђе но да по сто ји опа сност од 
на стан ка ин ва лид но сти на од ре ђе ним по сло ви ма – по сло да вац је ду-
жан да обез бе ди оба вља ње дру гог од го ва ра ју ћег по сла.

За шти та лич них по да та ка. – За по сле ни има пра во уви да у до-
ку мен те ко ји са др же лич не по дат ке ко ји се чу ва ју код по сло дав ца и 
пра во да зах те ва бри са ње по да та ка ко ји ни су од не по сред ног зна ча ја 
за по сло ве ко је оба вља, као и пра во да тра жи ис пра вља ње не тач них 
по да та ка. Лич ни по да ци ко ји се од но се на за по сле ног не мо гу да бу ду 
до ступ ни тре ћем ли цу, осим у слу ча је ви ма и под усло ви ма утвр ђе ним 
за ко ном или ако је то по треб но ра ди до ка зи ва ња пра ва и оба ве за из 
рад ног од но са или у ве зи са ра дом.

Оба ве ште ње о при вре ме ној спре че но сти за рад. – За по сле ни је 
ду жан да, нај ка сни је у ро ку од три да на од да на на сту па ња при вре ме не 
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спре че но сти за рад у сми слу про пи са о здрав стве ном оси гу ра њу, о то-
ме до ста ви по сло дав цу по твр ду ле ка ра ко ја са др жи и вре ме оче ки ва не 
спре че но сти за рад. У слу ча ју те же бо ле сти, уме сто за по сле ног, по твр-
ду по сло дав цу до ста вља ју чла но ви уже по ро ди це или дру га ли ца са ко-
ји ма жи ви у по ро дич ном до ма ћин ству. Ако за по сле ни жи ви сам, по твр-
ду је ду жан да до ста ви у ро ку од три да на од да на пре стан ка раз ло га 
због ко јих ни је мо гао да до ста ви по твр ду.

6. За ра да, накнадa за ра де и дру га при ма ња

За ра да. – За по сле ни има пра во на од го ва ра ју ћу за ра ду, ко ја се 
утвр ђу је у скла ду са за ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду. За по-
сле ни ма се га ран ту је јед на ка за ра да за исти рад или рад исте вред но-
сти ко ји оства ру ју код по сло дав ца. Од лу ка по сло дав ца или спо ра зум 
са за по сле ним ко ји од сту па ју од овог прин ци па – ни шта ви су, а по вре-
да овог прин ци па има још јед ну по сле ди цу – за по сле ни оства ру је пра-
во на на кна ду ште те. Под ра дом исте вред но сти под ра зу ме ва се рад 
за ко ји се зах те ва исти сте пен струч не спре ме, иста рад на спо соб ност, 
од го вор ност и фи зич ки и ин те лек ту ал ни рад.

За ра да се са сто ји од за ра де за оба вље ни рад и вре ме про ве де но 
на ра ду, за ра де по осно ву до при но са за по сле ног по слов ном успе ху 
по сло дав ца (на гра де, бо ну си и сл.) и дру гих при ма ња по осно ву рад-
ног од но са, у скла ду са оп штим ак том и уго во ром о ра ду. Под за ра-
дом, у на ве де ном сми слу, сма тра се за ра да ко ја са др жи по рез и до при-
но се ко ји се пла ћа ју из за ра де. Под за ра дом се сма тра ју сва при ма ња 
из рад ног од но са, осим при ма ња за ко ја је За ко ном о ра ду од ре ђе но 
да се не сма тра ју за ра дом (на кна да тро шко ва за до ла зак на рад и од-
ла зак са ра да, на кна да тро шко ва за вре ме про ве де но на слу жбе ном 
пу ту у зе мљи или ино стран ству, на кна да тро шко ва сме шта ја и ис хра-
не за рад и бо ра вак на те ре ну, от прем ни на због од ла ска у пен зи ју, 
на кна да ште те због по вре де на ра ду или про фе си о нал ног обо ље ња, 
пра знич ни по кло ни за де цу за по сле них, ју би лар не на гра де, со ли дар-
не по мо ћи и др.).

За ра да за оба вље ни рад и вре ме про ве де но на ра ду са сто ји се од: 
1) основ не за ра де, 2) де ла за ра де за рад ни учи нак и 3) уве ћа не за ра де. 
Основ на за ра да од ре ђу је се на осно ву усло ва, утвр ђе них пра вил ни-
ком о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва, по треб них за рад на по-
сло ви ма за ко је је за по сле ни за кљу чио уго вор о ра ду и вре ме на про ве-
де ног на ра ду. Рад ни учи нак од ре ђу је се на осно ву ква ли те та и оби ма 
оба вље ног по сла, као и од но са за по сле ног пре ма рад ним оба ве за ма. 
За по сле ни има пра во на уве ћа ну за ра ду: 1) за рад на дан пра зни ка ко-
ји је не рад ни дан – нај ма ње 110% од осно ви це; 2) за рад но ћу и рад у 
сме на ма, ако та кав рад ни је вред но ван при утвр ђи ва њу основ не за ра-
де – нај ма ње 26% од осно ви це; 3) за пре ко вре ме ни рад – нај ма ње 26% 
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од осно ви це; 4) по осно ву вре ме на про ве де ног на ра ду за сва ку пу ну 
го ди ну ра да оства ре ну у рад ном од но су – 0,4% од осно ви це. Осно ви ца 
је – основ на за ра да. Ако су се исто вре ме но сте кли усло ви за уве ћа ње 
за ра де по ви ше осно ва (нпр. ако за по сле ни у ноћ ној сме ни ра ди пре ко-
вре ме но), про це нат уве ћа не за ра де не мо же би ти ни жи од зби ра про-
це на та по сва ком од осно ва уве ћа ња.

За ра да се ис пла ћу је у ро ко ви ма утвр ђе ним оп штим ак том и уго во-
ром о ра ду, нај ма ње је дан пут ме сеч но, а нај ка сни је до кра ја те ку ћег 
ме се ца за прет ход ни ме сец. За ра да се ис пла ћу је са мо у нов цу, ако за-
ко ном ни је друк чи је од ре ђе но.

Ми ни мал на за ра да. – За по сле ни има пра во на ми ни мал ну за-
ра ду за стан дард ни учи нак и пу но рад но вре ме, од но сно рад но вре-
ме ко је се из јед на ча ва са пу ним рад ним вре ме ном. Ако по сло да вац 
и за по сле ни уго во ре ми ни мал ну за ра ду, по сло да вац је ду жан да ту 
за ра ду ис пла ти за по сле ном у ви си ни утвр ђе ној за ме сец у ко јем се 
вр ши ис пла та, а ми ни мал на за ра да утвр ђу је се од лу ком Со ци јал но-
еко ном ског са ве та осно ва ног за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је. Ако 
тај са вет не до не се од лу ку у про пи са ном ро ку, од лу ку о ви си ни ми-
ни мал не за ра де до но си Вла да. Ми ни мал на за ра да утвр ђу је се по 
рад ном ча су, за пе ри од од нај ма ње шест ме се ци и не мо же би ти ни-
жа од ми ни мал не за ра де утвр ђе не од лу ком Со ци јал но-еко ном ског 
са ве та (или Вла де) за пе ри од ко ји прет хо ди пе ри о ду за ко ји се утвр-
ђу је ми ни мал на за ра да.

На кна да за ра де. – За по сле ни има пра во на на кна ду за ра де 
у ви си ни про сеч не за ра де у прет ход на три ме се ца, у скла ду са оп-
штим ак том и уго во ром о ра ду, за вре ме од су ство ва ња са ра да на 
дан пра зни ка ко ји је не рад ни дан, го ди шњег од мо ра, пла ће ног од-
су ства, вој не ве жбе и ода зи ва ња на по зив др жав ног ор га на. На кна-
ду за ра де ис пла ћу је по сло да вац. Он има пра во на ре фун ди ра ње ис-
пла ће не на кна де за ра де у слу ча ју од су ство ва ња за по сле ног са ра да 
због вој не ве жбе или ода зи ва ња на по зив др жав ног ор га на, од ор га-
на на чи ји се по зив за по сле ни ода звао, ако за ко ном ни је друк чи је 
од ре ђе но.

За по сле ни има пра во на на кна ду за ра де и за вре ме од су ство ва ња 
са ра да због при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на, и то: 1) нај ма-
ње у ви си ни 65% про сеч не за ра де у прет ход на три ме се ца пре ме се ца 
у ко јем је на сту пи ла при вре ме на спре че ност за рад, с тим да не мо же 
би ти ни жа од ми ни мал не за ра де, ако је спре че ност за рад про у зро-
ко ва на бо ле шћу или по вре дом ван ра да, ако за ко ном ни је друк чи је 
од ре ђе но; 2) у ви си ни 100% про сеч не за ра де у прет ход на три ме се ца 
пре ме се ца у ко јем је на сту пи ла при вре ме на спре че ност за рад, с тим 
да не мо же би ти ни жа од ми ни мал не за ра де, ако је спре че ност за рад 
про у зро ко ва на по вре дом на ра ду или про фе си о нал ном бо ле шћу, ако 
за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но.
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За по сле ни има пра во на на кна ду за ра де нај ма ње у ви си ни 60% 
про сеч не за ра де у прет ход на три ме се ца, с тим да не мо же би ти ни жа 
од ми ни мал не за ра де, за вре ме пре ки да ра да до ко јег је до шло без 
кри ви це за по сле ног, нај ду же 45 рад них да на у ка лен дар ској го ди ни. 
Ова кав пре кид ра да обич но на ста је због ква ро ва, ха ва ри ја, не до стат-
ка си ро ви на и дру гих раз ло га ко ји се не мо гу до ве сти у ве зу са за по-
сле ним чи ји је рад пре ки нут.

Об ра чун, еви ден ци ја и за шти та за ра де и на кна де за ра де. 
– По сло да вац је ду жан да за по сле ном при ли ком сва ке ис пла те за ра-
де и на кна де за ра де до ста ви об ра чун. Он је ду жан и да во ди ме сеч-
ну еви ден ци ју о за ра ди и на кна ди за ра де. По сло да вац мо же нов ча но 
по тра жи ва ње пре ма за по сле ном на пла ти ти об у ста вља њем од ње го-
ве за ра де са мо на осно ву прав но сна жне од лу ке су да, у слу ча је ви ма 
утвр ђе ним за ко ном или уз при ста нак за по сле ног. На осно ву прав но-
сна жне од лу ке су да и у слу ча је ви ма утвр ђе ним за ко ном по сло да вац 
мо же за по сле ном да об у ста ви од за ра де нај ви ше до јед не тре ћи не за-
ра де, од но сно на кна де за ра де, ако за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но.

На кна да тро шко ва. – За по сле ни има пра во на на кна ду тро шко-
ва у скла ду са оп штим ак том и уго во ром о ра ду, и то: 1) за до ла зак и 
од ла зак са ра да, у ви си ни це не пре во зне кар те у јав ном са о бра ћа ју; 
2) за вре ме про ве де но на слу жбе ном пу ту у зе мљи; 3) за вре ме про-
ве де но на слу жбе ном пу ту у ино стран ству; 4) сме шта ја и ис хра не за 
рад и бо ра вак на те ре ну, ако по сло да вац ни је за по сле ном обез бе дио 
сме штај и ис хра ну без на кна де; 5) за ис хра ну у то ку ра да; 6) за ре грес 
за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра.

Дру га при ма ња. – По сло да вац је ду жан да ис пла ти, у скла ду са 
оп штим ак том: 1) за по сле ном от прем ни ну при од ла ску у пен зи ју, нај-
ма ње у ви си ни три про сеч не за ра де; 2) за по сле ном на кна ду тро шко ва 
по греб них услу га у слу ча ју смр ти чла на уже по ро ди це, а чла но ви ма 
уже по ро ди це у слу ча ју смр ти за по сле ног (чла но ви ма уже по ро ди це 
ов де се сма тра ју брач ни друг и де ца за по сле ног); 3) за по сле ном на кна-
ду ште те због по вре де на ра ду или про фе си о нал ног обо ље ња.

Оп штим ак том, од но сно уго во ром о ра ду мо же да се утвр ди пра-
во на ју би лар ну на гра ду, со ли дар ну по моћ и дру га при ма ња.

По тра жи ва ња за по сле них у слу ча ју сте чај ног по ступ ка. 
– Пра во на ис пла ту не ис пла ће них по тра жи ва ња код по сло дав ца 
над ко јим је по кре нут сте чај ни по сту пак има за по сле ни ко ји је био 
у рад ном од но су на дан по кре та ња сте чај ног по ступ ка и ли це ко је 
је би ло у рад ном од но су у пе ри о ду за ко ји се оства ру ју пра ва. Пра-
ва се оства ру ју у скла ду са За ко ном о ра ду, ако ни су ис пла ће на у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је сте чај ни по сту пак. Ако су пра ва 
де ли мич но ис пла ће на у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је сте чај-
ни по сту пак, за по сле ном при па да пра во на раз ли ку до ни воа пра ва 
утвр ђе них по За ко ну о ра ду.
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7. Ви шак за по сле них

По сло да вац је ду жан да до не се про грам ре ша ва ња ви шка за по-
сле них ако утвр ди да ће због тех но ло шких, еко ном ских или ор га ни-
за ци о них про ме на у окви ру пе ри о да од 30 да на до ћи до пре стан ка 
по тре бе за ра дом за по сле них на нео д ре ђе но вре ме, и то за нај ма-
ње: 1) де сет за по сле них код по сло дав ца ко ји има у рад ном од но су 
ви ше од 20, а ма ње од 100 за по сле них на нео д ре ђе но вре ме; 2) 10% 
за по сле них код по сло дав ца ко ји има у рад ном од но су нај ма ње 100, 
а нај ви ше 300 за по сле них на нео д ре ђе но вре ме; 3) 30 за по сле них 
код по сло дав ца ко ји има у рад ном од но су пре ко 300 за по сле них на 
нео д ре ђе но вре ме. Про грам је ду жан да до не се и по сло да вац ко ји 
утвр ди да ће до ћи до пре стан ка по тре бе за ра дом нај ма ње 20 за по-
сле них у окви ру пе ри о да од 90 да на, из тех но ло шких, еко ном ских 
или ор га ни за ци о них раз ло га, без об зи ра на уку пан број за по сле-
них код по сло дав ца.

Про грам ре ша ва ња ви шка за по сле них на ро чи то са др жи: 1) раз-
ло ге пре стан ка по тре бе за ра дом за по сле них; 2) уку пан број за по-
сле них код по сло дав ца; 3) број, ква ли фи ка ци о ну струк ту ру, го ди не 
ста ро сти и стаж оси гу ра ња за по сле них ко ји су ви шак и по сло ве 
ко је оба вља ју; 4) кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње ви шка за по сле них; 5) 
ме ре за за по шља ва ње: пре ме штај на дру ге по сло ве, рад код дру гог 
по сло дав ца, пре ква ли фи ка ци ја или до ква ли фи ка ци ја, не пу но рад-
но вре ме али не кра ће од по ло ви не пу ног рад ног вре ме на и дру-
ге ме ре; 6) сред ства за ре ша ва ње со ци јал но-еко ном ског по ло жа ја 
ви шка за по сле них; 7) рок у ко ме ће би ти от ка зан уго вор о ра ду. 
Кри те ри јум за утвр ђи ва ње ви шка за по сле них не мо же да бу де од су-
ство ва ње за по сле ног са ра да због при вре ме не спре че но сти за рад, 
труд но ће, по ро диљ ског од су ства, не ге де те та и по себ не не ге де те-
та. По сло да вац је ду жан да пред лог про гра ма до ста ви ре пре зен та-
тив ном син ди ка ту код по сло дав ца и На ци о нал ној слу жби за за по-
шља ва ње, ра ди да ва ња ми шље ња. Про грам до но си управ ни од бор, 
а код по сло дав ца код ко га ни је обра зо ван управ ни од бор – ди рек-
тор, од но сно пред у зет ник.

По сло да вац је ду жан да пре от ка за уго во ра о ра ду за по сле ном 
ис пла ти от прем ни ну у ви си ни утвр ђе ној оп штим ак том или уго во-
ром о ра ду, с тим да ње на ви си на не мо же би ти ни жа од зби ра тре-
ћи не за ра де за по сле ног за сва ку на вр ше ну го ди ну ра да у рад ном 
од но су за пр вих 10 го ди на про ве де них у рад ном од но су и че твр-
ти не за ра де за по сле ног за сва ку на ред ну на вр ше ну го ди ну ра да у 
рад ном од но су пре ко 10 го ди на про ве де них у рад ном од но су. Под 
за ра дом се, у овом сми слу, под ра зу ме ва про сеч на ме сеч на за ра да 
за по сле ног ис пла ће на за по след ња три ме се ца ко ја прет хо де ме се-
цу у ко јем се ис пла ћу је от прем ни на.
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8. На кна да ште те

За по сле ни је од го во ран за ште ту ко ју је на ра ду или у ве зи с ра-
дом, на мер но или крај њом не па жњом, про у зро ко вао по сло дав цу. 
Ако ште ту про у зро ку је ви ше за по сле них, сва ки за по сле ни је од го во-
ран за део ште те ко ју је про у зро ко вао. Ако се за сва ког за по сле ног не 
мо же утвр ди ти део ште те ко ју је про у зро ко вао, сма тра се да су сви за-
по сле ни под јед на ко од го вор ни и ште ту на кна ђу ју у јед на ким де ло ви-
ма. Ако је ви ше за по сле них про у зро ко ва ло ште ту кри вич ним де лом 
са уми шља јем, за ште ту од го ва ра ју со ли дар но. По сто ја ње ште те, ње-
ну ви си ну, окол но сти под ко ји ма је на ста ла, ко је ште ту про у зро ко вао 
и ка ко се на кна ђу је – утвр ђу је по сло да вац, у скла ду са оп штим ак том, 
од но сно уго во ром о ра ду. Ако по сло да вац не оства ри пра во на на кна-
ду ште те, о на кна ди ште те од лу чу је над ле жни суд.

За по сле ни ко ји је на ра ду или у ве зи с ра дом на мер но или крај-
њом не па жњом про у зро ко вао ште ту тре ћем ли цу, а ко ју је на кна дио 
по сло да вац, ду жан је да по сло дав цу на кна ди из нос ис пла ће не ште те.

Ако за по сле ни пре тр пи по вре ду или ште ту на ра ду или у ве зи са 
ра дом, по сло да вац је ду жан да му на кна ди ште ту, у скла ду са за ко ном 
и оп штим ак том.

9. Уда ље ње за по сле ног са ра да

За по сле ни мо же да бу де при вре ме но уда љен са ра да: 1) ако је про-
тив ње га по кре нут кри вич ни по сту пак због кри вич ног де ла учи ње ног 
на ра ду или у ве зи са ра дом или ако је учи нио по вре ду рад не оба ве зе 
ко ја угро жа ва имо ви ну ве ће вред но сти утвр ђе не оп штим ак том или уго-
во ром о ра ду; 2) ако је при ро да по вре де рад не оба ве зе, од но сно кр ше-
ња рад не ди сци пли не, или по на ша ње за по сле ног та кво да не мо же да 
на ста ви рад код по сло дав ца ни до ис те ка ро ка за да ва ње из ја шње ња, 
од но сно ми шље ња о от ка зном раз ло гу. За вре ме ова квог уда ље ња са 
ра да за по сле ном при па да на кна да за ра де у ви си ни јед не че твр ти не, а 
ако из др жа ва по ро ди цу у ви си ни јед не тре ћи не основ не за ра де. На кна-
ду за ра де обез бе ђу је и ис пла ћу је по сло да вац. Ова кво уда ље ње са ра да 
мо же да тра је нај ду же три ме се ца, а по ис те ку тог пе ри о да по сло да вац 
је ду жан да за по сле ног вра ти на рад или да му от ка же уго вор о ра ду 
због учи ње не по вре де рад не оба ве зе, на ру ша ва ња рад не ди сци пли не 
или кри вич ног де ла учи ње ног на ра ду или у ве зи са ра дом.

За по сле ни ко ме је од ре ђен при твор уда љу је се са ра да од пр вог 
да на при тво ра, а уда ље ње тра је ко ли ко и при твор. И за вре ме ова-
квог уда ље ња са ра да за по сле ном при па да на кна да за ра де у ви си ни 
јед не че твр ти не, а ако из др жа ва по ро ди цу у ви си ни јед не тре ћи не 
основ не за ра де. На кна да за ра де ис пла ћу је се на те рет ор га на ко ји је 
од ре дио при твор.
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Ако се по ка же да је уда ље ње са ра да у на ве де ним слу ча је ви ма би-
ло нео прав да но (што се оце њу је пре ма ис хо ду кри вич ног, од но сно от-
ка зног по ступ ка), за по сле ном, за све вре ме док ни је ра дио, при па да 
раз ли ка из ме ђу из но са на кна де за ра де ко ју је при мио и пу ног из но са 
основ не за ра де.

За по вре ду рад не оба ве зе или не по што ва ње рад не ди сци пли не, 
по сло да вац мо же да за по сле ном, уме сто от ка за уго во ра о ра ду, из рек-
не ме ру при вре ме ног уда ље ња са ра да без на кна де за ра де, у тра ја њу 
од јед ног до три рад на да на, ако сма тра да по сто је олак ша ва ју ће окол-
но сти или да по вре да рад не оба ве зе, од но сно на ру ша ва ње рад не ди-
сци пли не, ни је та кве при ро де да за по сле ном тре ба да пре ста не рад-
ни од нос.

10. Из ме на уго во ра о ра ду

Из ме на уго во ре них усло ва ра да. – По сло да вац мо же за по сле-
ном да по ну ди из ме ну уго во ре них усло ва ра да (анекс уго во ра): 1) ра-
ди пре ме шта ја на дру ги од го ва ра ју ћи по сао, због по тре ба про це са и 
ор га ни за ци је ра да; 2) ра ди пре ме шта ја у дру го ме сто ра да код истог 
по сло дав ца; 3) ра ди упу ћи ва ња на рад на од го ва ра ју ћи по сао код дру-
гог по сло дав ца; 4) ра ди при ме не ме ра за за по шља ва ње из про гра ма 
ре ша ва ња ви шка за по сле них; 5) ра ди од ре ђи ва ња дру га чи јих еле ме-
на та за утвр ђи ва ње за ра де и дру гих при ма ња, од ре ђи ва ња дру га чи-
јих ро ко ва за ис пла ту за ра де и дру гих при ма ња, по зи ва ња на од ред бе 
ко лек тив ног уго во ра или пра вил ни ка о ра ду; 6) у дру гим слу ча је ви ма 
утвр ђе ним оп штим ак том и уго во ром о ра ду. Од го ва ра ју ћим по слом 
сма тра се по сао за чи је се оба вља ње тра жи иста вр ста и исти сте пен 
струч не спре ме ко ји су утвр ђе ни уго во ром о ра ду.

Уз по ну ду за за кљу чи ва ње анек са уго во ра по сло да вац је ду жан 
да за по сле ном у пи сме ном об ли ку до ста ви и раз ло ге за по ну ду, рок 
у ко ме за по сле ни тре ба да се из ја сни о по ну ди и прав не по сле ди це 
ко је мо гу да на ста ну од би ја њем по ну де. За по сле ни је ду жан да се из-
ја сни о по ну ди за за кљу чи ва ње анек са уго во ра у ро ку ко ји од ре ди по-
сло да вац, а ко ји не мо же би ти кра ћи од осам рад них да на. Ако се за-
по сле ни у том ро ку не из ја сни о по ну ди, сма тра се да је од био по ну ду 
за за кљу чи ва ње анек са уго во ра. Ако за по сле ни при хва ти по ну ду за 
за кљу чи ва ње анек са уго во ра, за др жа ва пра во да пред над ле жним су-
дом оспо ра ва за ко ни тост анек са, од но сно из ме ње ног уго во ра о ра ду.

Пре ме штај у дру го ме сто ра да. – Ов де је реч о пре ме шта ју у дру-
го ге о граф ско ме сто, кад се за по сле ни пре ме шта у фи ли ја лу, екс по зи-
ту ру или дру гу из дво је ну ор га ни за ци о ну је ди ни цу истог по сло дав ца. 
За по сле ни мо же да бу де пре ме штен у дру го ме сто ра да: 1) ако је де-
лат ност по сло дав ца та кве при ро де да се рад оба вља у ме сти ма ван 
се ди шта по сло дав ца, од но сно ње го вог ор га ни за ци о ног де ла; 2) ако је 
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уда ље ност од ме ста у ко ме за по сле ни ра ди до ме ста у ко је се пре ме-
шта на рад ма ња од 50 km и ако је ор га ни зо ван ре до ван пре воз ко ји 
омо гу ћа ва бла го вре ме ни до ла зак на рад и по вра так са ра да и обез-
бе ђе на на кна да тро шко ва пре во за у ви си ни це не пре во зне кар те у 
јав ном са о бра ћа ју. Ван на ве де них слу ча је ва, за по сле ни мо же да бу де 
пре ме штен у дру го ме сто ра да са мо ако на то при ста не.

Упу ћи ва ње на рад код дру гог по сло дав ца има при вре ме ни ка-
рак тер. За по сле ни мо же да бу де при вре ме но упу ћен на рад код дру-
гог по сло дав ца на од го ва ра ју ћи по сао ако је при вре ме но пре ста ла по-
тре ба за ње го вим ра дом, ако је дат у за куп по слов ни про стор у ко ме 
је за по сле ни ра дио (а за ку пац има по тре бу за за по сле ни ма ко ји су у 
ње му ра ди ли) или ако је по сло да вац за кљу чио уго вор о по слов ној са-
рад њи (а ње гов парт нер ис ка же по тре бу за оро че ним пре у зи ма њем 
од ре ђе ног бро ја за по сле них), и то док тра ју раз ло зи за ње го во упу ћи-
ва ње, а нај ду же го ди ну да на. У сва ком од ових слу ча је ва, по сло ви на 
ко је се за по сле ни упу ћу је мо ра ју од го ва ра ти вр сти и сте пе ну ње го ве 
струч не спре ме. За по сле ни мо же, уз сво ју са гла сност, у свим на ве де-
ним слу ча је ви ма и у дру гим слу ча је ви ма утвр ђе ним оп штим ак том 
или уго во ром о ра ду, да бу де при вре ме но упу ћен на рад код дру гог 
по сло дав ца и ду же од го ди ну да на, док тра ју раз ло зи за ње го во упу ћи-
ва ње. За по сле ни са по сло дав цем код ко га је упу ћен на рад за кљу чу је 
уго вор о ра ду на од ре ђе но вре ме. Уго во ром о ра ду за по сле ном се не 
мо гу утвр ди ти ма ња пра ва од пра ва ко ја је имао код по сло дав ца ко ји 
га је упу тио на рад. По ис те ку ро ка на ко ји је упу ћен на рад код дру гог 
по сло дав ца за по сле ни има пра во да се вра ти на рад код по сло дав ца 
ко ји га је упу тио.

11. Пре ста нак рад ног од но са

Раз ло зи за пре ста нак рад ног од но са од ре ђе ни су за ко ном, па 
рад ни од нос мо же пре ста ти са мо ако су за то ис пу ње ни про пи са ни 
усло ви. Рад ни од нос пре ста је: 1) ис те ком ро ка за ко ји је за сно ван (по 
овом осно ву престајe рад ни од нос на од ре ђе но вре ме); 2) кад за по-
сле ни на вр ши 65 го ди на жи во та и нај ма ње 15 го ди на ста жа оси гу ра-
ња, ако се по сло да вац и за по сле ни друк чи је не спо ра зу ме ју; 3) спо ра-
зу мом из ме ђу за по сле ног и по сло дав ца; 4) от ка зом уго во ра о ра ду од 
стра не по сло дав ца или за по сле ног; 5) на зах тев ро ди те ља или ста ра-
те ља за по сле ног мла ђег од 18 го ди на жи во та; 6) смр ћу за по сле ног; 7) 
у дру гим слу ча је ви ма утвр ђе ним за ко ном.

За по сле ном пре ста је рад ни од нос не за ви сно од ње го ве во ље и 
во ље по сло дав ца (по си ли за ко на): 1) ако је на на чин про пи сан за ко-
ном утвр ђе но да је код за по сле ног до шло до гу бит ка рад не спо соб-
но сти – да ном до ста вља ња прав но сна жног ре ше ња о утвр ђи ва њу гу-
бит ка рад не спо соб но сти; 2) ако му је, по од ред ба ма за ко на, од но сно 
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прав но сна жној од лу ци су да или дру гог ор га на, за бра ње но да оба вља 
од ре ђе не по сло ве, а не мо же да му се обез бе ди оба вља ње дру гих по-
сло ва – да ном до ста вља ња прав но сна жне од лу ке; 3) ако због из др жа-
ва ња ка зне за тво ра мо ра да бу де од су тан са ра да у тра ја њу ду жем од 
шест ме се ци – да ном сту па ња на из др жа ва ње ка зне; 4) ако му је из ре-
че на ме ра без бед но сти, вас пит на или за штит на ме ра у тра ја њу ду жем 
од шест ме се ци и због то га мо ра да бу де од су тан са ра да – да ном по-
чет ка при ме њи ва ња те ме ре; 5) у слу ча ју пре стан ка ра да по сло дав ца, 
у скла ду са за ко ном.

Спо ра зум ни пре ста нак рад ног од но са. – Рад ни од нос мо же да 
пре ста не на осно ву пи сме ног спо ра зу ма по сло дав ца и за по сле ног. 
Пре пот пи си ва ња спо ра зу ма, по сло да вац је ду жан да за по сле ног пи-
сме ним пу тем оба ве сти о по сле ди ца ма до ко јих до ла зи у оства ри ва-
њу пра ва за слу чај не за по сле но сти (пре ста нак рад ног од но са на осно-
ву пи сме ног спо ра зу ма са по сло дав цем на ини ци ја ти ву за по сле ног 
ис кљу чу је пра во на нов ча ну на кна ду за слу чај не за по сле но сти).

От каз уго во ра о ра ду од стра не за по сле ног. – За по сле ни има 
пра во да по сло дав цу от ка же уго вор о ра ду. От каз уго во ра о ра ду за-
по сле ни до ста вља по сло дав цу у пи сме ном об ли ку, нај ма ње 15 да на 
пре да на ко ји је за по сле ни на вео као дан пре стан ка рад ног од но са. 
Ако за по сле ни от ка же уго вор о ра ду због, од стра не по сло дав ца учи-
ње не по вре де оба ве за утвр ђе них за ко ном, оп штим ак том и уго во ром 
о ра ду, за по сле ни има сва пра ва из рад ног од но са, као у слу ча ју да му 
је не за ко ни то пре стао рад ни од нос.

От каз уго во ра о ра ду од стра не по сло дав ца. – По сло да вац мо-
же от ка за ти уго вор о ра ду за по сле ном као што га и за по сле ни мо же 
от ка за ти по сло дав цу. За по сле ни то мо же учи ни ти без об зи ра на раз-
лог, а по сло да вац то мо же учи ни ти са мо из раз ло га ко ји су пред ви ђе-
ни за ко ном.

По сло да вац мо же за по сле ном да от ка же уго вор о ра ду ако за то 
по сто ји оправ да ни раз лог ко ји се од но си на рад ну спо соб ност за по сле-
ног, ње го во по на ша ње и по тре бе по сло дав ца, и то: 1) ако за по сле ни не 
оства ру је ре зул та те ра да, од но сно не ма по треб на зна ња и спо соб но сти 
за оба вља ње по сло ва на ко ји ма ра ди; 2) ако за по сле ни сво јом кри ви-
цом учи ни по вре ду рад не оба ве зе утвр ђе не оп штим ак том или уго во-
ром о ра ду; 3) ако за по сле ни не по шту је рад ну ди сци пли ну про пи са ну 
ак том по сло дав ца, од но сно ако је ње го во по на ша ње та кво да не мо же 
да на ста ви рад код по сло дав ца; 4) ако за по сле ни учи ни кри вич но де ло 
на ра ду или у ве зи са ра дом; 5) ако се за по сле ни не вра ти на рад код по-
сло дав ца у ро ку од 15 да на од да на ис те ка ро ка за не пла ће но од су ство 
или ми ро ва ње рад ног од но са у сми слу За ко на о ра ду; 6) ако за по сле ни 
зло у по тре би пра во на од су ство због при вре ме не спре че но сти за рад; 
7) ако за по сле ни од би је за кљу че ње анек са уго во ра о ра ду по ну ђе ног 
ра ди: пре ме шта ја на дру ги од го ва ра ју ћи по сао због по тре бе про це са 
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и ор га ни за ци је ра да; пре ме шта ја на од го ва ра ју ћи по сао у дру го (ге о-
граф ско) ме сто ра да код истог по сло дав ца; упу ћи ва ња на рад на од го ва-
ра ју ћи по сао код дру гог по сло дав ца; при ме не ме ра за за по шља ва ње из 
про гра ма ре ша ва ња ви шка за по сле них; 8) ако за по сле ни од би је за кљу-
че ње анек са уго во ра о ра ду по ну ђе ног ра ди про ме не из но са основ не 
за ра де или еле ме на та за утвр ђи ва ње рад ног учин ка, уве ћа не за ра де, 
на кна де за ра де и дру гих при ма ња; 9) ако услед тех но ло шких, еко ном-
ских или ор га ни за ци о них про ме на пре ста не по тре ба за оба вља њем од-
ре ђе ног по сла или до ђе до сма ње ња оби ма по сла.

Оправ да ним раз ло гом за от каз уго во ра о ра ду не сма тра се: 1) 
при вре ме на спре че ност за рад услед бо ле сти, не сре ће на ра ду или 
про фе си о нал ног обо ље ња; 2) ко ри шће ње по ро диљ ског од су ства, 
од су ства са ра да ра ди не ге де те та и од су ства са ра да ра ди по себ не 
не ге де те та; 3) од слу же ње или до слу же ње вој ног ро ка; 4) члан ство у 
по ли тич кој ор га ни за ци ји, син ди ка ту, пол, је зик, на ци о нал на при пад-
ност, со ци јал но по ре кло, ве ро и спо вест, по ли тич ко или дру го уве ре-
ње или не ко дру го лич но свој ство за по сле ног; 5) де ло ва ње у свој ству 
пред став ни ка за по сле них, у скла ду са За ко ном о ра ду; 6) обра ћа ње 
за по сле ног син ди ка ту или ор га ни ма над ле жним за за шти ту пра ва из 
рад ног од но са у скла ду са за ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду.

По сло да вац је ду жан да пре от ка за уго во ра о ра ду због нео ства ри-
ва ња ре зул та та ра да, од но сно од су ства по треб них зна ња и спо соб но-
сти, скри вље не по вре де рад не оба ве зе, на ру ша ва ња рад не ди сци пли-
не, кри вич ног де ла учи ње ног на ра ду или у ве зи са ра дом, не вра ћа ња 
на рад по сле ми ро ва ња рад ног од но са и зло у по тре бе од су ства због 
при вре ме не спре че но сти за рад, за по сле ног пи сме ним пу тем упо зо-
ри на по сто ја ње раз ло га за от каз уго во ра о ра ду и да му оста ви рок 
од нај ма ње пет рад них да на од да на до ста вља ња упо зо ре ња да се из-
ја сни на на во де из упо зо ре ња. У упо зо ре њу је по сло да вац ду жан да на-
ве де основ за да ва ње от ка за, чи ње ни це и до ка зе ко ји ука зу ју на то да 
су се сте кли усло ви за от каз и рок за да ва ње од го во ра на упо зо ре ње. 
Ако по сто је олак ша ва ју ће окол но сти или ако при ро да по вре де рад не 
оба ве зе или не по што ва ње рад не ди сци пли не ни је до во љан раз лог за 
от каз уго во ра о ра ду, по сло да вац мо же у упо зо ре њу да за по сле ног 
оба ве сти да ће му от ка за ти уго вор о ра ду ако по но во учи ни исту или 
слич ну по вре ду, без по нов ног упо зо ре ња. По сло да вац је ду жан да упо-
зо ре ње до ста ви на ми шље ње син ди ка ту чи ји је за по сле ни члан.

Ако от ка же уго вор о ра ду за по сле ном у слу ча ју кад је услед тех но-
ло шких, еко ном ских или ор га ни за ци о них про ме на пре ста ла по тре ба за 
оба вља њем од ре ђе ног по сла или је до шло до сма ње ња оби ма по сла, 
по сло да вац не мо же на истим по сло ви ма да за по сли дру го ли це у ро ку 
од шест ме се ци од да на пре стан ка рад ног од но са. Ако пре ис те ка тог 
ро ка на ста не по тре ба за оба вља њем истих по сло ва, пред ност за за кљу-
чи ва ње уго во ра о ра ду има за по сле ни ко ме је пре стао рад ни од нос.
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Уго вор о ра ду от ка зу је се ре ше њем, у пи сме ном об ли ку, и оба ве зно 
са др жи обра зло же ње и по у ку о прав ном ле ку. За по сле ном пре ста је рад-
ни од нос да ном до ста вља ња ре ше ња осим ако За ко ном о ра ду или ре-
ше њем ни је од ре ђен дру ги рок. По сло да вац је ду жан да за по сле ном, у 
слу ча ју пре стан ка рад ног од но са, ис пла ти све не ис пла ће не за ра де, на-
кна де за ра де и дру га при ма ња ко ја је за по сле ни оства рио до да на пре-
стан ка рад ног од но са у скла ду са оп штим ак том и уго во ром о ра ду.

По себ на за шти та од от ка за уго во ра о ра ду. – За вре ме труд-
но ће, по ро диљ ског од су ства, од су ства са ра да ра ди не ге де те та и 
од су ства са ра да ра ди по себ не не ге де те та по сло да вац не мо же за по-
сле ном да от ка же уго вор о ра ду (ме ђу тим, ако је са тим за по сле ним 
рад ни од нос за сно ван на од ре ђе но вре ме, рад ни од нос мо же пре ста-
ти по ис те ку ро ка за ко ји је за сно ван).

По сло да вац не мо же да от ка же уго вор о ра ду, ни ти на дру ги на-
чин да ста ви у не по во љан по ло жај пред став ни ка за по сле них за вре-
ме оба вља ња функ ци је и го ди ну да на по пре стан ку функ ци је, ако 
пред став ник за по сле них по сту па у скла ду са за ко ном, оп штим ак том 
и уго во ром о ра ду, и то: 1) чла ну са ве та за по сле них и пред став ни ку 
за по сле них у управ ном и над зор ном од бо ру по сло дав ца; 2) пред сед-
ни ку син ди ка та код по сло дав ца; 3) име но ва ном или иза бра ном син-
ди кал ном пред став ни ку. Ме ђу тим, ако пред став ник за по сле них не 
по сту па у скла ду са за ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду, по сло-
да вац мо же да му от ка же уго вор о ра ду.

От ка зни рок и нов ча на на кна да. – За по сле ни ко ме је уго вор о ра-
ду от ка зан за то што не оства ру је по треб не ре зул та те ра да, од но сно не-
ма по треб на зна ња и спо соб но сти, има пра во и ду жност да оста не на ра-
ду у тра ја њу од нај ма ње ме сец да на а нај ду же три ме се ца, у за ви сно сти 
од укуп ног ста жа оси гу ра ња. За по сле ни мо же, у спо ра зу му са по сло дав-
цем (од но сно над ле жним ор га ном по сло дав ца), да пре ста не са ра дом и 
пре ис те ка от ка зног ро ка, с тим што му се за то вре ме обез бе ђу је на кна-
да за ра де у ви си ни утвр ђе ној оп штим ак том и уго во ром о ра ду.

Не за ко нит пре ста нак рад ног од но са. – Ако суд до не се прав но-
сна жну од лу ку ко јом је утвр ђе но да је за по сле ном не за ко ни то пре-
стао рад ни од нос, суд ће од лу чи ти да се за по сле ни вра ти на рад, ако 
за по сле ни то зах те ва. По ред вра ћа ња на рад, по сло да вац је ду жан 
да за по сле ном ис пла ти на кна ду ште те у ви си ни из гу бље не за ра де и 
дру гих при ма ња ко ја му при па да ју по за ко ну, оп штем ак ту и уго во ру 
о ра ду и упла ти до при но се за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње. На кна-
да ште те ума њу је се за из нос при хо да ко је је за по сле ни оства рио по 
осно ву ра да, по пре стан ку рад ног од но са.

Ако суд утвр ди да је за по сле ном не за ко ни то пре стао рад ни од нос, 
а за по сле ни не зах те ва да се вра ти на рад, суд ће на ње гов зах тев оба-
ве за ти по сло дав ца да за по сле ном ис пла ти на кна ду ште те у из но су од 
нај ви ше 18 за ра да ко је би за по сле ни оства рио да ра ди, и то за ви сно 
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од вре ме на про ве де ног у рад ном од но су и го ди на жи во та за по сле ног, 
као и бро ја из др жа ва них чла но ва по ро ди це. Ту од лу ку суд мо же до не-
ти и на зах тев по сло дав ца, ако по сто је окол но сти ко је оправ да но ука зу-
ју да на ста вак рад ног од но са (уз ува жа ва ње свих окол но сти и ин те ре-
са обе уго вор не стра не) ни је мо гућ, с тим што ће до су ди ти за по сле ном 
на кна ду ште те у из но су дво стру ко ве ћем од прет ход но на ве де ног.

12. Оства ри ва ње и за шти та пра ва за по сле них

Од лу чи ва ње о пра ви ма и оба ве за ма за по сле ног. – О пра ви ма, 
оба ве за ма и од го вор но сти ма из рад ног од но са од лу чу је: 1) у прав ном ли-
цу – ди рек тор или за по сле ни ко га он овла сти; 2) код по сло дав ца ко ји не-
ма свој ство прав ног ли ца – пред у зет ник или за по сле ни ко га он овла сти.

За по сле ном се у пи сме ном об ли ку до ста вља ре ше ње о оства ри-
ва њу пра ва, оба ве за и од го вор но сти, са обра зло же њем и по у ком о 
прав ном ле ку. (Ова кви зах те ви у по гле ду са др жи не ак та по сло дав ца 
не ва же за по ну ду анек са уго во ра о ра ду.)

За шти та по је ди нач них пра ва. – Оп штим ак том и уго во ром о 
ра ду мо же се пред ви де ти по сту пак спо ра зум ног ре ша ва ња спор них 
пи та ња из ме ђу по сло дав ца и за по сле ног. Спор на пи та ња ре ша ва ар-
би тар ко јег спо ра зу мом од ре ђу ју стра не у спо ру (за по сле ни и по сло-
да вац) из ре да струч ња ка у обла сти ко ја је пред мет спо ра. Од лу ка 
ар би тра је ко нач на и оба ве зу је по сло дав ца и за по сле ног. За вре ме 
тра ја ња по ступ ка пред ар би тром због от ка за уго во ра о ра ду, за по сле-
ном ми ру је рад ни од нос.

Про тив ре ше ња ко јим је по вре ђе но пра во за по сле ног или кад је 
за по сле ни са знао за по вре ду пра ва, за по сле ни, од но сно пред став ник 
син ди ка та чи ји је за по сле ни члан ако га за по сле ни овла сти, мо же да 
по кре не спор пред над ле жним су дом.

Ро ко ви за ста ре ло сти по тра жи ва ња из рад ног од но са. – Сва 
нов ча на по тра жи ва ња из рад ног од но са за ста ре ва ју у ро ку од три го-
ди не од да на на стан ка оба ве зе.

13. Рад ван рад ног од но са

Рад мо же да се оба вља и та ко што ли це ко је ра ди ни је у рад ном 
од но су. Оно и та да сти че рад но прав ни ста тус ко ји му обез бе ђу је од ре-
ђе на пра ва и оба ве зе.

При вре ме ни и по вре ме ни по сло ви. – При вре ме ни по сло ви су 
крат ко трај ни кон ти ну и ра ни по сло ви (се тва, же тва и сл.), а по вре ме ни 
по сло ви су крат ко трај ни по сло ви ко ји се не оба вља ју у кон ти ну и те ту, 
већ с вре ме на на вре ме (одр жа ва ње ре да на спорт ским при ред ба ма 
и сл.). По сло да вац мо же за оба вља ње по сло ва ко ји су по сво јој при ро-
ди та кви да не тра ју ду же од 120 рад них да на у ка лен дар ској го ди ни 
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да за кљу чи, у пи сме ном об ли ку, уго вор о оба вља њу при вре ме них и 
по вре ме них по сло ва са: 1) не за по сле ним ли цем; 2) за по сле ним ко ји 
ра ди не пу но рад но вре ме – до пу ног рад ног вре ме на; 3) ко ри сни ком 
ста ро сне пен зи је. Та ко ђе, по сло да вац мо же за оба вља ње при вре ме-
них и по вре ме них по сло ва да за кљу чи уго вор са ли цем ко је је члан 
омла дин ске или сту дент ске за дру ге и ко је ни је ста ри је од 30 го ди на.

Уго вор о де лу. – По сло да вац мо же са од ре ђе ним ли цем да за кљу-
чи, у пи сме ном об ли ку, уго вор о де лу, ра ди оба вља ња по сло ва ко ји 
су ван де лат но сти по сло дав ца, а ко ји има ју за пред мет са мо стал ну из-
ра ду или оправ ку од ре ђе не ства ри, са мо стал но из вр ше ње од ре ђе ног 
фи зич ког или ин те лек ту ал ног по сла. Уго вор о де лу мо же да се за кљу-
чи и са ли цем ко је оба вља умет нич ку или дру гу де лат ност у обла сти 
кул ту ре у скла ду са за ко ном.

Уго вор о за сту па њу или по сре до ва њу. – По сло да вац мо же да, у 
пи сме ном об ли ку, за кљу чи уго вор са од ре ђе ним ли цем ра ди оба вља-
ња по сло ва за сту па ња или по сре до ва ња (уго во ром се утвр ђу је пра во 
на на кна ду за за сту па ње или по сре до ва ње и дру га ме ђу соб на пра ва 
и оба ве зе), у скла ду са за ко ном.

Уго вор о струч ном оспо со бља ва њу и уса вр ша ва њу. – По сло да-
вац мо же, у пи сме ном об ли ку, да за кљу чи уго вор о струч ном оспо со-
бља ва њу и уса вр ша ва њу: 1) са не за по сле ним ли цем, ра ди оба вља ња 
при прав нич ког ста жа и по ла га ња струч ног ис пи та, кад је то за ко ном, 
од но сно пра вил ни ком о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва 
пред ви ђе но као по се бан услов за са мо ста лан рад у стру ци; 2) са ли-
цем ко је же ли да се струч но уса вр ши и стек не по себ на зна ња и спо-
соб но сти за рад у сво јој стру ци, од но сно да оба ви спе ци ја ли за ци ју, за 
вре ме утвр ђе но про гра мом уса вр ша ва ња, од но сно спе ци ја ли за ци је. 
По сло да вац мо же ли цу са ко јим је за кљу чио ова кав уго вор да обез бе-
ди нов ча ну на кна ду (она се не сма тра за ра дом), као и дру га пра ва по 
осно ву ра да.

До пун ски рад. – За по сле ни ко ји ра ди са пу ним рад ним вре ме-
ном код по сло дав ца мо же да за кљу чи, у пи сме ном об ли ку, уго вор о 
до пун ском ра ду са дру гим по сло дав цем, а нај ви ше до јед не тре ћи не 
пу ног рад ног вре ме на. Уго во ром о до пун ском ра ду утвр ђу је се пра во 
на нов ча ну на кна ду и дру га пра ва и оба ве зе по осно ву ра да (рад но 
вре ме, од мо ри и др.).

Са мо за по шља ва ње. – Фи зич ко ли це мо же са мо стал но да оба-
вља де лат ност као пред у зет ник, у скла ду са за ко ном.

14. Син ди кал но ор га ни зо ва ње за по сле них

Син ди кат. – За по сле ни ма се јам чи сло бо да син ди кал ног ор га ни-
зо ва ња и де ло ва ња без одо бре ња, уз упис у ре ги стар. Син ди ка том се, 
у сми слу За ко на о ра ду, сма тра са мо стал на, де мо крат ска и не за ви сна 
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ор га ни за ци ја за по сле них у ко ју се они до бро вољ но удру жу ју ра ди за-
сту па ња, пред ста вља ња, уна пре ђе ња и за шти те сво јих про фе си о нал-
них, рад них, еко ном ских, со ци јал них, кул тур них и дру гих по је ди нач-
них и ко лек тив них ин те ре са. Син ди кат мо же да се осну је у скла ду са 
оп штим ак том син ди ка та и упи су је се у ре ги стар. За по сле ни при сту па 
син ди ка ту пот пи си ва њем при ступ ни це. Син ди кат има пра во да бу де 
оба ве штен од стра не по сло дав ца о еко ном ским и рад но-со ци јал ним 
пи та њи ма од зна ча ја за по ло жај за по сле них, од но сно чла но ва син ди-
ка та. По сло да вац је ду жан да син ди ка ту обез бе ди тех нич ко-про стор-
не усло ве и при ступ по да ци ма и ин фор ма ци ја ма нео п ход ним за оба-
вља ње син ди кал них ак тив но сти. Овла шће ни пред став ник син ди ка та 
има пра во на пла ће но од су ство ра ди оба вља ња син ди кал не функ ци-
је, а на кна ду за ра де пла ћа по сло да вац.

Ре пре зен та тив ност син ди ка та. – Син ди кат се сма тра ре пре-
зен та тив ним: 1) ако је осно ван и де лу је на на че ли ма сло бо де син ди-
кал ног ор га ни зо ва ња и де ло ва ња; 2) ако је не за ви сан од др жав них 
ор га на и по сло да ва ца; 3) ако се фи нан си ра пре те жно из чла на ри не и 
дру гих соп стве них из во ра; 4) ако има по тре бан број чла но ва на осно-
ву при ступ ни ца; 5) ако је упи сан у ре ги стар. Ре пре зен та тив ним син ди-
ка том код по сло дав ца сма тра се син ди кат ко ји ис пу ња ва на ве де не 
усло ве и у ко ји је учла ње но нај ма ње 15% за по сле них од укуп ног бро-
ја за по сле них код по сло дав ца. Ре пре зен та тив ним син ди ка том код по-
сло дав ца сма тра се и син ди кат у гра ни, гру пи, под гру пи или де лат но-
сти у ко ји је не по сред но учла ње но нај ма ње 15% за по сле них код тог 
по сло дав ца. Ре пре зен та тив ним син ди ка том за те ри то ри ју Ре пу бли ке 
Ср би је, од но сно је ди ни це те ри то ри јал не ауто но ми је или ло кал не са-
мо у пра ве, од но сно за гра ну, гру пу, под гру пу или де лат ност, сма тра се 
син ди кат ко ји ис пу ња ва про пи са не усло ве и у ко ји је учла ње но нај ма-
ње 10% за по сле них од укуп ног бро ја за по сле них у гра ни, гру пи, под-
гру пи или де лат но сти, од но сно на те ри то ри ји од ре ђе не те ри то ри јал-
не је ди ни це.

Утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но сти син ди ка та. – Ре пре зен та тив-
ност син ди ка та код по сло дав ца утвр ђу је по сло да вац у при су ству пред-
став ни ка за ин те ре со ва них син ди ка та. Ре пре зен та тив ност син ди ка та 
за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је, од но сно је ди ни це те ри то ри јал не ауто-
но ми је или ло кал не са мо у пра ве, од но сно у гра ни, гру пи, под гру пи или 
де лат но сти, и ре пре зен та тив ност удру же ња по сло да ва ца – утвр ђу је 
ми ни стар над ле жан за рад, на пред лог Од бо ра за утвр ђи ва ње ре пре-
зен та тив но сти син ди ка та и удру же ња по сло да ва ца. Од бор чи не по 
три пред став ни ка Вла де, син ди ка та и удру же ња по сло да ва ца.

Прав на и по слов на спо соб ност син ди ка та. – Син ди кат сти че 
свој ство прав ног ли ца да ном упи са у ре ги стар. Син ди кат ко ме је утвр-
ђе на ре пре зен та тив ност има: 1) пра во на ко лек тив но пре го ва ра ње и 
за кљу чи ва ње ко лек тив ног уго во ра на од го ва ра ју ћем ни воу; 2) пра во 
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на уче шће у ре ша ва њу ко лек тив них рад них спо ро ва; 3) пра во на уче-
шће у ра ду три пар тит них и мул ти пар тит них те ла на од го ва ра ју ћем ни-
воу; 4) дру га пра ва, у скла ду са за ко ном.

И по сло дав ци има ју пра во на обра зо ва ње сво јих удру же ња по-
сло да ва ца.

15. Над ле жност ин спек ци је ра да

Над зор над при ме ном За ко на о ра ду, дру гих про пи са о рад ним 
од но си ма, оп штих ака та и уго во ра о ра ду, ко ји ма се уре ђу ју пра ва, 
оба ве зе и од го вор но сти за по сле них вр ши ин спек ци ја ра да. У вр ше-
њу ин спек циј ског над зо ра, ин спек тор ра да је овла шћен да ре ше њем 
на ло жи по сло дав цу да у од ре ђе ном ро ку от кло ни утвр ђе не по вре де 
за ко на, оп штег ак та и уго во ра о ра ду. Ако ин спек тор ра да на ђе да је 
ре ше њем по сло дав ца о от ка зу уго во ра о ра ду очи глед но по вре ђе но 
пра во за по сле ног, а за по сле ни је по вео рад ни спор, на зах тев за по-
сле ног од ло жи ће сво јим ре ше њем из вр ше ње тог ре ше ња – до до но-
ше ња прав но сна жне од лу ке су да.

V. РАВ НО ПРАВ НОСТ ПО ЛО ВА

За кон о рав но прав но сти по ло ва, као је дан од за ко на из гру пе ан-
ти ди скри ми на тор них за ко на, бли же раз ра ђу је Уста вом за јем че но пра-
во на рав но прав ност же на и му шка ра ца и уво ди по себ не ме ре ко је 
тре ба да обез бе де оства ри ва ње по ли ти ке јед на ких мо гућ но сти.

Овим за ко ном су, у обла сти ра да, по себ но уре ђе на са мо пи та ња 
ко ја се нај не по сред ни је од но се на оства ри ва ње рав но прав но сти по-
ло ва у тој обла сти, а ко ја ни су уре ђе на За ко ном о ра ду. То се, на ро чи-
то, од но си на по себ не ме ре за по сти за ње рав но прав но сти по ло ва у 
про це су ра да.

За кон бли же де фи ни ше и на чин оства ри ва ња пра ва на јед на ку до-
ступ ност по сло ва и по ло жа ја при пад ни ци ма оба по ла. Њи ме се утвр-
ђу је оба ве за др жав них ор га на, ор га на ауто ном них по кра ји на, гра до ва 
и оп шти на, те свих јав них слу жби и пред у зе ћа чи ји је осни вач др жа ва, 
од но сно ауто ном на по кра ји на, град и оп шти на или ко ји се фи нан си ра-
ју у це ли ни или у пре те жном де лу из јав них при хо да – да при ме ном 
афир ма тив них ме ра про пи са них за ко ни ма ко ји уре ђу ју си стем др жав-
не упра ве и прав ни по ло жај др жав них слу жбе ни ка обез бе де да кроз 
по ли ти ку за по шља ва ња нај ма ње 30% ли ца ма ње за сту пље ног по ла 
бу де у сва кој ор га ни за ци о ној је ди ни ци, као и на ру ко во де ћим ме сти-
ма и у ор га ни ма упра вља ња и над зо ра.

При ли ком јав ног огла ша ва ња по сло ва и усло ва за њи хо во оба-

вља ње и при ли ком од лу чи ва ња о из бо ру за по сле них за бра њу је се 
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пра вље ње раз ли ке по по лу (осим ако за то по сто је по себ ни раз ло зи 
утвр ђе ни у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је рад), а сва ко кр ше ње ове за-
бра не по вла чи пре кр шај ну од го вор ност и по сло дав ца и од го вор ност 
ли ца код по сло дав ца. За по сло дав ца са свој ством прав ног ли ца про пи-
са на је нов ча на ка зна у ра спо ну од 10.000 до 100.000 ди на ра, а за од-
го вор но ли це код по сло дав ца и за по сло дав ца-пред у зет ни ка нов ча на 
ка зна од 5.000 до 25.000 ди на ра.

При пад ност од ре ђе ном по лу, као и од су ство ва ње са по сла због 

труд но ће или ро ди тељ ства не сме би ти смет ња за рас по ре ђи ва ње 
на од го ва ра ју ће по сло ве, про фе си о нал но уса вр ша ва ње и на пре до ва-
ње на по слу. Су прот но по сту па ње по сло дав ца та ко ђе по вла чи пре кр-
шај ну од го вор ност, а ра спон нов ча них ка зни исто ве тан је ка зна ма за 
не по што ва ње на че ла рав но прав но сти по ло ва при ли ком од лу чи ва ња 
о из бо ру за по сле них.

Пра во на јед на ко пла ћа ње за јед нак рад ве зу је се за рад код 
истог по сло дав ца. За шти та овог пра ва има за циљ да оне мо гу ћи не-
јед на ко пла ћа ње же на и му шка ра ца за исто вр сни рад или јед на ко 
вре дан рад код истог по сло дав ца и на тај на чин от кла ња мо гућ ност 
дис кри ми на ци је по осно ву при пад но сти од ре ђе ном по лу, ко ја је у 
прак си при сут на.

По сло да вац има оба ве зу да за шти ти за по сле но ли це од уз не ми-

ра ва ња, сек су ал ног уз не ми ра ва ња и сек су ал ног уце њи ва ња на 
рад ном ме сту ко је чи ни дру ги за по сле ни. У ве зи са овим пи та њем (за-
бра на уз не ми ра ва ња и сек су ал ног уз не ми ра ва ња), ко је је нор ма тив-
но уре ђе но и За ко ном о ра ду, тре ба ре ћи то да, у сми слу овог за ко на, 
оно под ра зу ме ва за шти ту од уз не ми ра ва ња и, у том сми слу, по себ не 
ме ре ко је је по сло да вац ду жан да пре ду зме (уда ље ње за по сле ног са 
ра да, пре ста нак рад ног од но са), а чи ји је циљ да се за шти те за по сле-
ни од не же ље ног по на ша ња на рад ном ме сту. Про пи са но је и пра во 
за по сле ног ли ца да пи сме но оба ве сти по сло дав ца о окол но сти ма ко-
је ука зу ју да је за по сле но ли це из ло же но уз не ми ра ва њу, сек су ал ном 
уз не ми ра ва њу и сек су ал ном уце њи ва њу и тра жи ефи ка сну за шти ту. 
Не пред у зи ма ње ме ра за шти те од стра не по сло дав ца по вла чи пре кр-
шај ну од го вор ност.

Пра во на струч но уса вр ша ва ње и обу ку у то ку ра да оства ру ју 
под јед на ким усло ви ма за по сле ни оба по ла. За пра во, утвр ђе на је оба-
ве за по сло дав ца да у сва ком ци клу су уса вр ша ва ња или обу ке во ди 
ра чу на о то ме да за сту пље ност оба по ла од го ва ра струк ту ри за по сле-
них код тог по сло дав ца.

За кон по себ но шти ти за по сле не ко ји су при ја ви ли по сло дав цу по-
тре бу за за шти том од дис кри ми на ци је по осно ву по ла, уз не ми ра ва ња 
или сек су ал ног уз не ми ра ва ња, од но сно сек су ал ног уце њи ва ња та ко 
што из ри чи то про пи су је да по кре та ње та квог по ступ ка од стра не за-
по сле ног не спа да у раз ло ге ко ји мо гу би ти тре ти ра ни као оправ дан 
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раз лог за от каз уго во ра о ра ду или за про гла ша ва ње за по сле ног 

ли ца за ви шак за по сле них. Сми сао ове по себ не га ран ци је је да се 
оси гу ра по себ на за шти та и за ли ца ко ја при ја вљу ју по тре бу за за шти-
том од дис кри ми на ци је по осно ву при пад но сти од ре ђе ном по лу, или 
дис кри ми на ци је због труд но ће, ма те рин ства или ро ди тељ ства, а на-
ро чи то по тре бу за за шти том од сек су ал ног уз не ми ра ва ња или сек су-
ал ног уце њи ва ња.

Оба ве за син ди кал них ор га ни за ци ја да нај ма ње 30% пред став-
ни ка ма ње за сту пље ног по ла укљу че у са став од бо ра за пре го во ре 
је сте по себ на ме ра ко ју За кон пред ви ђа ка ко би у про це су ко лек тив-
ног пре го ва ра ња би ло обез бе ђе но рав но мер но уче шће пред став ни-
ка оба по ла. На и ме, про цес пре го во ра ра ди за кљу че ња ко лек тив них 
уго во ра укљу чу је ве о ма осе тљи ва пи та ња као што су пи та ња усло ва 
и це не ра да, па у том про це су тре ба обез бе ди ти јед на ку мо гућ но сти 
за по сле ни ма оба по ла да ис ка жу сво је по тре бе и да оства ре сво је ле-
ги тим не ин те ре се, без дис кри ми на ци је и под јед на ким усло ви ма.

VI. СО ЦИ ЈАЛ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Со ци јал но оси гу ра ње обез бе ђу је со ци јал ну си гур ност по осно ву 
ра да. Та си гур ност пред у пре ђу је ри зи ке ста ро сти, ин ва лид но сти, бо-
ле сти, смр ти, не за по сле но сти и дру гих со ци јал них опа сно сти. У Ре пу-
бли ци Ср би ји по сто је три гра не со ци јал ног оси гу ра ња по осно ву ра-
да. То су: 1) пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње; 2) оси гу ра ње за слу чај 
не за по сле но сти и 3) здрав стве но оси гу ра ње.

1. Пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње

Пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње об у хва та оба ве зно и до бро-
вољ но пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње.

Оба ве зно пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње уре ђе но је За ко-
ном о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу. Оба ве зним пен зиј ским 
и ин ва лид ским оси гу ра њем обез бе ђу ју се пра ва за слу чај ста ро сти, 
ин ва лид но сти, смр ти и те ле сног оште ће ња.

Пра ва из оба ве зног пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња је-
су: 1) за слу чај ста ро сти – пра во на ста ро сну пен зи ју; 2) за слу чај ин-
ва лид но сти – пра во на ин ва лид ску пен зи ју; 3) за слу чај смр ти – пра-
во на по ро дич ну пен зи ју и пра во на на кна ду по греб них тро шко ва; 4) 
за слу чај те ле сног оште ће ња про у зро ко ва ног по вре дом на ра ду или 
про фе си о нал ном бо ле шћу – пра во на нов ча ну на кна ду за те ле сно 
оште ће ње. Пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња сти чу се и 
оства ру ју за ви сно од ду жи не ула га ња и ви си не осно ви це на ко ју је 
пла ћен до при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње и уз при ме ну 
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на че ла со ли дар но сти. Та пра ва су лич на пра ва и не мо гу се пре но си-
ти на дру га ли ца, па пре ста ју смр ћу ко ри сни ка. Сред ства за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње, од но сно пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња обез бе ђу ју се, од но сно оства ру ју код ре пу блич ког фон да 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње.

Оба ве зно оси гу ра на ли ца (оси гу ра ни ци) је су: 1) за по сле ни; 2) 
ли ца ко ја са мо стал но оба вља ју де лат ност; 3) по љо при вред ни ци.

Ста ро сна пен зи ја. – Пре ма За ко ну о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу, оси гу ра ник сти че пра во на ста ро сну пен зи ју: 1) кад на-
вр ши 65 (му шка рац), од но сно 60 (же на) го ди на жи во та и нај ма ње 15 
го ди на ста жа оси гу ра ња; 2) кад на вр ши 40 (му шка рац), од но сно 35 
(же на) го ди на ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 53 го ди не жи во та; 3) кад 
на вр ши 45 го ди на ста жа оси гу ра ња. Сва ка од ове три си ту а ци је је до-
вољ на да се пра во оства ри. Ка да је реч о пр вој од на ве де них си ту а-
ци ја, ак ту ел ни за кон пред ви део је по ступ ност у ис пу ња ва њу усло ва у 
по гле ду го ди на жи во та, што ва жи још за 2010. го ди ну, у ко јој ће у ста-
ро сну пен зи ју мо ћи да оде му шка рац са на вр ше них 64 го ди не и шест 
ме се ци, од но сно же на са на вр ше них 59 го ди на и шест ме се ци жи во та 
и са нај ма ње 17 го ди на пен зиј ског ста жа.

Ин ва лид ска пен зи ја. – Ин ва лид ност је пред у слов за сти ца ње 
пра ва на ин ва лид ску пен зи ју. Ин ва лид ност по сто ји кад код оси гу ра ни-
ка на ста не пот пу ни гу би так рад не спо соб но сти због про ме на у здрав-
стве ном ста њу про у зро ко ва них по вре дом на ра ду, про фе си о нал ном 
бо ле шћу, по вре дом ван ра да или бо ле шћу, ко је се не мо гу от кло ни ти 
ле че њем или ме ди цин ском ре ха би ли та ци јом. Оси гу ра ник код ко га 
на ста не пот пу ни гу би так рад не спо соб но сти, сти че пра во на ин ва лид-
ску пен зи ју: 1) ако је ин ва лид ност про у зро ко ва на по вре дом на ра ду 
или про фе си о нал ном бо ле шћу; 2) ако је ин ва лид ност про у зро ко ва на 
по вре дом ван ра да или бо ле шћу – под усло вом да је гу би так рад не 
спо соб но сти на стао пре на вр ше ња го ди на жи во та про пи са них за сти-
ца ње пра ва на ста ро сну пен зи ју и да има на вр ше них пет го ди на ста жа 
оси гу ра ња (ако је ин ва лид ност, про у зро ко ва на бо ле шћу или по вре-
дом ван ра да, на ста ла пре на вр ше не 30. го ди не жи во та, оси гу ра ник 
сти че ово пра во и ако има ма ње од пет го ди на ста жа оси гу ра ња).

По ро дич на пен зи ја. – Пра во на по ро дич ну пен зи ју мо гу оства ри-
ти чла но ви по ро ди це: 1) умр лог оси гу ра ни ка ко ји је на вр шио нај ма ње 
пет го ди на ста жа оси гу ра ња или је ис пу нио усло ве за ин ва лид ску пен-
зи ју; или 2) умр лог ко ри сни ка ста ро сне или ин ва лид ске пен зи је. Чла-
но ви ма по ро ди це умр лог оси гу ра ни ка сма тра ју се брач ни друг, де ца 
и ро ди те љи. Ова ли ца оства ру ју пра во на по ро дич ну пен зи ју ако ис пу-
ња ва ју усло ве ко ји се од но се на го ди не жи во та, не спо соб ност за рад 
или, кад је реч о де ци – го ди не по треб не за за вр ше так шко ло ва ња.

Нов ча на на кна да за те ле сно оште ће ње. – Ово пра во мо гу сте ћи 
са мо оси гу ра ни ци ко ји су до жи ве ли по вре ду на ра ду или су обо ле ли 
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од не ке про фе си о нал не бо ле сти. Оси гу ра ник код ко га те ле сно оште ће-
ње про у зро ко ва но по вре дом на ра ду или про фе си о нал ном бо ле шћу 
из но си нај ма ње 30%, сти че пра во на нов ча ну на кна ду.

На кна да по греб них тро шко ва. – У слу ча ју смр ти ко ри сни ка пен-
зи је, ли цу ко је из вр ши са хра ну при па да на кна да по греб них тро шко ва.

До бро вољ но пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње је сте оси гу-
ра ње ко јим се, на осно ву уго во ра, мо гу обез бе ди ти пра ва за слу чај 
ста ро сти, ин ва лид но сти, смр ти и те ле сног оште ће ња, или ве ћи обим 
тих пра ва од оби ма утвр ђе ног За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу, као и дру га пра ва из овог оси гу ра ња.

2. Оси гу ра ње за слу чај не за по сле но сти

Оси гу ра ње за слу чај не за по сле но сти уре ђе но је За ко ном о за по-
шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти.

Пре ма За ко ну, не за по сле ни је ли це од 15 до 65 го ди на жи во та, 
спо соб но и од мах спрем но да ра ди, ко је ни је за сно ва ло рад ни од нос 
или на дру ги на чин оства ри ло пра во на рад, а ко је се во ди на еви ден-
ци ји не за по сле них и ак тив но тра жи за по сле ње. Не за по сле ним, у сми-
слу овог за ко на, не сма тра се ре до ван уче ник, сту дент основ них сту-
ди ја до 26 го ди на жи во та, ли це ко ме ми ру ју пра ва из рад ног од но са 
у скла ду са за ко ном и ли це ко је је ис пу ни ло услов за пен зи ју у скла ду 
са про пи си ма о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу.

Оба ве зно оси гу ра ње за слу чај не за по сле но сти је део си сте ма 
оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња гра ђа на, ко јим се обез бе ђу ју пра ва 
за слу чај не за по сле но сти на на че ли ма оба ве зно сти, уза јам но сти и со-
ли дар но сти. Оба ве зним оси гу ра њем обез бе ђу ју се пра ва за слу чај не-
за по сле но сти, и то:

1. нов ча на на кна да;
2.  здрав стве но оси гу ра ње и пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње у 

скла ду са за ко ном;
3. дру га пра ва у скла ду са за ко ном.
Сред ства за оства ри ва ње пра ва из оба ве зног оси гу ра ња обез бе-

ђу ју се из до при но са за оба ве зно оси гу ра ње за слу чај не за по сле но-
сти и дру гих сред ста ва обез бе ђе них у скла ду са за ко ном.

Пра во на нов ча ну на кна ду. – Оба ве зно оси гу ра но ли це има пра-
во на нов ча ну на кна ду ако је би ло оси гу ра но нај ма ње 12 ме се ци не-
пре кид но или с пре ки ди ма у по след њих 18 ме се ци. Не пре кид ним оси-
гу ра њем сма тра се и пре кид оба ве зног оси гу ра ња кра ћи од 30 да на.

Не за по сле ни има пра во на нов ча ну на кна ду у слу ча ју пре стан ка 
рад ног од но са или пре стан ка оба ве зног оси гу ра ња, по осно ву:

1)  пре стан ка рад ног од но са от ка зом од стра не по сло дав ца, у скла-
ду са про пи си ма о ра ду, и то: ако услед тех но ло шких, еко ном ских 
или ор га ни за ци о них про ме на пре ста не по тре ба за оба вља њем 
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од ре ђе ног по сла или до ђе до сма ње ња оби ма по сла, у скла ду 
са за ко ном, осим ли ца ко ја су се, у скла ду са од лу ком Вла де о 
утвр ђи ва њу про гра ма ре ша ва ња ви шка за по сле них у про це су 
ра ци о на ли за ци је, ре струк ту ри ра ња и при пре ме за при ва ти за ци-
ју, сво је вољ но опре де ли ла за нов ча ну на кна ду или по себ ну нов-
ча ну на кна ду – у ве ћем из но су од ви си не от прем ни не утвр ђе не 
За ко ном о ра ду, као и ако за по сле ни не оства ру је ре зул та те ра-
да, од но сно не ма по треб на зна ња и спо соб но сти за оба вља ње 
по сло ва на ко ји ма ра ди;

2)  пре стан ка рад ног од но са на од ре ђе но вре ме, при вре ме них и 
по вре ме них по сло ва, проб ног ра да;

3)  пре стан ка функ ци је иза бра них, име но ва них и по ста вље них ли-
ца, уко ли ко ни је оства ре но пра во на ми ро ва ње рад ног од но са 
или на кна ду пла те, у скла ду са за ко ном;

4)  пре но са осни вач ких пра ва вла сни ка, од но сно чла на при вред-
ног дру штва;

5)  отва ра ња сте ча ја, по кре та ња ли кви да ци о ног по ступ ка и у дру гим 
слу ча је ви ма пре стан ка ра да по сло дав ца, у скла ду са за ко ном;

6)  пре ме шта ја брач ног дру га, у скла ду са по себ ним про пи си ма и
7)  пре стан ка рад ног од но са у ино стран ству, у скла ду са за ко ном, 

од но сно ме ђу на род ним спо ра зу мом.
Нов ча на на кна да при па да не за по сле ном од пр вог да на од да на 

пре стан ка оба ве зног оси гу ра ња, ако се при ја ви и под не се зах тев На-
ци о нал ној слу жби у ро ку од 30 да на од да на пре стан ка рад ног од но са 
или пре стан ка оси гу ра ња, а ако под не се зах тев по ис те ку ро ка од 30 
да на, нов ча на на кна да при па да од да на под но ше ња зах те ва. Пра во 
на нов ча ну на кна ду не ма не за по сле ни ко ји под не се зах тев по ис те-
ку вре ме на за ко је би му пра во на нов ча ну на кна ду при па да ло, с тим 
што се у тај рок не ра чу на вре ме за ко је је не за по сле ни по про пи си ма 
о здрав стве ном оси гу ра њу био при вре ме но спре чен за рад.

Ви си на нов ча не на кна де утвр ђу је се у из но су од 50% од осно ви це 
ко ју чи ни про сеч на за ра да, од но сно пла та или на кна да за ра де не за по-
сле ног у по след њих шест ме се ци ко ји прет хо де ме се цу у ко јем је пре-
стао рад ни од нос, од но сно оси гу ра ње. Та на кна да у сва ком слу ча ју не 
мо же би ти ви ша од 160% ни ти ни жа од 80% ми ни мал не за ра де утвр-
ђе не у скла ду са про пи си ма о ра ду за ме сец у ко јем се вр ши ис пла та 
нов ча не на кна де.

Пра во на нов ча ну на кна ду мо же тра ја ти од три ме се ца до 12 ме-
се ци, у за ви сно сти од го ди на ста жа оси гу ра ња и го ди на жи во та оси гу-
ра ни ка. Из у зет но, нов ча на на кна да при па да не за по сле ном у тра ја њу 
од 24 ме се ца уко ли ко не за по сле ном до ис пу ња ва ња пр вог усло ва за 
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју, у скла ду са про пи си ма о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу, не до ста је до две го ди не. Ко ри сник нов-
ча не на кна де ду жан је да се лич но ја вља На ци о нал ној слу жби ра ди 
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оба ве шта ва ња о мо гућ но сти ма и усло ви ма за по сле ња и по сре до ва-
ња у за по шља ва њу сва ких 30 да на, у скла ду са ин ди ви ду ал ним пла-
ном за по шља ва ња. Ис пла та нов ча не на кна де се на ста вља за вре ме: 
тра ја ња до дат ног обра зо ва ња и обу ке, у скла ду са ин ди ви ду ал ним 
пла ном за по шља ва ња; при вре ме не спре че но сти за рад утвр ђе не 
пре ма про пи си ма о здрав стве ном оси гу ра њу, али не ду же од 30 да на 
од да на на стан ка при вре ме не спре че но сти; као и за вре ме по ро диљ-
ског од су ства, од су ства са ра да ра ди не ге де те та и од су ства са ра да 
због по себ не не ге де те та, пре ма про пи си ма из обла сти ра да или дру-
гим про пи си ма ко ји ма се ре гу ли ше од су ство са ра да.

Нов ча на на кна да мо же да се ис пла ти у јед но крат ном из но су ра ди 
са мо за по шља ва ња, на зах тев не за по сле ног, у скла ду са оп штим ак том 
На ци о нал не слу жбе.

Ис пла та нов ча не на кна де об у ста вља се за вре ме за ко је ми ру ју 
пра ва по осно ву не за по сле но сти, и то за вре ме тра ја ња уго во ра о оба-
вља њу при вре ме них и по вре ме них по сло ва, од слу же ња или до слу же-
ња вој ног ро ка, из др жа ва ња ка зне за тво ра, из ре че не ме ре без бед но-
сти, вас пит не или за штит не ме ре, у тра ја њу до шест ме се ци, као и за 
вре ме бо рав ка у ино стран ству у слу ча ју ка да је не за по сле ни или ње-
гов су пру жник упу ћен на рад у ино стран ство у окви ру ме ђу на род но-
тех нич ке или про свет но-кул тур не са рад ње у ди пло мат ска, кон зу лар-
на и дру га пред став ни штва. По пре стан ку раз ло га за об у ста ву пра ва 
не за по сле ни оства ру је пра во на ис пла ту нов ча не на кна де за пре о ста-
ло вре ме за ко је је при зна то пра во на нов ча ну на кна ду ако се при ја ви 
и под не се зах тев за оства ри ва ње пра ва у ро ку од 30 да на.

Пра во на нов ча ну на кна ду пре ста је ако ли це ко је оства ру је пра во 
бу де из бри са но са еви ден ци је, у скла ду са овим за ко ном; ако пре ста-
не да се во ди еви ден ци ја о не за по сле ном, у скла ду са за ко ном; ако 
не оба ве сти На ци о нал ну слу жбу у ро ку од пет да на о про ме ни ко ја 
је услов или основ за сти ца ње, оства ри ва ње или пре ста нак пра ва на 
нов ча ну на кна ду; ако се од стра не над ле жног ор га на утвр ди да ра ди 
код по сло дав ца без уго во ра о ра ду или уго во ра о при вре ме ним и по-
вре ме ним по сло ви ма и ако под не се зах тев за пре ста нак пра ва.

Не за по сле ни ко ме је пре ста ло пра во на нов ча ну на кна ду мо же 
да оства ри ово пра во ако по но во ис пу ни усло ве за сти ца ње пра ва на 
нов ча ну на кна ду, с тим што му се у стаж оси гу ра ња не ура чу на ва стаж 
за ко ји је већ оства рио нов ча ну на кна ду.

Не за по сле ном ко ме је пре ста ло пра во на нов ча ну на кна ду због за-
сни ва ња рад ног од но са или за по чи ња ња оси гу ра ња по дру гом осно-
ву, пре ис те ка вре ме на за оства ри ва ње тог пра ва, на ста вља се пра во 
на нов ча ну на кна ду за пре о ста ло вре ме у утвр ђе ном из но су ако по но-
во по ста не не за по слен и ако је то за ње га по вољ ни је.

Пра во на здрав стве но и пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. 
– Ова пра ва при па да ју са мо не за по сле ним ли ци ма ко ја су ко ри сни ци 
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нов ча не на кна де и тра ју ко ли ко и пра во на нов ча ну на кна ду. До при-
но си за здрав стве но и пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње са др жа ни 
су у нов ча ној на кна ди и пла ћа ју се на те рет ли ца ко је при ма нов ча ну 
на кна ду. Осно ви ца на ко ју се пла ћа ју до при но си је из нос нов ча не 
на кна де. Об ра чун и упла ту до при но са за оси гу ра ње вр ши На ци о нал-
на слу жба.

Чла но ви по ро ди це ко ри сни ка нов ча не на кна де има ју пра во са мо 
на здрав стве но оси гу ра ње, ако ни су здрав стве но оси гу ра ни по дру-
гом осно ву.

3. Здрав стве но оси гу ра ње

Здрав стве но оси гу ра ње уре ђе но је За ко ном о здрав стве ном оси-
гу ра њу. Пра ва из оба ве зног и до бро вољ ног здрав стве ног оси гу ра ња 
не мо гу се пре но си ти на дру га ли ца, ни ти се мо гу на сле ђи ва ти.

Оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње је сте здрав стве но оси гу ра-
ње ко јим се за по сле ни ма и дру гим гра ђа ни ма об у хва ће ним оба ве-
зним здрав стве ним оси гу ра њем обез бе ђу ју пра во на здрав стве ну 
за шти ту и пра во на нов ча не на кна де за слу ча је ве утвр ђе не За ко ном 
о здрав стве ном оси гу ра њу. Оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње обез бе-
ђу је се и спро во ди у Ре пу блич ком за во ду за здрав стве но оси гу ра ње. 
Сред ства за оства ри ва ње пра ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра-
ња обез бе ђу ју се упла том до при но са за оба ве зно здрав стве но оси гу-
ра ње, као и из дру гих из во ра, у скла ду са за ко ном.

Оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње об у хва та: 1) оси гу ра ње за слу-
чај бо ле сти и по вре де ван ра да; 2) оси гу ра ње за слу чај по вре де на ра-
ду или про фе си о нал не бо ле сти.

Оси гу ра ним ли ци ма, у сми слу За ко на о здрав стве ном оси гу ра-
њу, сма тра ју се оси гу ра ни ци и чла но ви њи хо вих по ро ди ца, ко ји ма се 
обез бе ђу ју пра ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња. Оси гу ра ни-
ци су за по сле ни и дру га фи зич ка ли ца ко ја су оба ве зно оси гу ра на у 
скла ду са За ко ном о здрав стве ном оси гу ра њу.

Пра ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња је су: 1) пра во на 
здрав стве ну за шти ту; 2) пра во на на кна ду за ра де за вре ме при вре ме-
не спре че но сти за рад оси гу ра ни ка; 3) пра во на на кна ду тро шко ва 
пре во за у ве зи са ко ри шће њем здрав стве не за шти те.

До бро вољ но здрав стве но оси гу ра ње је сте оси гу ра ње од на-
стан ка ри зи ка пла ћа ња уче шћа у тро шко ви ма здрав стве не за шти те, 
оси гу ра ње гра ђа на ко ји ни су оба ве зно оси гу ра ни, од но сно ко ји се 
ни су укљу чи ли у оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње, као и оси гу ра ње 
на ве ћи обим и стан дард и дру ге вр сте пра ва из здрав стве ног оси-
гу ра ња. До бро вољ но здрав стве но оси гу ра ње спро во ди Ре пу блич ки 
за вод за здрав стве но оси гу ра ње, као и дру га прав на ли ца, у скла ду 
са за ко ном.
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Из во ри

 1.  За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09)

 2.  За кон о пла та ма др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 62/06, 63/06, 115/06 и 101/07)

 3.  За ко но рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05)

 4.  За кон о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 34/01, 62/06 и 116/08)

 5.  За кон о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09)
 6.  За кон о усло ви ма за за сни ва ње рад ног од но са са стра ним др жа-

вља ни ма („Слу жбе ни лист СФРЈ”, бр. 11/7 и 64/89,„Слу жбе ни лист 
СРЈ”, бр. 42/92, 24/94 и 28/96 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 101/05)

 7.  За кон о без бед но сти и здра вљу на ра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 101/05)

 8.  За кон о мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 125/04 и 104/09)

 9.  За кон о штрај ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, број 29/96 и „Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 101/05)

10.  За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09 и 107/09)

11.  За кон о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 36/09)

12.  За кон о здрав стве ном оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
107/05 и 109/05)

13.  За ко но рав но прав но сти по ло ва („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
104/09)
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I. ПО ЈАМ И ЗНА ЧАЈ 
КАН ЦЕ ЛА РИЈ СКОГ ПО СЛО ВА ЊА

1. По јам

У вр ше њу кан це ла риј ских по сло ва по ла зи се од ис ку ста ва и на уч-
них до стиг ну ћа ко ја су при мен љи ва у кан це ла риј ском ра ду. На осно ву 
сте че них ис ку ста ва утвр ђен је зна тан број за јед нич ких пра ви ла за сно-
ва них на истим на че ли ма. Та за јед нич ка на че ла и пра ви ла на зи ва ју се 
пра ви ла кан це ла риј ског по сло ва ња. По јам кан це ла риј ско по сло ва ње 
мо же се по сма тра ти у ужем и ши рем сми слу.

Кан це ла риј ско по сло ва ње у ужем сми слу об у хва та са мо по сло ва-
ње са ак ти ма тј. оне по сло ве ко ји се од но се на кан це ла риј ско-тех нич-
ки рад и об у хва та ју при ма ње и пре гле да ње по ште, ака та и пред ме та, 
за во ђе ње, рас по ре ђи ва ње и до ста вља ње у рад ака та од но сно пред-
ме та, ад ми ни стра тив но-тех нич ко об ра ђи ва ње пред ме та, от пре ма ње 
по ште, раз во ђе ње ака та и пред ме та, ар хи ви ра ње и чу ва ње ака та и 
пред ме та, из лу чи ва ње без вред ног ре ги стра тур ског ма те ри ја ла и пре-
да ју ар хив ске гра ђе над ле жном ар хи ву.

Кан це ла риј ско по сло ва ње у ши рем сми слу об у хва та, по ред по-
сло ва ко ји спа да ју у кан це ла риј ско по сло ва ње у ужем сми слу и све 
ад ми ни стра тив не, ад ми ни стра тив но- тех нич ке и ма ни пу ла тив не по-
сло ве ко ји су у не по сред ној ве зи с њи ма, а има ју за циљ да ор га ни ма 
и ор га ни за ци ја ма обез бе де екс пе ди тив ност и за ко ни тост, уред ност и 
пра вил ност у из вр ша ва њу основ не функ ци је (рас по ред рад них про-
сто ри ја, ор га ни за ци ја при је ма стра на ка, упо тре ба те ле фо на, би бли о -
те ка и др.).

За да так кан це ла риј ског по сло ва ња jeсте да обез бе ди пра вил но 
кре та ње и еви ден ти ра ње ака та и дру ге слу жбе не до ку мен та ци је ор-
га на др жав не упра ве и ор га на ко ји вр ше по ве ре не по сло ве др жав не 
упра ве и њи хов слу жбе ни са о бра ћај с дру гим ор га ни ма, ор га ни за ци-
ја ма и гра ђа ни ма. Да би од го во ри ло за да ци ма, кан це ла риј ско по сло-
ва ње мо ра би ти: тач но, уред но, јед но став но, пре глед но, еко но мич но, 
екс пе ди тив но и ра ци о нал но. 
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2. Зна чај

Рад ор га на др жав не упра ве, пред у зе ћа и по себ них ор га ни за ци ја 
кaда вр ше јав на овла шће ња од ви ја се уз при ме ну пра ви ла кан це ла-
риј ског по сло ва ња и уз оба вља ње кан це ла риј ских по сло ва, од че га у 
ве ли кој ме ри за ви си њи хов успе шан и пра ви лан рад. До бра ор га ни за-
ци ја уну тра шњег по сло ва ња ор га на др жав не упра ве пред у слов је за 
успе шно из вр ша ва ње по сло ва др жав не упра ве. Без оба вља ња кан це-
ла риј ских по сло ва ор га ни др жав не упра ве, те ри то ри јал не ауто но ми је, 
ло кал не са мо у пра ве, јав на пред у зе ћа и дру ге ор га ни за ци је не би мо-
гли из вр ши ти сво је основ не за дат ке и по сло ве за ко је су обра зо ва не и 
због ко јих по сто је. Зна чај кан це ла риј ског по сло ва ња је сте у то ме што 
обез бе ђу је ефи ка сно и уред но по сло ва ње ор га на др жав не упра ве.

II. ПРО ПИ СИ КО ЈИ МА ЈЕ РЕ ГУ ЛИ СА НО 
КАН ЦЕ ЛА РИЈ СКО ПО СЛО ВА ЊЕ 

За кон о др жав ној упра ви са др жи од ред бу ко јом де фи ни ше по јам 
кан це ла риј ског по сло ва ња та ко да оно об у хва та еви ден ти ра ње, чу ва-
ње, раз вр ста ва ње и ар хи ви ра ње ма те ри ја ла ко ји је при мљен у рад 
ор га на др жав не упра ве или ко ји на ста не у ра ду ор га на и сва дру га пи-
та ња у ве зи са по сло ва њем ор га на др жав не упра ве. Истим за ко ном 
про пи са но је да се кан це ла риј ско по сло ва ње уре ђу је уред бом Вла де. 

За кон о др жав ној упра ви са др жи и од ред бу о озна ча ва њу ор га на 
др жав не упра ве, ко јом је про пи са но да се на згра да ма у ко ји ма су сме-
ште ни ор га ни др жав не упра ве ис ти чу на зив ор га на, грб и за ста ва Ре пу-
бли ке Ср би је, а на ула зу у слу жбе ну про сто ри ју ис ти чу се лич на име на, 
функ ци ја или рад но ме сто ли ца ко ја у њој ра де. На од го ва ра ју ћем ме-
сту уну тар згра де ис ти че се рас по ред про сто ри ја ор га на др жав не упра-
ве, што се укла па у по јам кан це ла риј ског по сло ва ња у ши рем сми слу.

За ко ном о др жав ној упра ви пред ви ђа се да се од ред бе овог за ко-
на о кан це ла риј ском по сло ва њу при ме њу ју на ор га не др жав не упра-
ве, на слу жбе На род не скуп шти не, пред сед ни ка Ре пу бли ке и Вла де, 
на све има о це јав них овла шће ња ка да вр ше по ве ре не по сло ве др жав-
не упра ве, као и на ор га не ауто ном них по кра ји на, оп шти на, гра до ва и 
гра да Бе о гра да.

Уред бом о кан це ла риј ском по сло ва њу ор га на др жав не упра ве 
пред ви ђе но је да кан це ла риј ско по сло ва ње об у хва та: при ма ње, 
пре гле да ње, рас по ре ђи ва ње, еви ден ти ра ње, до ста вља ње у рад и 
от пре ма ње по ште, ад ми ни стра тив но-тех нич ко об ра ђи ва ње ака та, ар-
хи ви ра ње и чу ва ње ар хив ских пред ме та, из лу чи ва ње без вред ног ре-
ги стра тур ског ма те ри ја ла и пре да ју ар хив ске гра ђе над ле жном ар хи-
ву, пра ће ње ефи ка сно сти и ажур но сти ра да ор га на др жав не упра ве, 
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пред у зе ћа и дру гих ор га ни за ци ја ка да во де управ ни по сту пак ре ша-
ва ју ћи о пра ви ма, оба ве за ма и прав ним ин те ре си ма гра ђа на и дру гих 
стра на ка. Упут ством о кан це ла риј ском по сло ва њу ор га на др жав не 
упра ве бли же се утвр ђу ју пра ви ла кан це ла риј ског по сло ва ња.

Уред бом о ка те го ри ја ма ре ги стра тур ског ма те ри ја ла с ро ко ви ма 
чу ва ња утвр ђу ју се ка те го ри је ре ги стра тур ског ма те ри ја ла ко ји је на-
стао у ра ду ор га на и ро ко ви за чу ва ње тог ма те ри ја ла.

Сви на ве де ни про пи си при ме њу ју се и на слу жбе На род не скуп-
шти не, пред сед ни ка Ре пу бли ке и Вла де, ор га на оп шти на, гра до ва, 
гра да Бе о гра да и ауто ном них по кра ји на ка да вр ше по ве ре не по сло-
ве др жав не упра ве из окви ра пра ва и ду жно сти Ре пу бли ке, као и на 
пред у зе ћа и дру ге ор га ни за ци је ка да вр ше јав на овла шће ња.

По ред на ве де них про пи са од ре ђе на пра ви ла кан це ла риј ског по-
сло ва ња са др жа на су и у За ко ну о ове ра ва њу пот пи са, ру ко пи са и 
пре пи са, Упут ству о об ли ку и на чи ну во ђе ња упи сни ка и о на чи ну ове-
ра ва ња пот пи са, ру ко пи са и пре пи са и За ко ну о ре пу блич ким ад ми ни-
стра тив ним так са ма.

За ко ном о ове ра ва њу пот пи са, ру ко пи са и пре пи са уре ђу је се ове-
ра ва ње пот пи са или ру ко пи са и по твр ђи ва ње њи хо ве аутен тич но сти 
од но сно, ове ра ва ње пре пи са и по твр ђи ва ње исто вет но сти пре пи са 
са ње го вом из вор ном ис пра вом. 

Упут ством о об ли ку и на чи ну во ђе ња упи сни ка и о на чи ну ове ра ва ња 
пот пи са, ру ко пи са и пре пи са утвр ђу ју се об лик и на чин во ђе ња упи сни ка 
и бли же се уре ђу је на чин ове ра ва ња пот пи са, ру ко пи са и пре пи са.

За ко ном о ре пу блич ким ад ми ни стра тив ним так са ма уре ђу ју 
се ре пу блич ке ад ми ни стра тив не так се. За спи се и рад ње у управ ним 
ства ри ма, као и за дру ге спи се и рад ње код ин сти ту ци ја, др жав них 
ор га на и ор га ни за ци ја, ор га на те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не 
са мо у пра ве у вр ше њу по ве ре них по сло ва и ор га ни за ци ја ко је вр ше 
јав на овла шће ња, пла ћа ју се так се у из но си ма про пи са ним Та ри фом 
ре пу блич ких ад ми ни стра тив них так си, ко ја је са став ни део за ко на.

III. ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ У КАН ЦЕ ЛА РИЈ СКОМ 
ПО СЛО ВА ЊУ

У кан це ла риј ском по сло ва њу упо тре бља ва ју се ре чи и из ра зи 
чи је је зна че ње утвр ђе но у про пи си ма о кан це ла риј ском по сло ва њу 
ор га на др жав не упра ве или су оп ште при хва ће ни у прак си и има ју сле-
де ћа зна че ња: 

под не сак је сва ки зах тев (од но сно обра зац ко ји се ко ри сти за ауто-
мат ску об ра ду по да та ка), пред лог, при ја ва, мол ба, жал ба, при го вор и 
дру го са оп ште ње ко јим се гра ђа ни, прав на ли ца и дру ге стран ке обра-
ћа ју ор га ни ма др жав не упра ве;
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акт је сва ки пи са ни са став ко јим се по кре ће, до пу њу је, ме ња, пре-
ки да или за вр ша ва не ка слу жбе на рад ња ор га на др жав не упра ве; 

при лог је пи са ни са став (до ку мент, та бе ла, гра фи кон, цр теж и сл.) 
или фи зич ки пред мет ко ји се при ла же уз акт ра ди до пу ња ва ња, об ја-
шње ња или до ка зи ва ња са др жи не ак та; 

пред мет је скуп свих под не са ка, ака та и при ло га, ко ји се од но се 
на исто пи та ње или за да так и као та кви чи не је дин стве ну це ли ну; 

до си је је скуп ви ше пред ме та ко ји се од но се на исту ма те ри ју или 
на исто прав но или фи зич ко ли це;

фа сци кла је скуп ви ше пред ме та или до си јеа ко ји се по сле за вр-
ше ног по ступ ка чу ва ју сре ђе ни у истом омо ту (ку ти ји и сл.);

ро ков ник је ме сто у пи сар ни ци где се др же пред ме ти у ко ји ма по-
сту пак ни је окон чан, и то за вре ме ка да се на њи ма ни шта не ра ди; 

ре ги стра тур ски ма те ри јал чи не пред ме ти и ак ти, елек трон ски, 
фо то граф ски и фо но граф ски сним ци и на дру ги на чин са ста вље ни за-
пи си и до ку мен ти, књи ге и кар то те ке о еви ден ти ра њу тих спи са, за пи-
са и до ку ме на та, као и ми кро фил мо ви о њи ма, при мље ни и на ста ли у 
ра ду ор га на др жав не упра ве;

ар хив ска гра ђа пред ста вља пи са ни, цр та ни, штам па ни, фо то граф-
ски, фил мо ва ни, фо но граф ски, елек трон ски и на дру ги на чин за бе ле-
же ни из вор ни и ре про ду ко ва ни до ку мен тар ни ма те ри јал од по себ-
ног зна ча ја за исто ри ју, кул ту ру и дру ге по тре бе, ко ји је на стао у ра ду 
ор га на др жав не упра ве, пред у зе ћа и ор га ни за ци ја у вр ше њу јав них 
овла шће ња, без об зи ра на то ка да је на стао; 

при јем на кан це ла ри ја је слу жбе на про сто ри ја – кан це ла ри ја у 
ко јој се оба вља ју сле де ћи по сло ви: ин фор ми са ње и пру жа ње струч-
не по мо ћи стран ка ма за са ста вља ње под не са ка; не по сред ни при јем 
под не са ка од стра на ка; еле мен тар но оба ве шта ва ње стра на ка о ста њу 
ре ша ва ња њи хо вих зах те ва и дру гих под не са ка, као и ре ша ва ње од-
ре ђе них пред ме та; 

пи сар ни ца је слу жбе на про сто ри ја – кан це ла ри ја у ко јој се оба-
вља ју сле де ћи по сло ви: при ма ње под не са ка од стра на ка; при јем, отва-
ра ње и пре гле да ње, као и рас по ре ђи ва ње по ште; еви ден ти ра ње пред-
ме та; здру жи ва ње ака та; до ста вља ње пред ме та и ака та уну тра шњим 
ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма; от пре ма ње по ште; чу ва ње пред ме та у 
ро ков ни ку; раз во ђе ње пред ме та и њи хо во ар хи ви ра ње – чу ва ње; 

ар хи ва је са став ни део пи сар ни це са истим или слич ним усло ви-
ма за рад, у ко јој се чу ва ју за вр ше ни (ар хи ви ра ни) пред ме ти, еви ден-
ци је о пред ме ти ма, као и оста ли ре ги стра тур ски ма те ри јал, до пре да-
је над ле жном ар хи ву или до ње го вог уни ште ња; 

ар хив ски де по је, по пра ви лу, по себ на слу жбе на про сто ри ја – кан це-
ла ри ја у ко ју се пре ба цу ју, за јед но са од го ва ра ју ћим кар ти ца ма из па сив-
не кар то те ке, ре ше ни пред ме ти по ис те ку те ку ће ка лен дар ске го ди не.
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Из ра зи упо тре бље ни у Уред би о ка те го ри ја ма ре ги стра тур ског 
ма те ри ја ла с ро ко ви ма чу ва ња има ју сле де ћа зна че ња:

про пи си и дру ги оп шти ак ти су на цр ти, пред ло зи и усво је ни тек-
сто ви Уста ва, за ко на, уред би, од лу ка, за кљу ча ка, пра вил ни ка, на ред-
би, упут ста ва, пла но ва, де кла ра ци ја, ре зо лу ци ја, пре по ру ка, ту ма че-
ња, ста ту та, као и пред ло зи за њи хо во до но ше ње;

ана ли тич ки ма те ри јал пред ста вља ју ана ли зе, сту ди је, ела бо ра-
ти и из ве шта ји, ко ји са др же при каз ста ња и оп ште за кључ ке о пи та њи-
ма из де ло кру га ор га на др жав не упра ве; 

ре ше ње озна ча ва ре ше ња, за кључ ке, до зво ле, са гла сно сти, ми-
шље ња и дру ге ак те управ них пред ме та.

У кан це ла риј ском по сло ва њу пред ме ти се де ле на управ не и оста-
ле пред ме те, при че му се управ ним пред ме ти ма сма тра ју пред ме ти у 
ко ји ма се во ди управ ни по сту пак и у ко јем се ре ша ва о пра ви ма, оба-
ве за ма и прав ним ин те ре си ма гра ђа на, прав них ли ца и дру гих стра-
на ка. Оста ли пред ме ти су ва ну прав ни пред ме ти, од но сно пред ме ти у 
ко ји ма се не во ди управ ни по сту пак и у ко ји ма се не ре ша ва о пра ви-
ма, оба ве за ма и прав ним ин те ре си ма гра ђа на, прав них ли ца и дру гих 
стра на ка (из ве шта ји, ин фор ма ци је и сл.).

IV. ПРИ МА ЊЕ, ОТВА РА ЊЕ И ПРЕ ГЛЕ ДА ЊЕ ПО ШТЕ

1. При ма ње по ште

При ма ње по ште у ор га ни ма др жав не упра ве вр ши се не по сред-
ним при ма њем под не са ка, при ма њем по ште од дру гог ор га на др жав-
не упра ве и при ма њем пре ко по штан ске слу жбе. 

По шта (ак ти, па ке ти, нов ча на пи сма, те ле гра ми и др.) при ма се у 
при јем ној кан це ла ри ји или од ре ђе ном ме сту у пи сар ни ци, од но сно 
на дру гом ме сту ко је од ре ди функ ци о нер у ор га ну др жав не упра ве у 
ко ме се пред мет ре ша ва. 

По шта се при ма у вре ме утвр ђе но про пи сом, од но сно оп штим ак-
том о рас по ре ду рад ног вре ме на ор га на. По шта се при ма у то ку тра ја-
ња ре дов ног рад ног вре ме на или у од ре ђе не са те у то ку тра ја ња рад-
ног вре ме на. На чин при је ма по ште ван рад ног вре ме на утвр ђу је сам 
ор ган др жав не упра ве пре ма ме сним при ли ка ма и по тре ба ма.

Ор га ни др жав не упра ве ду жни су да сво јим ра дом омо гу ћа ва ју 
оства ри ва ње пра ва и прав них ин те ре са гра ђа на, прав них ли ца и дру-
гих стра на ка. У ту свр ху ор га ни др жав не упра ве ду жни су да свој рад 
и по сло ва ње ор га ни зу ју та ко да гра ђа ни, прав на ли ца и дру ге стран ке 
мо гу на јед но ста ван и ефи ка сан на чин да оства ру ју сво ја пра ва, оба ве-
зе и на за ко ну за сно ва не ин те ре се. 
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1.1. Не по сред но при ма ње под не са ка

Не по сред но при ма ње под не са ка вр ши се у при јем ној кан це ла ри-
ји или од ре ђе ном ме сту у пи сар ни ци ор га на др жав не упра ве, од но-
сно на дру гом ме сту ко је од ре ди функ ци о нер у ор га ну др жав не упра-
ве у ко ме се пред мет ре ша ва.

Ако акт (под не сак) при ли ком не по сред не пре да је ор га ну др жав-
не упра ве са др жи ко ји фор мал ни не до ста так (ни је пот пи сан, ни је ове-
рен пе ча том, не ма при ло га на ве де них у тек сту под не ска, не ма адре се 
по ши ља о ца и сл.), рад ник од ре ђен за при јем по ште ука за ће стран ци 
на те не до стат ке и об ја сни ће ка ко да се они от кло не. Ако стран ка и 
по ред упо зо ре ња зах те ва да се акт при ми, рад ник је у оба ве зи да и 
та кав акт при ми, с тим што ће на ње му са чи ни ти слу жбе ну за бе ле шку 
о упо зо ре њу на уоче не не до стат ке. 

Ако ор ган др жав не упра ве ко ме се пре да је акт ни је над ле жан за 
ње гов при јем, стран ку тре ба упо зо ри ти на то и упу ти ти је над ле жном 
ор га ну др жав не упра ве. Ако стран ка и по ред упо зо ре ња зах те ва да 
се њен акт при ми, рад ник ће га при ми ти и на ње му са чи ни ти слу жбе-
ну за бе ле шку о упо зо ре њу. 

Ор га ни др жав не упра ве ко ји не по сред но оп ште са стран ка ма ор-
га ни зу ју вр ше ње по сло ва на на чин и под усло ви ма ко ји ма се стран ка-
ма омо гу ћа ва да што лак ше и у што кра ћем по ступ ку оства ру ју сво ја 
пра ва и из вр ша ва ју сво је оба ве зе код тих ор га на. Стран ка ма је у прак-
си омо гу ће но да се, и пре не го што се обра те, пу тем ин тер не та и сај-
то ва ор га на ин фор ми шу и при ку пе по треб на оба ве ште ња, по дат ке и 
упут ства у по сло ви ма због ко јих се обра ћа ју ор га ни ма др жав не упра-
ве. Ра ди ефи ка сни јег, ра ци о нал ни јег и еко но мич ни јег оства ри ва ња 
пра ва, оба ве за и прав них ин те ре са гра ђа на и дру гих стра на ка у прак-
си ор га ни др жав не упра ве, ор га ни оп шти на, гра до ва, гра да Бе о гра да 
осни ва ју услу жне цен тре.

У кан це ла ри ји у ко јој се при ма ју стран ке нео п ход но је обез бе ди-
ти тех нич ка и дру га сред ства ко ји ма се гра ђа ни ма омо гу ћа ва да бр же 
оба ве по сло ве, а на ро чи то да усме но са оп ште пред став ку, жал бу или 
дру ги од го ва ра ју ћи под не сак. О усме ном са оп ште њу под не ска са чи-
ња ва се од го ва ра ју ћи за пи сник. На вид ном ме сту ове про сто ри је нео-
п ход но је да бу ду ис так ну ти обра сци за по је ди не вр сте под не са ка са 
де таљ ним упут стви ма о на чи ну њи хо вог са ста вља ња. Не у ким стран ка-
ма се пру жа нео п ход на прав на по моћ. У про сто ри ји, на вид ном ме сту 
мо ра би ти озна че но за ко је ор га не др жав не упра ве по је ди на слу жбе-
на ли ца при ма ју под не ске и дру ге ак те.

По твр да о при је му

Овла шће ни рад ник пи сар ни це, ко ји при ма под не сак, у оба ве зи 
је да на усме ни зах тев стран ке ко ја лич но пре да је акт из да по твр ду 
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о при је му. По твр да се из да је на оти ску при јем ног штам би ља у ко ји се 
уно се да тум пре да је, на зив ор га на у чи јем са ста ву се на ла зи пи сар ни-
ца, број под ко јим је еви ден ти ран акт, евен ту ал ни при ло зи и вред ност 
так се. По твр ду пот пи су је рад ник ко ји је акт при мио.

За под не ске по ко ји ма се ре ша ва у управ ном по ступ ку и ко ји су 
не по сред но пре да ти ор га ну др жав не упра ве над ле жном за при јем 
под не ска или су му усме но са оп ште ни на за пи сник, оба ве зно се из да-
је по твр да о при је му под не ска. Ова по твр да са др жи по дат ке ко ји се 
од но се на: 

1) да тум при је ма под не ска; 
2)  за кон ски рок у ко ме је ор ган над ле жан за ре ша ва ње ду жан да 

до не се од лу ку;
3)  прав но сред ство ко је стран ка мо же упо тре би ти ако јој ни је у 

про пи са ном ро ку до ста вље на од лу ка по зах те ву;
4)  ор ган ко ме се пре да је на ве де но прав но сред ство и ви си на так-

се и 
5)  ор ган ко јем се из ја вљу је прав но сред ство и ор ган код ко га се 

прав но сред ство мо же из ја ви ти усме но на за пи сник. 

При мер: ПО ТВР ДА О ПРИ ЈЕ МУ ПОД НЕ СКА

(грб РС)
Ре пу бли ка Ср би ја  

Оп шти на Сме де ре во
ОП ШТИН СКА УПРА ВА 

ПО ТВР ДА О ПРИ ЈЕ МУ ПОД НЕ СКА
(члан 12. Уред бе о кан це ла риј ском по сло ва њу)

ПО ТВР ЂУ ЈЕ СЕ да је Пе тар Пе тро вић из Сме де ре ва, ули ца Ка ра ђор-
ђе ва бр. 15, да на 15. апри ла 2007. го ди не овом ор га ну под нео под не сак 
– зах тев за на кнад ни упис чи ње ни це смр ти ко ји је еви ден ти ран под бро-
јем 203–63/07–I/01. 

На зив ор га на ко ји ре ша ва по под не том под не ску: Оп штин ска упра ва 
– Оде ље ње оп ште упра ве, број те ле фо на 026/218–459, озна ка слу жбе ног 
ли ца 03–Ма рин ко вић, со ба 2/II. 

Уко ли ко над ле жни ор ган у ро ку од 60 да на не до ста ви од лу ку (ре ше-
ње, за кљу чак) по под не том под не ску, стран ка мо же уло жи ти жал бу због 
ћу та ња ад ми ни стра ци је, од но сно од го ва ра ју ће прав но сред ство ор га ну 
– Ми ни стар ству за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву Ре пу бли ке Ср-
би је, са ад ми ни стра тив ном так сом. Прав но сред ство се пре да је оп штин-
ској упра ви. 

М. П.
Слу жбе но ли це

Ду шан То шић, с. р.



260 Приручник за полагање државног стручног испита

Ро ко ви ре ша ва ња за под не ске по ко ји ма се ре ша ва у управ ном 
по ступ ку од ре ђе ни су За ко ном о оп штем управ ном по ступ ку. Оста ле 
ро ко ве ре ша ва ња пред ме та у ор га ну др жав не упра ве утвр ђу је функ-
ци о нер ко ји ру ко во ди ор га ном, у скла ду са про пи си ма.

По твр ду о при је му под не ска по ко ме се ре ша ва у управ ном по-
ступ ку пот пи су је слу жбе но ли це ко је је при ми ло под не сак и ове ра ва 
пе ча том ор га на.

1.2. При ма ње по ште од дру гог ор га на др жа ве упра ве

При јем по ште од дру гог ор га на др жав не упра ве, ко ја се до ста вља 
пре ко до ста вља ча (ку ри ра), по твр ђу је се ста вља њем да ту ма и чит ког 
пот пи са овла шће ног ли ца у до став ној књи зи, на до став ни ци, по врат-
ни ци или ко пи ји ак та чи ји се ори ги нал при ма. По ред да ту ма и пот пи-
са, ста вља се и пе чат ор га на др жав не упра ве, ко ји при ма по шту. У до-
став ној књи зи се не ста вља пе чат ор га на др жав не упра ве. 

По ред то га, на при мље ном ак ту од но сно на ко вер ту, ако рад ник 
ко ји при ма по шту ни је овла шћен да отва ра ко ве рат, убе ле жа ва да тум 
и вре ме при је ма ак та (час и ми нут) у свим слу ча је ви ма ка да је то за ко-
ном или дру гим про пи сом пред ви ђе но.

1.3. При ма ње по ште пре ко по штан ске слу жбе

По шта нор ма тив ним ак ти ма уре ђу је по ди за ње по ште из по штан-
ског пре грат ка – фа ха, вре ме и на чин по ди за ња, по сту пак ре кла ма ци-
је оште ће не или ума ње не са др жи не по ште.

При јем по ште пре ко по штан ске слу жбе и по ди за ње по ште из по-
штан ског пре грат ка вр ши се по про пи си ма по штан ске слу жбе. 

При ли ком при је ма, од но сно по ди за ња по ште из по штан ског пре-
грат ка, рад ник пи сар ни це не сме по ди ћи оште ће ну по шиљ ку на ко јој 
је озна че на вред ност или је у пи та њу пре по ру че на по шиљ ка. У том слу-
ча ју рад ник пи сар ни це мо ра зах те ва ти од од го вор ног рад ни ка по ште 
да се ста ње и са др жи на по шиљ ке ко ми сиј ски утвр ди и да по по тре би 
пре да по шти под не сак у ве зи са на кна дом ште те. По сле то га рад ник пи-
сар ни це пре у зи ма по шиљ ку са за пи сни ком о ко ми сиј ском на ла зу. 

Отва ра ње и пре гле да ње обич не 
и пре по ру че не по ште

Обич ну и пре по ру че ну по шту, при мље ну у за тво ре ним ко вер та-
ма, отва ра овла шће ни рад ник пи сар ни це.

У ор га ну др жав не упра ве где по сто ји слу жба де жур ства, хит ну по-
шту при мље ну ван ре дов ног рад ног вре ме на отва ра де жур ни рад ник, 
а ако су у пи та њу ак ти ко ји пред ста вља ју др жав ну, вој ну или слу жбе ну 
тај ну, рад ник ће их отво ри ти са мо ако за то има по себ но овла шће ње. 
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Ако де жур ни рад ник не ма по себ но овла шће ње, ак те ко ји су озна че ни 
да пред ста вља ју др жав ну, вој ну или слу жбе ну тај ну нео тво ре не пре-
да је функ ци о не ру ко ји ру ко во ди ор га ном др жав не упра ве или рад ни-
ку ко ји је за то овла шћен. 

При спе ле по шиљ ке ко је су адре си ра не на дру ге ор га не, ор га ни-
за ци је или ли ца, пи сар ни ца не отва ра већ их на нај по год ни ји на чин 
ша ље адре са ту или вра ћа по шти.

Нов ча на пи сма и дру ге вред но сне по шиљ ке отва ра овла шће ни 
рад ник од го во ран за ма те ри јал но-фи нан сиј ско по сло ва ње или овла-
шће ни рад ник пи сар ни це. 

По шиљ ке при мље не у ве зи са ли ци та ци јом, кон кур сом за ра до-
ве и слич но не отва ра ју се, већ се са мо на ко вер ту ста вља да тум, час 
и ми нут при је ма. Ове по шиљ ке отва ра од ре ђе на ко ми си ја, ако ни је 
друк чи је про пи са но. 

По шта при мље на за од ре ђе но ли це за по сле но у ор га ну др жав не 
упра ве не отва ра се и уру чу је се од ре ђе ном ли цу пре ко књи ге при-
мље не по ште на лич ност. Ако по шиљ ка ове вр сте пред ста вља слу жбе-
ни акт упу ћен ор га ну др жав не упра ве, при ма лац је ду жан да од мах, 
а нај ка сни је у ро ку до 24 ча са по при је му, акт вра ти пи сар ни ци ра ди 
еви ден ти ра ња – за во ђе ња.

При ли ком отва ра ња ко ве ра та тре ба па зи ти да се не оште ти њи хо-
ва са др жи на, да се при ло зи ра зних ака та не по ме ша ју и сл. Не сла га ња 
у бро је ви ма и при ло зи ма или ако се не ви ди ко је по ши ља лац, утвр-
ди ће се слу жбе ном за бе ле шком уз ко ју ће се ко ве рат при ло жи ти. Уз 
при мље ни акт оба ве зно се при ла же ко ве рат, на ро чи то у слу ча ју ка да 
да тум пре да је по шти мо же би ти од зна ча ја за ра чу на ње ро ко ва (рок 
за жал бу, рок за уче шће на кон кур су и др.) или ка да се из под не ска не 
мо же утвр ди ти ме сто ода кле је по слат акт или се не мо же утвр ди ти 
име под но си о ца, а ови по да ци су озна че ни на са мој ко вер ти. 

Ако је у јед ном ко вер ту при спе ло ви ше ака та уз ко је би тре ба ло 
ко ве рат при ло жи ти, ко ве рат ће се при ло жи ти са мо уз је дан акт, с тим 
што ће се на оста лим ак ти ма упи са ни број под ко јим је еви ден ти ран 
акт уз ко ји је при ло жен ко ве рат, за тим да тум пре да је по шти, ако су 
при спе ли пре по ру че ном по штом, као и дру ги по да ци ко ји су озна че-
ни на ко вер ту. 

Ако су ко вер ти пре по ру ка или омо ти па ке та и дру гих по ши ља ка 
при мље ни оште ће ни, а по сто ји сум ња о нео вла шће ном отва ра њу, 
пре отва ра ња тре ба о то ме са чи ни ти ко ми сиј ски за пи сник у ко ме ће 
се кон ста то ва ти вр ста и обим оште ће ња. Овом за пи сни ку при ла же се 
за пи сник о ко ми сиј ском на ла зу са чи њен у по шти.

Оста ле не до стат ке и не пра вил но сти утвр ђе не при ли ком отва ра-
ња по шиљ ке тре ба кон ста то ва ти крат ком за бе ле шком ко ја се упи су је 
не по сред но уз оти сак при јем ног штам би ља (на при мер: „при мље но 
без при ло га“, „не пот пи са но“ и др.). 
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Ако се у ко вер ту на ђе акт адре си ран на не ки дру ги ор ган др жав-
не упра ве, или ли це, на ње му ће се упи са ти за бе ле шка „по гре шно до-
ста вљен“, а за тим ће пи сар ни ца на нај по год ни ји на чин акт по сла ти 
оно ме ко ме је упу ћен. На ве де не за бе ле шке пот пи су је и да ти ра рад-
ник пи сар ни це ко ји пре гле да по шту. Ис под за бе ле шке о по гре шно до-
ста вље ном ак ту ста вља се и пе чат ор га на. 

Ако се при ли ком отва ра ња по ште утвр ди да је уз акт при ло жен 
но вац или не ка дру га вред ност, на при мље ном ак ту тре ба крат ком за-
бе ле шком кон ста то ва ти при мље ни нов ча ни из нос, вр сту нов ча ни ца, 
од но сно дру гу вред ност. Но вац се истог да на упла ћу је на од го ва ра ју-
ћи ра чун при хо да од ад ми ни стра тив них так са, при ло же не дру ге вред-
но сти (чек, ме ни ца, пле ме ни ти ме та ли и сл.) де по ну ју се у слу жби за 
ма те ри јал но-фи нан сиј ско по сло ва ње ор га на др жав не упра ве и стран-
ка се пи сме но оба ве шта ва о по сту па њу. 

Ако је уз акт при ло же на до став ни ца, на њој тре ба по твр ди ти при-
јем да ту мом, пот пи сом и пе ча том и од мах је вра ти ти по ши ља о цу. 

Отва ра ње по шиљ ке ко ја пред ста вља др жав ну, 
вој ну или слу жбе ну тај ну

По шиљ ке ко је пред ста вља ју др жав ну, вој ну или слу жбе ну тај ну 
по себ но се озна ча ва ју вид ном озна ком – скра ће ни цом – „Др жав на 
тај на“, „Вој на тај на“, „Слу жбе на тај на“. Ак ти ко ји су од ре ђе ни као „Слу-
жбе на тај на“, по ред ове скра ће ни це, има ју у за ви сно сти од сте пе на 
по вер љи во сти још јед ну од сле де ћих озна ка: „Стро го по вер љи во“, „По-
вер љи во“ или „Ин тер но“. У прак си се нај че шће из ра ђу је по се бан штам-
биљ са озна ком, од но сно скра ће ни цом „Др жав на тај на“, „Вој на тај на“, 
„Слу жбе на тај на“ и по мо ћу тин те ути ску је на по шиљ ке и дру ге ак те.

По шиљ ке на ко ји ма је озна че но да пред ста вља ју др жав ну, вој ну 
или слу жбе ну тај ну отва ра функ ци о нер ко ји ру ко во ди ор га ном др жав-
не упра ве или рад ник ко ји бу де за то овла шћен. Ову по шту овла шће-
ни рад ник пи сар ни це не отва ра и уру чу је је ли цу ко је је овла шће но за 
ње но отва ра ње пре ко књи ге при мље не по ште за ме сто.

По сту пак са ак ти ма ко ји под ле жу так си ра њу

Рад ник ко ји при ма по шту не по сред но, од но сно пре гле да по шту 
при мље ну пре ко по штан ске слу жбе, ду жан је да во ди ра чу на о то ме ко-
ји ак ти и рад ње код ор га на др жав не упра ве под ле жу так си ра њу, ко ја 
је ви си на так се пред ви ђе на за по је ди не вр сте ак та и ис пра ва и у ко јим 
слу ча је ви ма по сто ји за кон ски основ за осло ба ђа ње од пла ћа ња так се.

У по гле ду не так си ра них или не до вољ но так си ра них ака та и њи хо вих 
при ло га, као и у по гле ду по сту па ња са ак ти ма и њи хо вим при ло зи ма на 
ко ји ма се утвр де не ис прав но сти у так си ра њу, рад ник ко ји при ма по шту ду-
жан је да по сту пи по ва же ћим про пи си ма о ад ми ни стра тив ним так са ма. 
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Ако је под не сак осло бо ђен пла ћа ња так се, рад ник пи сар ни це ће 
то кон ста то ва ти крат ком за бе ле шком, уз на во ђе ње од го ва ра ју ћег про-
пи са о осло бо ђе њу. 

При јем ни штам биљ

Пи сар ни ца сва ког ор га на др жав не упра ве има свој при јем ни 
штам биљ. Об лик, ве ли чи на и ру бри ке ко је тре ба да са др жи сва ки при-
јем ни штам биљ утвр ђе ни су Упут ством о кан це ла риј ском по сло ва њу 
ор га на др жав не упра ве. 

Рад ник пи сар ни це ко ји отва ра и пре гле да при мље ну по шту, по за-
вр ше ном пре гле ду, ста вља оти сак при јем ног штам би ља на сва ки при-
мље ни акт ко ји ће би ти упи сан у основ ну еви ден ци ју. 

Оти сак при јем ног штам би ља ста вља се, по пра ви лу, у гор њи де-
сни угао пр ве стра не ак та. Ако ту не ма до вољ но ме ста, оти сак при јем-
ног штам би ља тре ба ста ви ти на пра зно ме сто пр ве стра не, во де ћи ра-
чу на да текст ак та оста не пот пу но чи тљив. Ако на пр вој стра ни не ма 
до вољ но ме ста, оти сак при јем ног штам би ља тре ба ста ви ти на по ле ђи-
ну ак та у гор њем ле вом углу или на дру го ме сто. Ако су стра не ак та у 
це ли ни по пу ње не тек стом, оти сак при јем ног штам би ља тре ба ста ви-
ти на лист чи сте хар ти је ко ји се при ла же уз акт. 

При мер: ПРИ ЈЕМ НИ ШТАМ БИЉ

(грб РС)
ПИ САР НИ ЦА ОП ШТИН СКЕ УПРА ВЕ
– ВА ЉЕ ВО

При мље но:                                                                                                           23.10.2007.

Ор ган Орг. јед. Број При лог Вред ност

I 02 201–40/07 I 150

Ако је текст при мље ног ак та пи сан у про ду жет ку не ког ра ни јег ак-
та, при јем ни штам биљ се ста вља де сно ис под тек ста по след њег ак та 
пи са ног у про ду жет ку. У оти сак при јем ног штам би ља ор га на упра ве 
упи су ју се сле де ћи по да ци: 

1)  у ру бри ку „Пи сар ни ца“ – на зив ор га на упра ве у чи јем се са ста-
ву на ла зи пи сар ни ца; 

2) у ру бри ку „При мље но“ – да тум кад је акт при мљен; 
3) у ру бри ку „Ор ган“ – озна ка ор га на др жав не упра ве; 
4)  у ру бри ку „Ор га ни за ци о на је ди ни ца“ – озна ка уну тра шње ор га-

ни за ци о не је ди ни це; 
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5)  у ру бри ку „Број“ – кла си фи ка ци о ни знак и број из број ча ног 
кар то на, од но сно кла си фи ка ци о ног зна ка, од но сно ред ни број 
из скра ће ног де ло вод ни ка; 

6) у ру бри ку „При лог“ – уку пан број при мље них при ло га и 
7)  у ру бри ку „Вред ност“ – уку пан из нос так се них ма ра ка, од но сно 

нов ча ни из нос.
Оста ле озна ке на ак ти ма (на при мер, ве зе бро је ва и сл.) бе ле же 

се по ред оти ска при јем ног штам би ља.

2. Рас по ре ђи ва ње по ште и кла си фи ка ци ја 

пред ме та по ма те ри ји

При мље ну по шту рас по ре ђу је, по пра ви лу, овла шће ни рад ник пи-
сар ни це ко ји је отва ра и пре гле да. Раз вр ста ва ње пред ме та (ака та) вр-
ши се по вр сти пред ме та (управ ни и обич ни), са др жи ни ма те ри је ко ја 
се об ра ђу је у пред ме ту и по ор га ни ма др жав не упра ве и њи хо вим ор-
га ни за ци о ним је ди ни ца ма. 

При раз вр ста ва њу нај пре се утвр ђу је глав на гру па, за тим од го ва-
ра ју ћа гру па и под гру па, а ако је то по треб но, вр ши се и да ље ин тер-
но са др жин ско раш чла ња ва ње. 

Пред ме ти се кла си фи ку ју по ма те ри ји у де сет глав них гру па (од 0 
до 9), и то: 

0 –  др жав но уре ђе ње, ор га ни за ци ја и рад др жав них ор га на и ста-
ти сти ка; 

1 – рад и рад ни од но си и со ци јал но оси гу ра ње; 
2 – лич на ста ња гра ђа на, др жав на и јав на без бед ност; 
3 – при вре да; 
4 – фи нан си је;
5 – здра вље и со ци јал на за шти та; 
6 – про све та, на у ка и кул ту ра; 
7 – суд ство, ту жи ла штво и пра во бра ни ла штво;
8 – вој ни пред ме ти – на род на од бра на;
9 – пред ме ти ко ји не спа да ју у гру пе од 0 до 8. 
У окви ру на ве де не по де ле вр ши се да ље раш чла ња ва ње глав них 

гру па по де ци мал ном си сте му на гру пе (дво ци фре ни зна ци) и на под-
гру пе (тро ци фре ни зна ци). Је дин стве на кла си фи ка ци ја пред ме та по 
ма те ри ји са став ни је део Упут ства о кан це ла риј ском по сло ва њу ор га-
на др жав не упра ве. 

Пред мет (акт) у ко ме се об ра ђу је раз ли чи та ма те ри ја ко ја се од но-
си на два или ви ше кла си фи ка ци о них зна ко ва раз вр ста ва се и во ди, 
по пра ви лу, под зна ком на чи ју се са др жи ну пре те жно од но си. 

Тер мин „оп ште“ у кла си фи ка ци о ним зна ци ма озна ча ва са др жи ну 
ко ју ни је мо гу ће озна чи ти тач но утвр ђе ним зна ком (на при мер: оп ште 
о из бо ри ма и сл.).
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Раз вр ста ни пред ме ти обе ле жа ва ју се озна ка ма ор га на др жав не 
упра ве, од но сно њи хо вих уну тра шњих ор га ни за ци о них је ди ни ца 
(по пра ви лу – ор га ни рим ским бро је ви ма, а њи хо ве ор га ни за ци о не 
је ди ни це – арап ским дво ци фре ним бро је ви ма од 01 до 99). На ве де не 
озна ке утвр ђу ју се ре ше њем за на ред ну го ди ну од стра не функ ци о не-
ра ко ји ру ко во ди ор га ном др жав не упра ве у чи јем се са ста ву на ла зи 
пи сар ни ца. За ор га не др жав не упра ве ко ји са ми во де кан це ла риј ско 
по сло ва ње а има ју ви ше ор га ни за ци о них је ди ни ца, ре ше ње о утвр ђи-
ва њу на ве де них озна ка до но се функ ци о не ри ко ји ру ко во де тим ор га-
ни ма др жав не упра ве. За ор га не др жав не упра ве сме ште не у управ-
ним окру зи ма обра зу је се, по пра ви лу, за јед нич ка пи сар ни ца, док се 
еви ден ци је во де по себ но за сва ко ми ни стар ство. 

По за вр ше ном рас по ре ђи ва њу, пред ме ти (ак ти) пре да ју се ра ди 
еви ден ти ра ња у од го ва ра ју ће основ не еви ден ци је. 

3. Вр сте еви ден ци ја о пред ме ти ма

У кан це ла риј ском по сло ва њу про пи са не су основ не и по моћ не 
еви ден ци је. 

За сва ки ор ган др жав не упра ве во ди се основ на еви ден ци ја о 
пред ме ти ма. 

Вла да мо же од лу чи ти да се за два или ви ше ор га на др жав не упра-
ве ор га ни зу је за јед нич ка пи сар ни ца, од но сно је дин стве на основ на 
еви ден ци ја пред ме та и је дин стве на ар хи ва. 

Основ на еви ден ци ја о ак ти ма и пред ме ти ма во ди се по си сте му: 
• кар то те ке, 
• скра ће ног де ло вод ни ка или 
• пу тем ауто мат ске об ра де по да та ка. 

Основ на еви ден ци ја о свим ак ти ма и пред ме ти ма као ми ни мум 
по да та ка са др жи: кла си фи ка ци о ни знак из је дин стве не кла си фи ка ци-
је ак та и пред ме та по ма те ри ји; основ не по дат ке о по ши ља о цу и при-
ма о цу; по дат ке из ко јих мо же да се утвр ди где се пред мет, од но сно 
акт на ла зи у то ку ње го ве об ра де, све до ар хи ви ра ња.

По ред ових еле ме на та, основ на еви ден ци ја о пред ме ти ма и ак ти-
ма управ ног по ступ ка са др жи и по дат ке о: 

•  ро ку ре ша ва ња (да ли је пред мет ре шен у за кон ском ро ку или 
ни је); 

• ис хо ду ре ша ва ња (зах тев усво јен, од би јен, од ба чен); 
•  уло же ним прав ним сред стви ма и од лу ци по во дом уло же них 

прав них сред ста ва (од ба че на или од би је на жал ба, по ни ште но 
ре ше ње); 

• то ме да ли је ре ше ње из вр ше но.
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Због спе ци фич но сти од ре ђе них вр ста ака та и пред ме та, о ак ти ма 
и пред ме ти ма мо гу се во ди ти по моћ не еви ден ци је.

По моћ не еви ден ци је се во де у окви ру:
1) по пи са ака та – ка да су у пи та њу ак ти и пред ме ти исте вр сте 

ко је ор ган др жав не упра ве при ма и по ко ји ма се во ди исти по сту пак 
или се ра ди о ма сов ни јем при је му пред ме та исте вр сте; по пис ака та 
је са став ни део кар то те ке или скра ће ног де ло вод ни ка;

2) до си јеа – ка да је ре ша ва ње од ре ђе них пи та ња олак ша но здру-
жи ва њем ви ше пред ме та у до си јеа (у бо рач кој-ин ва лид ској за шти ти; 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, итд.).

О ко јим вр ста ма пред ме та ће се во ди ти по пис ака та, од но сно до-
си је, од лу чу је функ ци о нер ко ји ру ко во ди ор га ном др жав не упра ве у 
чи јем са ста ву се на ла зи пи сар ни ца. 

4. Основ не еви ден ци је

4.1. Кар то те ка пред ме та

Ако се основ на еви ден ци ја пред ме та во ди у об ли ку кар то те ке, 
кар то те ка се са сто ји од три вр сте кар то на, и то: пре град них кар то на, 
број ча них кар то на и кар ти ца. Кар то ни се др же у одво је ним ку ти ја ма, 
у за ви сно сти од то га да ли се од но се на ре ше не или не ре ше не пред-
ме те (ак тив на и па сив на кар то те ка).

Пре град ни кар то ни слу же за раз-
два ја ње кар ти ца раз ли чи тих кла си-
фи ка ци о них зна ко ва и на њи ма се 
ис пи су ју кла си фи ка ци о ни зна ци из 
је дин стве не кла си фи ка ци је пред ме та 
по ма те ри ји. За сва ки кла си фи ка ци о-
ни знак упо тре бља ва се по се бан пре-
град ни кар тон. 

Број ча ни кар то ни слу же за од ре-
ђи ва ње ред них бро је ва под ко ји ма су 
на кар ти ца ма еви ден ти ра ни пред ме-
ти у јед ној ка лен дар ској го ди ни. На пред њој стра ни број ча ног кар то-
на од штам па ни су бро је ви од 1 до 100, а на по ле ђи ни од 101 до 200. 
Сле де ћи број ча ни кар тон на пред њој стра ни има бро је ве од 201 до 
300, а на по ле ђи ни од 301 до 400 и та ко ре дом до бро ја 1000. Бро је ви 
пре ко 1000 за у зи ма ју се за о кру жи ва њем бро је ва у кар то ни ма бро је-
ви ма од 1 до 200 и да ље, с тим што се у гор њем ле вом углу упи су је 
од го ва ра ју ћа 1000 (хи ља да). За сва ки кла си фи ка ци о ни знак упо тре-
бља ва се по се бан број ча ни кар тон. У гор њем де сном углу број ча ног 
кар то на упи су је се кла си фи ка ци о ни знак кроз го ди ну у ко јој се еви-
ден ти ра пред мет. 

При мер: ПРЕ ГРАД НИ КАР ТОН

351
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Озна ча ва ње под ко јим ред ним бро јем је еви ден ти ран пред мет вр-
ши се за о кру жи ва њем олов ком пла ве бо је пр вог сле де ћег сло бод ног 
бро ја од штам па ног на број ча ном кар то ну. Ка да се за вр ши по сту пак, 
ред ни број под ко јим је пред мет еви ден ти ран у број ча ном кар то ну 
пре цр та ва се олов ком цр ве не бо је. 

При мер: БРОЈ ЧА НИ КАР ТОН (фор мат А-7)

313/2007
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91
2 12 22 32 42 52 62 72 82 92
3 13 23 33 43 53 63 73 83 93
4 14 24 34 44 54 64 74 84 94
5 15 25 35 45 55 65 75 85 95
6 16 26 36 46 56 66 76 86 96
7 17 27 37 47 57 67 77 87 97
8 18 28 38 48 58 68 78 88 98
9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Кар ти це слу же за во ђе ње еви ден ци је о пред ме ти ма. Кар ти це су 
штам па не на је дин стве ном обра сцу.

Еви ден ци је се во де, и то: 
1) о ва ну прав ним пред ме ти ма – на кар ти ца ма бе ле бо је; 

Пример: КАРТИЦА ЗА ВА НУ ПРАВ НЕ ПРЕД МЕ ТЕ
                   Кар ти ца бе ле бо је 

Ми ни стар ство за др жав ну упра ву 
и ло кал ну са мо у пра ву

038–1 Бе о град
2007 Го ди шњи из ве штај о ра ду управ не ин спек ци је 

1/02 3.01     
а/а 3.02 трај но    

    
    

2)  о пр во сте пе ним управ ним пред ме ти ма у ко ји ма се по сту пак по-
кре ће по во дом зах те ва стран ке – на кар ти ца ма бе ле бо је са цр-
ве ним ру бом;
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Пример:  КАР ТИ ЦА ЗА ПРЕД МЕ ТЕ У ПР ВО СТЕ ПЕ НОМ УПРАВ НОМ
ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ПО КРЕ ЋЕ ПО ВО ДОМ ЗАХ ТЕ ВА СТРАН КЕ 
(фор мат А–7 или не ки дру ги фор мат) 

(цр ве ни руб)

351–59 По по вић Пе тар Ва ље во
2007 Гра ђе вин ска до зво ла 

IV/02 4.03.     1          10
P 5.03. 20.04.    2          11

IV/02 20.04.     3          12
a/a 25.04. трај но   4

    5
    6
    7

3)  о пр во сте пе ним управ ним пред ме ти ма у ко ји ма се по сту пак по-
кре ће по слу жбе ној ду жно сти – на кар ти ца ма бе ле бо је са жу-
тим ру бом;

Пример:  КАР ТИ ЦА ЗА ПРЕД МЕ ТЕ У ПР ВО СТЕ ПЕ НОМ УПРАВ НОМ 
ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПО СЛУ ЖБЕ НОЈ ДУ ЖНО СТИ
(фор мат А–7 или не ки дру ги фор мат) 

(жу ти руб)

351–59 Јо ва но вић Јо ван Вра ње
2007 Бес прав на град ња 

01 4.03.     1    
P 10.03. 20.04.    2     

01 10.04.     3     
a/a 4.06. трај но   4

    5
    6
    7

4)  о дру го сте пе ним управ ним пред ме ти ма у ко ји ма се по сту пак 
по кре ће по во дом жал бе – на кар ти ца ма бе ле бо је са пла вим 
ру бом; 

5)  о пред ме ти ма дру го сте пе ног управ ног по ступ ка у ко ји ма се по-
сту пак по кре ће по слу жбе ној ду жно сти – на кар ти ца ма бе ле бо-
је са љу би ча стим ру бом; 
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6)  о управ ним пред ме ти ма по во дом упо тре бе ван ред них прав них 
ле ко ва уло же них код пр во сте пе ног ор га на – на кар ти ца ма бе ле 
бо је са ис пре ки да ним цр ве ним ру бом; 

7)  о управ ним пред ме ти ма по во дом упо тре бе ван ред них прав-
них ле ко ва уло же них код дру го сте пе ног ор га на – на кар ти ца ма 
бе ле бо је са ис пре ки да ним пла вим ру бом. 

Код пр во сте пе ног ор га на др жав не упра ве жал бе се еви ден ти ра-
ју на бе лим кар ти ца ма и од ла жу се иза кар ти це где је еви ден ти ран 
основ ни пред мет. 

У кар то те ци, у окви ру истог кла си фи ка ци о ног зна ка, ре до след ре-
ђа ња пре град них и број ча них кар то на и кар ти ца је сте сле де ћи: пре-
град ни кар тон, број ча ни кар тон и кар ти це, с тим што се исто бој не кар-
ти це ре ђа ју јед на до дру ге. 

У окви ру истог кла си фи ка ци о ног зна ка кар ти це се сла жу на сле-
де ћи на чин: 

•  иза број ча ног кар то на сла жу се по ред ном бро ју кар ти це ва ну-
прав них пред ме та; 

•  иза кар ти ца ва ну прав них пред ме та сла жу се по азбуч ном ре ду 
по чет ног сло ва пре зи ме на фи зич ког ли ца, од но сно на зи ва ор га-
ни за ци је (стран ке) кар ти це еви ден ти ра них пред ме та пр во сте пе-
ног управ ног по ступ ка ко ји се по кре ће по во дом зах те ва стран ке; 

•  иза кар ти ца пред ме та пр во сте пе ног управ ног по ступ ка ко ји се 
по кре ће по во дом зах те ва стран ке сла жу се по ред ном бро ју кар-
ти це пред ме та пр во сте пе ног управ ног по ступ ка ко ји се по кре ће 
по слу жбе ној ду жно сти; 

•  иза кар ти ца пред ме та пр во сте пе ног управ ног по ступ ка ко ји се 
по кре ће по слу жбе ној ду жно сти сла жу се по ред ном бро ју кар-
ти це еви ден ти ра них управ них пред ме та по во дом упо тре бе ван-
ред них прав них ле ко ва уло же них код пр во сте пе ног ор га на; 

•  иза кар ти ца управ них пред ме та по во дом упо тре бе прав них ле-
ко ва уло же них код пр во сте пе ног ор га на сла жу се по ред ном 
бро ју кар ти це еви ден ти ра них пред ме та дру го сте пе ног управ ног 
по ступ ка ко ји се по кре ће по во дом жал бе; 

•  иза кар ти ца пред ме та дру го сте пе ног управ ног по ступ ка ко ји се по-
кре ће по во дом жал бе сла жу се по ред ном бро ју кар ти це дру го сте-
пе ног управ ног по ступ ка ко ји се по кре ће по слу жбе ној ду жно сти; 

•  иза кар ти ца дру го сте пе ног управ ног по ступ ка ко ји се по кре ће 
по слу жбе ној ду жно сти сла жу се по ред ном бро ју кар ти це еви-
ден ти ра них управ них пред ме та по во дом упо тре бе ван ред них 
прав них ле ко ва уло же них код дру го сте пе ног ор га на. 

На пра зну кар ти цу нај пре се упи су ју основ ни по да ци ка ко је прет-
ход но при ка за но, и то: 

1)  у гор њем ле вом углу из над ли ни је – кла си фи ка ци о ни знак и 
ред ни број узет из број ча ног кар то на, а ис под ли ни је – го ди на; 
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2)  на сре ди ни из над ли ни је упи су је се пре зи ме и име фи зич ког ли-
ца, од но сно на зив прав ног ли ца, као и дру ги по да ци од зна ча-
ја за иден ти фи ка ци ју ли ца (ма тич ни број и сл.), а ис под ли ни је 
– крат ка са др жи на пред ме та;

3)  у де сном гор њем углу из над ли ни је – ме сто (адре са по ши ља о-
ца), у пред ме ти ма у ко ји ма је од ре ђе но да ће се во ди ти до си је, 
ис под адре се упи су је се број до си јеа.

Упи си у вер ти кал ним ко ло на ма кар ти це озна ча ва ју, и то:
1)  по да ци у пр вој ко ло ни – ме сто где се пред мет на ла зи. По је ди не 

озна ке у окви ру ове ко ло не зна че: 
а)  арап ски дво ци фре ни бро је ви од 01 па на да ље озна ча ва ју 

уну тра шњу ор га ни за ци о ну је ди ни цу, 
б) сло во „Р“ зна чи да је пред мет у ро ку,
в)  озна ка „Изв“ зна чи да је пред мет ре шен из вор но и сви спи си 

пред ме та упу ће ни ор га ну упра ве, 
г) озна ка „а/а“ зна чи да је пред мет у ар хи ви, 
д)  озна ка „2 год.“, „10 год.“, „трај но“, озна ча ва рок чу ва ња ар хи ви-

ра ног пред ме та пре ма утвр ђе ној ли сти ка те го ри ја ре ги стар-
ског ма те ри ја ла;

2)  у дру гој ко ло ни упи су је се да тум ко ји озна ча ва ка да је пред мет 
пре дат; 

3)  по да ци у тре ћој ко ло ни бли же об ја шња ва ју по дат ке из пр ве и 
дру ге ко ло не.

У слу ча ју да се за већ еви ден ти ра ни пред мет отво ри но ва кар ти-
ца, а гре шку ни је мо гу ће од мах ис пра ви ти, упи си ва ње се на ста вља на 
но вој кар ти ци, с тим што ће се озна чи ти ве за из ме ђу обе кар ти це. У 
том слу ча ју пред мет но си број под ко јим је по след њи пут еви ден ти-
ран. За пред ме те ко ји се од но се на ви ше кла си фи ка ци о них зна ко ва 
отва ра се јед на кар ти ца са кла си фи ка ци о ним зна ком на ко ји се пред-
мет пре те жно од но си. 

4.2. Скра ће ни де ло вод ник

Функ ци о нер ор га на др жав не упра ве ре ше њем утвр ђу је, у спо ра-
зу му са функ ци о не ром ор га на др жав не упра ве у чи јем је са ста ву пи-
сар ни ца, ако се основ на еви ден ци ја во ди у пи сар ни ци, да ће се у на-
ред ној го ди ни основ на еви ден ци ја о пред ме ти ма и ак ти ма, за ви сно 
од бро ја пред ме та и ака та, во ди ти пу тем скра ће ног де ло вод ни ка. 

Скра ће ни де ло вод ник во ди се на је дин стве ном обра сцу вер ти кал-
ног фор ма та А-4. У скра ће ном де ло вод ни ку ак ти се еви ден ти ра ју по 
хро но ло шком ре ду при је ма. По ред основ ног бро ја (по хро но ло шком 
ре ду) акт до би ја и кла си фи ка ци о ни знак из је дин стве не кла си фи ка ци-
је пред ме та по ма те ри ји.



Канцеларијско пословање 271

При мер:  СКРА ЋЕ НИ ДЕ ЛО ВОД НИК УПРАВ НИХ ПРЕД МЕ ТА
(фор мат А-4)

Ред. 
Бр.

ПРЕДМЕТ Кретање предмета

Н
ач

ин
 

ре
ш

ав
ањ

а

Примедба
Кл. 

Знак

1 Марић Јован 
Лесковац
Грађевинска 
дозвола 

02 Р 02 а/а
3   6

351 2.01 5.2 5.3 5.3 5.4 10 година

2 Стаић  Станко 
Лесковац
Промена имена 

01 а/а 01 Р 01 Р 4/5 
наставак 
кретања 201 3.01 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 4.4 3.5

3 Стојић Сима 
Лесковац
додела 
грађевинског 
земљишта

04 а/а

1  5
463 5.03 6.4 5 година

4 Стојић Сима
Лесковац
Локација 

02

353 5.05

2 Стајић Станко 
Лесковац
промена имена

01 а/а
3   5

201 3.06 10.7 трајно

5 Пантић  Марко
Лесковац
Захтев за ве.
Сагласност

03 6.6
3  5

323 5.06 6.6 трајно

Закључно са редним бројем 5( пет) 
31.12.2007. 

Референт 
Петар ПерићМ.П.

По је ди ни упи си у скра ће ни де ло вод ник вр ше се на сле де ћи 
начин: 

1)  у пр вој ко ло ни упи су је се из над цр те ред ни број пред ме та, а ис-
под цр те кла си фи ка ци о ни знак пред ме та по ма те ри ји; 

2) у дру гој ко ло ни упи су је се крат ка са др жи на пред ме та; 
3)  у тре ћој ко ло ни, у про стор из над цр те, упи су ју се по да ци о ме-

сту где се пред мет на ла зи; 
4)  у че твр тој ко ло ни (при мед ба) упи су ју се по да ци ко ји бли же 

об ја шња ва ју упи се из ко ло на 2 и 3, као и за по ве зи ва ње упи са 
(но ви број де ло вод ни ка). У овој ко ло ни, за управ не пред ме те, 
уно се се по да ци о на чи ну ре ша ва ња и о ро ко ви ма у ко ји ма су 
за вр ше ни. 
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Ако се већ еви ден ти ра ном пред ме ту у скра ће ном де ло вод ни ку 
дâ но ви ред ни број, а гре шку ни је мо гу ће од мах ис пра ви ти, вр ши се 
по ве зи ва ње бро је ва и пред мет но си ред ни број под ко јим је по след-
њи пут еви ден ти ран. 

Де ло вод ник се за кљу чу је на кра ју го ди не (31. де цем бра) слу жбе-
ном за бе ле шком на пи са ном ис под по след њег бро ја ко ји по ка зу је ко-
ли ко је пред ме та за ве де но у тој го ди ни. Ова за бе ле шка се да ти ра и 
ове ра ва пе ча том, а пот пи су је је рад ник ко ји во ди де ло вод ник. 

За сва ку вр сту пред ме та во ди се по се бан де ло вод ник (ва ну прав-
ни, пр во сте пе ни управ ни пред ме ти по кре ну ти по зах те ву стран ке, пр-
во сте пе ни управ ни пред ме ти по кре ну ти по слу жбе ној ду жно сти, итд.).

4.3. Во ђе ње еви ден ци је пу тем ауто мат ске 
об ра де по да та ка

Осно ву ауто мат ске об ра де по да та ка у кан це ла риј ском по сло ва њу 
чи ни во ђе ње основ не еви ден ци је о пред ме ти ма у об ли ку кар то те ке. 

По при је му под не са ка стран ке еви ден ти ра ње пред ме та се вр ши 
пу тем тер ми на ла. 

У да то те ку се уно се по да ци о стра ни ци и вр сти и са др жи ни пред-
ме та, из у зев ред ног бро ја ко ји се по кла си фи ка ци о ним зна ци ма ауто-
мат ски до де љу ју. Еви ден ти ра ње, од но сно обе ле жа ва ње пре ме та вр-
ши се по вр сти пред ме та, и то као: 

1)  Ц – „цр ве ни пред мет“ – обе ле жа ва ју се пр во сте пе ни управ ни 
пред ме ти у ко ји ма се по сту пак по кре ће по зах те ву стран ке; 

2)  Ж – „жу ти пред мет“ – обе ле жа ва ју се пр во сте пе ни управ ни пред-
ме ти у ко ји ма се по сту пак по кре ће по слу жбе ној ду жно сти; 

3)  П – „пла ви пред мет“ – обе ле жа ва ју се дру го сте пе ни управ ни 
пред ме ти у ко ји ма дру го сте пе ни ор ган по кре ће по сту пак по 
жал би, зах те ву или пред ло гу; 

4)  Љ – „љу би ча сти пред мет“ – обе ле жа ва ју се дру го сте пе ни управ-
ни пред ме ти у ко ји ма је по сту пак по кре нут по слу жбе ној ду-
жно сти; 

5)  И – „ис пре ки да ни цр ве ни пред мет“ – обе ле жа ва ју се управ ни 
пред ме ти по во дом упо тре бе ван ред них прав них сред ста ва уло-
же них код пр во сте пе ног ор га на; 

6)  Ц – „ис пре ки да ни пла ви пред мет“ – обе ле жа ва ју се управ ни 
пред ме ти по во дом упо тре бе ван ред них прав них сред ста ва уло-
же них код дру го сте пе ног ор га на; 

7) О – „бе ли пред ме ти“ – ва ну прав ни пред ме ти. 
Да то те ка се пре тра жу је на тер ми на лу пре ма пре зи ме ни ма и име-

ни ма стра на ка, од но сно пре ма кла си фи ка ци о ним зна ци ма под ко ји-
ма се пред мет во ди. 

По сле еви ден ти ра ња пред ме та ауто мат ски се штам па пр ва стра-
на омо та спи са и по твр да о при је му под не ска.
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Пре ко тер ми на ла вр ши се стал но ажу ри ра ње свих по да та ка нео-
п ход них за пра ће ње кре та ња и на чи на ре ша ва ња управ них пред ме-
та. Еви ден ти ра ју се све про ме не код сва ког пред ме та у по гле ду вр сте 
пред ме та. На кра ју рад ног да на тре ба штам па ти са др жи ну свих еви-
ден ти ра них пред ме та за тај дан и од ло жи ти у по се бан до си је ко ји слу-
жи као па ра лел на еви ден ци ја у слу ча ју евен ту ал ног уни ште ња по да та-
ка ме мо ри са них у од го ва ра ју ћим уре ђа ји ма.

Во ђе ње еви ден ци је пу тем ауто мат ске об ра де по да та ка омо гу ћа-
ва из ра ду днев них и пе ри о дич них из ве шта ја о кре та њу пред ме та по 
вр ста ма пред ме та (управ ни и оста ли), „од да ту ма до да ту ма“ ко ји об у-
хва та ју све ре ше не и не ре ше не пред ме те по ор га ни ма др жав не упра-
ве, по кла си фи ка ци о ним зна ци ма и зби ром за по је ди не ор га не др жав-
не упра ве, од но сно ор га ни за ци о не је ди ни це. 

Во ђе ње основ не еви ден ци је пу тем ауто мат ске об ра де по да та ка 
омо гу ћа ва пра ће ње ди на ми ке при је ма и ар хи ви ра ња пред ме та и из-
ра ду опе ра тив них из ве шта ја за днев но пра ће ње ста ња ре ша ва ња и 
ар хи ви ра ња управ них и оста лих пред ме та. 

На кра ју ка лен дар ске го ди не штам па се ана ли тич ки из ве штај о 
свим не ре ше ним пред ме ти ма са свим по да ци ма и ауто мат ски се сви 
по да ци пре но се у да то те ку као по чет но ста ње пред ме та за ре ша ва ње 
у на ред ној ка лен дар ској го ди ни. Ре ша ва ње пре не тих пред ме та из ра-
ни јих го ди на вр ши се увек под но вим бро јем, уз обез бе ђе ње ве зе са 
бро јем из ра ни јих го ди на. 

Ако до ђе до евен ту ал ног ква ра тер ми на ла пре ко ко га се вр ши 
еви ден ти ра ње пред ме та у то ку рад ног вре ме на са стран ка ма, на ста-
ви ће се са при је мом под не са ка и из да ће се по твр да о при је му под не-
ска сва кој стран ци. Еви ден ти ра ње ће се из вр ши ти од мах по на став ку 
ра да тер ми на ла и на кнад но стран ци до ста ви ти но ва по твр да о при је-
му под не са ка.

5. По моћ не еви ден ци је

5.1. По пис ака та

По пис ака та је по моћ на еви ден ци ја и са став ни је део кар то те ке, 
од но сно скра ће ног де ло вод ни ка. 

По пис ака та ко ји се во ди у об ли ку та ба ка или књи ге слу жи за еви-
ден ти ра ње ака та исте вр сте или оних ко ји се ма сов но при ма ју, а по 
ко ји ма се на исти на чин во ди по сту пак. За ове вр сте ака та тре ба, по 
пра ви лу, на по чет ку го ди не ре зер ви са ти кар ти це, од но сно пр ве ред-
не бро је ве у де ло вод ни ку. На од го ва ра ју ћој кар ти ци, од но сно код 
ред ног бро ја у де ло вод ни ку упи су је се пре ко во до рав них цр та круп-
ни јим сло ви ма: „По пис ака та“ и на во ди се крат ка са др жи на пред ме та 
на ко ји се од но си.   
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Ако се по пис ака та не во ди у пи сар ни ци, ор ган др жав не упра ве 
ко ји во ди по пис ака та ду жан је да га за кљу чи нај ка сни је до 5. ја ну а ра 
на ред не го ди не и да га од мах до ста ви пи сар ни ци ра ди уно ше ња укуп-
ног бро ја пред ме та и раз во ђе ња у основ ној еви ден ци ји. Са по пи сом 
ака та до ста вља ју се и за вр ше ни пред ме ти.

При мер:  ПО ПИС АКА ТА
(фор мат А-4)

Под–
број

Презиме и име 
– назив – адреса Кретање предмета Начин 

решавања Примедба 

1
РО ЈУГОАЛАТ
Смедерево
Записник о прегледу

02 а/а

2.2 2.2 5 година 

2
ЈП КОМУНАЛАЦ
Смедерево
Записник о прегледу

02 а/а Решење у 
предмету број:

352 –2/07–23.3 3.3 5 година

3
ЈП ВОДОВОД,
Смедерево,
Записник о прегледу

02 а/а

4.4 4.4 5 година

Закључен са редним бројем 3 (три)
31.12.2007. 

Инспектор 
Сима СимићМ.П.

Ако је по себ ним про пи сом за по је ди не обла сти утвр ђе на са др жи-
на по себ не еви ден ци је, та се еви ден ци ја ко ри сти уме сто про пи са ног 
обра сца по пи са ака та. У ис тој по себ ној еви ден ци ји не мо же се во ди ти 
еви ден ци ја о пред ме ти ма ко ји су раз вр ста ни на раз ли чи те кла си фи ка-
ци о не зна ко ве. 

Ако је у по себ ној еви ден ци ји еви ден ти ран зах тев за из да ва ње 
уве ре ња или за пи сник о ин спек циј ском пре гле ду, рад ник ко ји вр ши 
струч ну об ра ду пред ме та ду жан је да бла го вре ме но из ве сти пи сар ни-
цу да је до нет управ ни акт, од но сно да је про те као про пи са ни рок за 
из да ва ње уве ре ња, а од го во ран рад ник пи сар ни це ду жан је да од мах 
за тај пред мет отво ри кар ти цу бе ле бо је са цр ве ним или жу тим ру-
бом, од но сно да га еви ден ти ра у основ ној еви ден ци ји (од го ва ра ју ћи 
скра ће ни де ло вод ник или кар то те ку). О ова квом на чи ну по сту па ња 
рад ник ко ји вр ши струч ну об ра ду пред ме та, код од го ва ра ју ћег ред-
ног бро ја, у по себ ну еви ден ци ју упи су је слу жбе ну за бе ле шку. 

О под не тим усме ним или пи сме ним зах те ви ма и по њи ма из да-
тим уве ре њи ма, по твр да ма, цер ти фи ка ти ма и слич ним ис пра ва ма во-
ди се еви ден ци ја у об ли ку по пи са ака та, ако ни је друк чи је про пи са но. 
У том слу ча ју број под ко јим се уве ре ње из да је са сто ји се од бро ја под 
ко јим је еви ден ци ја о из да тим уве ре њи ма еви ден ти ра на у основ ну 
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еви ден ци ју, ред ног бро ја из по себ не еви ден ци је и озна ке ор га на, од-
но сно ор га ни за ци о не је ди ни це. 

Управ ни пред ме ти мо ра ју има ти по себ не од го ва ра ју ће омо те спи са. 
По пис ака та мо же се во ди ти и пу тем сред ста ва за ауто мат ску об-

ра ду по да та ка и ако је основ на еви ден ци ја о пред ме ти ма и ак ти ма 
устро је на пу тем кар то те ке или скра ће ног де ло вод ни ка. Ако се по пис 
ака та пу тем ауто мат ске об ра де по да та ка не во ди у пи сар ни ци, ор ган 
др жав не упра ве ко ји во ди по пис ака та на овај на чин, ду жан је да исти 
за кљу чи, од штам па и да га пре да пи сар ни ци ра ди уно ше ња укуп ног 
бро ја пред ме та и раз во ђе ња у основ ној еви ден ци ји. Са од штам па ним 
по пи сом ака та ко ји се во ди пу тем ауто мат ске об ра де по да та ка до ста-
вља ју се и за вр ше ни пред ме ти.

5.2. Во ђе ње еви ден ци је по до си је и ма

Ако је то нео п ход но због спе ци фич но сти од ре ђе них вр ста ака та 
и пред ме та, у ор га ну др жав не упра ве мо же се устро ји ти во ђе ње до си-
јеа ве за них за основ ну еви ден ци ју о пред ме ти ма и ак ти ма. 

По себ ним про пи си ма мо же се устро ји ти еви ден ти ра ње пред ме та 
и ака та по до си је и ма и утвр ди ти њи хо во еви ден ти ра ње у по себ ну еви-
ден ци ју. Еви ден ци ја по до си је и ма во ди се у пи сар ни ци. Ако је то нео п-
ход но, због спе ци фич но сти од ре ђе не вр сте пред ме та, еви ден ци ја по 
до си је и ма мо же се во ди ти у ор га ну др жав не упра ве. У том слу ча ју, у 
пи сар ни ци се во ди еви ден ци ја о устро је ним вр ста ма до си јеа. 

У до си је се оба ве зно ула жу ак ти ко ји ма је пред мет за вр шен, као 
и дру га зна чај на до ку мен та ци ја. За сва ку вр сту до си јеа тре ба са ста ви-
ти по се бан спи сак. Спи сак до си јеа са др жи ред ни број, на зив, од но сно 
лич но име ли ца и ру бри ку за при мед бе. 

На сва ку ку ти ју, омот и сл. у ко је се од ла жу ак ти и пред ме ти о ко ји-
ма се во ди еви ден ци ја у окви ру до си јеа тре ба упи са ти ред ни број из 
ма тич не еви ден ци је, од но сно из спи ска устро је них до си јеа. По бро је-
ви ма из ма тич не еви ден ци је, од но сно из спи ска до си јеи се ре ђа ју у 
од го ва ра ју ће ор ма ре, по ли це и сл. Кад се до си је из да на ре верс ли цу 
за ко је се во ди или по ша ље дру гом ор га ну, ре верс од но сно ко пи ју до-
пи са ко јим је до си је по слат тре ба др жа ти на ме сту на ко ме се на ла зио 
тај до си је, а у ма тич ној еви ден ци ји, од но сно у спи ску до си јеа у ру бри-
ци „При мед ба“ тре ба упи са ти од го ва ра ју ћу за бе ле шку. 

Ако ли це о ко ме се во ди до си је умре, из гу би од ре ђе но свој ство 
или из не ког дру гог раз ло га пре ста не по тре ба за во ђе њем до си јеа, 
до си је тре ба из ак тив них до си јеа пре ме сти ти ме ђу па сив не, а у ма тич-
ној еви ден ци ји, од но сно у спи ску ак тив них до си јеа у ру бри ци „При-
мед ба“ упи са ти од го ва ра ју ћу за бе ле шку. 

Код ве ли ког бро ја до си јеа, ра ди бр жег про на ла же ња пред ме та, 
за сва ку вр сту до си јеа мо же се устро ји ти по се бан азбуч ни ре ги стар 
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и у ње му, по ред сва ког на зи ва, од но сно лич ног име на ли ца, упи са ти и 
број до си јеа. Пре ма по тре би, за исту вр сту до си јеа мо же се во ди ти и 
ви ше ре ги ста ра. 

Ако се у окви ру до си јеа на ла зе управ ни ак ти, сва до ку мен та ци ја 
ко ја се од но си на исти управ ни пред мет др жи се у по себ ном, по бо ји 
од го ва ра ју ћем, омо ту спи са. 

Сва ки до си је мо ра са др жа ти спи сак управ них пред ме та по да ту-
му на стан ка пред ме та. У спи сак се упи су ју и од го ва ра ју ће озна ке са 
омо та спи са о на чи ну и ро ко ви ма ре ша ва ња пред ме та. 

5.3. Еви ден ти ра ње ака та ко ји су од ре ђе ни као др жав на, 
вој на и слу жбе на тај на

Ак ти и пред ме ти ко ји су про пи сом од ре ђе ни као др жав на, вој на 
и слу жбе на тај на еви ден ти ра ју се у по себ не еви ден ци је. Ако по себ-
ним про пи сом ни је друк чи је од ре ђе но, функ ци о нер ко ји ру ко во ди 
ор га ном др жав не упра ве, у скла ду са за ко ном и дру гим про пи сом, од-
ре ђу је ко ји се ак ти и пред ме ти сма тра ју тај ним, сте пен тај но сти, од но-
сно по вер љи во сти, на чин по сту па ња са тим ак ти ма и пред ме ти ма и 
утвр ђу је ме ре њи хо ве за шти те. 

Ра ди еви ден ти ра ња ака та ко ји су про пи сом од ре ђе ни као др жав-
на, вој на и слу жбе на тај на, за сва ку вр сту тај не устро ја ва се по се бан 
скра ће ни де ло вод ник. Ови де ло вод ни ци во де се на истом обра сцу и 
на исти на чин као скра ће ни де ло вод ник у уко ри че ним књи га ма ко је 
се, по пра ви лу, ко ри сте за ви ше го ди на, с тим што се сва ка го ди на по-
себ но за кљу чу је од го ва ра ју ћом за бе ле шком. 

По сле еви ден ти ра ња ака та ко ји су од ре ђе ни као др жав на, вој на 
и слу жбе на тај на, у при јем ни штам биљ ис под бро ја пред ме та упи су-
је се скра ће ни ца: „Др жав на тај на“, „Вој на тај на“, „Слу жбе на тај на“. Ак ти 
ко ји су од ре ђе ни као „Слу жбе на тај на“, по ред ове скра ће ни це, има ју у 
за ви сно сти од сте пе на по вер љи во сти још јед ну од сле де ћих озна ка: 
„Стро го по вер љи во“, „По вер љи во“ или „Ин тер но“, ко ја се та ко ђе уно-
си у при јем ни штам биљ. 

У скра ће не де ло вод ни ке у ко је се еви ден ти ра ју ак ти ко ји су од ре-
ђе ни као др жав на, вој на или слу жбе на тај на упи су је се сва ки акт ко ји 
је при мљен као „Др жав на тај на“, „Вој на тај на“ или „Слу жбе на тај на“ са 
по себ ном озна ком: „Стро го по вер љи во“, „По вер љи во“ или „Ин тер но“. 
Ако пред мет ко ји је еви ден ти ран у кар то те ку или скра ће ни де ло вод-
ник у то ку по ступ ка по ста не др жав на, вој на или слу жбе на тај на, по-
но во ће се еви ден ти ра ти у од го ва ра ју ћи скра ће ни де ло вод ник, с тим 
што ће се из вр ши ти по ве зи ва ње ових бро је ва. 

Ар хи ви ра ње за вр ше них пред ме та ко ји су озна че ни као др жав на, 
вој на или слу жбе на тај на вр ши се по ред ним бро је ви ма скра ће ног де-
ло вод ни ка. 
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6. По сту пак са не ре ше ним пред ме ти ма ис те ком го ди не 

(пре за во ђе ње пред ме та)

Сви не ре ше ни управ ни пред ме ти по кре ну ти по зах те ву стран ке 
ис те ком го ди не до ста вља ју се пи сар ни ци ра ди еви ден ти ра ња у на ред-
ној го ди ни (пре за во ђе ње). За пре за ве де не пред ме те ро ко ви за ре ша-
ва ње ра чу на ју се и ис ка зу ју у из ве шта ју о кре та њу управ них пред ме та 
од да ту ма при је ма зах те ва ор га ну над ле жном за при јем под не ска. 

Об ра ђи вач пред ме та ду жан је да уз све не ре ше не пред ме те ста-
ре ши ни ор га на до ста ви обра зло же ње о раз ло зи ма ко ји су до ве ли до 
то га да по је ди ни пред ме ти не бу ду ре ше ни у те ку ћој го ди ни у ко јој су 
еви ден ти ра ни. Оправ да ност ових раз ло га це ни функ ци о нер ко ји ру-
ко во ди ор га ном др жав не упра ве. 

7. Здру жи ва ње ака та

Пре до ста вља ња ака та у рад ор га ну др жав не упра ве, рад ник пи-
сар ни це је ду жан да про ве ри да ли при мље ни акт при па да пред ме ту 
ко ји је већ за ве ден у основ ну еви ден ци ју. Уко ли ко се утвр ди да се по 
том ак ту већ во ди по сту пак, пре до ста вља ња ак та у рад, пи сар ни ца је 
ду жна да из вр ши здру жи ва ње но во при мље ног ак та са пред ме том у 
ве зи са ко јим је при мљен. 

Здру жи ва ње ака та вр ши се на тај на чин што се на осно ву по да-
та ка из основ не еви ден ци је пред ме та и ака та утвр ђу је где се на ла зи 
пред мет. Ако се пред мет, ко ме тре ба при дру жи ти но ви акт, на ла зи у 
ра ду код ор га на др жав не упра ве, по ред при јем ног штам би ља ста вља 
се и да тум ко ји по ка зу је од ка да се пред мет та мо на ла зи. Но во при-
мље ни акт се за во ди под истим бро јем под ко јим је за ве ден пред мет 
ко ме се акт здру жу је.

Но во при мље ни акт до ста вља се у рад ор га ну др жав не упра ве 
код ко га се на ла зи пред мет, пу тем ин тер не до став не књи ге.

Ако је у пи та њу ар хи ви ра ни пред мет, здру жи ва ње се вр ши на тај 
на чин што се ар хи ви ра ни пред мет узи ма из ар хи ве и здру жу је са ак-
том ко јим се по но во по кре ће, од но сно на ста вља по сту пак. Ар хи ви ра-
на кар ти ца та ко ђе се узи ма из па сив не и вра ћа у ак тив ну кар то те ку. 

Акт ко јим се по но во по кре ће по сту пак, ако је под нет у ис тој го ди-
ни ка да је пред мет за вр шен, еви ден ти ра се под бро јем под ко јим је 
за вр шен пред мет са ко јим се здру жу је, а ако је под нет ка сни је еви ден-
ти ра се под од го ва ра ју ћим бро јем из го ди не у ко јој је под нет.

8. Омот спи са

Сва ки акт ко јим по чи ње но ви пред мет или до си је тре ба по еви ден-
ти ра њу у основ ној еви ден ци ји уло жи ти у по се бан омот спи са. На омот 
спи са у гор њем ле вом углу од го вор ни рад ник пи сар ни це ста вља оти сак 
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при јем ног штам би ља и упи су је озна ку ор га на др жав не упра ве и ње го ве 
уну тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це, кла си фи ка ци о ни знак, број, го ди-
ну, а ис под то га на зив под но си о ца и кра так са др жај пред ме та, од но сно 
до си јеа, као и спи сак при ло га. Омо ти спи са за пред ме те у управ ном по-
ступ ку, ис под крат ке са др жи не пред ме та, има ју од го ва ра ју ће бро је ве.

При мер:  ОМОТ СПИ СА (пр ва стра на)
(фор мат А-3)

(грб РС) ОБРА ЗАЦ БРОЈ 13 
(при јем ни штам биљ) (пр ва стра на)
ПИ САР НИ ЦА ОП ШТИН СКЕ УПРА ВЕ
СМЕ ДЕ РЕ ВО

При мље но: 03.04.2007. 
Ор ган Орг. ј. Број При лог Вред ност

I 02 351–40/07 I

Акт – пред мет од ло жи ти а.а
Кла сиф. Знак __351__________

ПРЕД МЕТ: ___________Јан ко вић Јан ко_________________________________
_________________Сме де ре во, гра ђе вин ска до зво ла____________________
__________________________________________________________________

Рок чу ва ња: ______трај но __________________________
Број из инт. дост. књи ге 

________329___________________
______________________________

За еви ден ци ју по ЗУП-у
РОК: НЕ – ДА 

1
2

3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16

____Сме де ре во 2007. г.___         ОБ РА ДИО
                    (ме сто)   Мар ко Мар ко вић



Канцеларијско пословање 279

За ва ну прав не пред ме те ко ри сте се омо ти бе ле бо је. За управ не 
пред ме те ко ри сте се омо ти бе ле бо је са од го ва ра ју ћом бо јом гор њег 
ру ба, као бо је на кар ти ца ма од го ва ра ју ће вр сте. 

Акт истог пред ме та тре ба ула га ти у омот спи са по да ту ми ма при је ма, 
од но сно ре ша ва ња, та ко да се ак ти са но ви јим да ту мом на ла зе на вр ху. 

Рад ник пи сар ни це је ду жан да уло жи спи се са ста рим омо том у 
но ви омот спи са са ру бом од го ва ра ју ће бо је сва ки пут кад је ор га ну 
пред мет вра ћан на по нов ни по сту пак због то га што је управ ни акт по-
ни штен по во дом жал бе или ван ред ног прав ног сред ства.

9. До ста вља ње ака та у рад

Ак ти и пред ме ти до ста вља ју се у рад пре ко ин тер не до став не 
књи ге. 

Пре не го што се до ста ве у рад ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма, пред-
ме ти се мо ра ју ста ви ти у омот спи са. Ак ти ко ји стиг ну по сле фор ми-
ра ња пред ме та ко ји се већ на ла зи у уну тра шњој ор га ни за ци о ној 
је ди ни ци, до ста вља ју се без омо та спи са. Те ак те ула же у омот спи са 
од го ва ра ју ћег пред ме та рад ник ко ји об ра ђу је пред мет, од мах по при-
је му ака та.

На по чет ку го ди не функ ци о нер ор га на др жав не упра ве у чи јем са-
ста ву се на ла зи пи сар ни ца, на пред лог функ ци о не ра ор га на др жав не 
упра ве у ко ме се пред ме ти об ра ђу ју, од ре ђу је за ко је ће се ор га ни за-
ци о не је ди ни це во ди ти ин тер не до став не књи ге. 

До ста вља ње ра чу на у рад ра чу но вод стве ној слу жби вр ши се пре-
ко књи ге ра чу на. При јем ра чу на по твр ђу је сво јим пот пи сом ра чу но по-
ла гач од го ва ра ју ћег ор га на др жав не упра ве.

До ста вља ње по ште упу ће не на лич ност вр ши се пре ко књи ге при-
мље не по ште на лич ност.

Слу жбе ни ли сто ви, ча со пи си и дру ге пу бли ка ци је до ста вља ју се 
пре ко кар то на за до став ну слу жбе них ли сто ва и ча со пи са.

10. Ро ков ник

Пред ме ти у ко ји ма по сту пак ни је окон чан (ни су за вр ше ни) др же 
се у ро ков ни ку пи сар ни це кад се по њи ма ни шта не ра ди. 

Функ ци о нер ор га на др жав не упра ве у чи јем је са ста ву пи сар ни-
ца мо же, уз са гла сност са ста ре ши ном ор га на у ко ме се вр ши струч на 
об ра да пред ме та, од ре ди ти ко ли ко да на рад ник ко ји вр ши струч ну 
об ра ду пред ме та сме др жа ти код се бе пред мет у ко ме по сту пак ни је 
окон чан, од но сно по сле ко ли ко да на га мо же пре да ти у ро ков ник пи-
сар ни це. 

Пред мет се у ро ков ни ку др жи до да на ко ји је на омо ту спи са озна-
чио рад ник ко ји вр ши струч ну об ра ду пред ме та нпр. Рок – 18. 04. 
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Ако за пред мет ко ји се др жи у ро ков ни ку пре ис те ка озна че ног ро ка 
(18. 04) при спе но ви акт, тај акт се здру жу је са пред ме том и пред мет 
се од мах до ста вља у рад без об зи ра на од ре ђе ни рок. 

Функ ци о нер ор га на др жав не упра ве у чи јем је са ста ву пи сар ни-
ца, уз са гла сност са функ ци о не ром ор га на у ко ме се вр ши струч на 
об ра да пред ме та, мо же од ре ди ти да се пред ме ти у ко ји ма се оче ку ју 
од го во ри од ви ше ор га на или ли ца не до ста вља ју у рад од мах по при-
је му но вог ак та, већ да пи сар ни ца при спе ле од го во ре ула же у омот 
спи са и пред мет др жи у ро ков ни ку до при спе ћа свих тра же них од го-
во ра. Ако сви тра же ни од го во ри не стиг ну до ро ка озна че ног на спољ-
ној стра ни омо та спи са, по ис те ку овог ро ка пред мет се од мах до ста-
вља у рад. 

Ако је од ре ђе на оба ве за пи сар ни це да пред ме те др жи у ро ков-
ни ку до при спе ћа свих од го во ра, рад ник ко ји вр ши струч ну об ра ду 
пред ме та ду жан је да на то упо зо ри пи сар ни цу ста вља њем за бе ле шке 
на уну тра шњој стра ни омо та спи са у ру бри ци „упут ство пи сар ни ци“. 

Ако дан ис те ка ро ка озна че ног на спољ ној стра ни омо та спи са па-
да у не де љу или др жав ни пра зник, пред мет тре ба до ста ви ти у рад је-
дан рад ни дан ра ни је. 

Ро ков ник се са сто ји од фа сци кла (пре гра да и сл.) у ко је се ста вља ју 
пред ме ти пре ма да ту му ро ка из те ку ћег ме се ца, сло же ни по кла си фи-
ка ци о ним зна ко ви ма и бро је ви ма из основ не еви ден ци је пред ме та. 

11. Раз во ђе ње ака та

Раз во ђе ње ака та и пред ме та у основ ној еви ден ци ји – кар то те ци, 
од но сно скра ће ном де ло вод ни ку вр ши се у скла ду са упут ством об ра-
ђи ва ча пред ме та.  

У кар то те ци или скра ће ном де ло вод ни ку ак ти и пред ме ти се раз-
во де на сле де ћи на чин: 

1) „а/а“ – са озна ком ро ка чу ва ња пред ме та, ако је рад на пред-
ме ту пот пу но за вр шен и тре ба га ста ви ти у ар хи ву (на при мер: „а/а 
– трај но“). Пред ме ти о ко ји ма се ре ша ва у управ ном по ступ ку мо гу 
се ста ви ти у ар хи ву ако у спи си ма по сто је до ка зи о уред но уру че ном 
управ ном ак ту (за кљу чак, ре ше ње);

2) „Р“ –зна чи рок и да тум до ка да се оче ку је да се по тра же њу по-
сту пи или кад пред мет тре ба по но во узе ти у рад (на при мер: Р– 15. 7. 
2008. го ди не); 

3) ако се акт усту па уну тра шњој ор га ни за ци о ној је ди ни ци истог 
да на, тре ба озна чи ти уну тра шњу ор га ни за ци о ну је ди ни цу ко јој се акт 
усту па; 

4) ако се вр ши раз во ђе ње ак та ко ји је из вор но ре шен тре ба ста ви-
ти озна ку „Изв“, а за тим да тум, та чан на зив и се ди ште ор га на др жав не 
упра ве ко ме је пред мет от пре мљен.
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Ако је реч о раз во ђе њу пред ме та пр во сте пе ног управ ног по ступ-
ка по кре ну тог по зах те ву стран ке, на кар ти ци се, по ред по след ње ко-
ло не са де сне стра не, за о кру жу ју од го ва ра ју ћи бро је ви, и то:

1) ако је зах тев ре шен у ро ку од ме сец да на – озна ка 1;
2) ако је зах тев ре шен у ро ку од два ме се ца – озна ка 2;
3) ако је зах тев ре шен по ис те ку два ме се ца – озна ка 3; 
4) ако је зах тев од ба чен – озна ка 4; 
5) ако је зах тев од би јен – озна ка 5; 
6) ако је зах тев усво јен – озна ка 6; 
7) ако је по сту пак об у ста вљен – озна ка 7; 
8) ако је жал ба од ба че на – озна ка 8;
9) ако је пр во сте пе на од лу ка за ме ње на – озна ка 9; 
10) ако је до нет за кљу чак о до зво ли из вр ше ња – озна ка 10; 
11) ако је из вр ше но ре ше ње – озна ка 11; 
12) ако је из вр ше ње спро ве де но при нуд ним пу тем – озна ка 12.
Ако је реч о раз во ђе њу пред ме та пр во сте пе ног управ ног по ступ-

ка по кре ну тог по слу жбе ној ду жно сти, на кар ти ци се, по ред по след-
ње ко ло не са де сне стра не, за о кру жу ју од го ва ра ју ћи бро је ви, и то:

1) ако је пред мет ре шен у ро ку од ме сец да на – озна ка 1; 
2) ако је пред мет ре шен у ро ку од два ме се ца – озна ка 2; 
3) ако је пред мет ре шен по ис те ку два ме се ца – озна ка 3; 
4) ако је по сту пак об у ста вљен – озна ка 4;
5) ако је жал ба од ба че на – озна ка 5; 
6) ако је пр во сте пе на од лу ка за ме ње на – озна ка 6;
7) ако је до нет за кљу чак о до зво ли из вр ше ња – озна ка 7; 
8) ако је из вр ше но ре ше ње – озна ка 8;
9) ако је из вр ше ње спро ве де но при нуд ним пу тем – озна ка 9.
Ако је реч о раз во ђе њу управ них пред ме та по во дом уло же них 

ван ред них прав них ле ко ва код пр во сте пе ног ор га на др жав не упра ве, 
на кар ти ци се, по ред по след ње ко ло не са де сне стра не, за о кру жу ју 
од го ва ра ју ћи бро је ви, и то:

1) ако је од ба чен пред лог за об но ву по ступ ка – озна ка 1; 
2) ако је од би јен пред лог за об но ву по ступ ка – озна ка 2; 
3) ако је усво јен пред лог за об но ву по ступ ка – озна ка 3; 
4)  ако је по твр ђе но пр во сте пе но ре ше ње у об но ви по ступ ка – 

озна ка 4; 
5)  ако је за ме ње но пр во сте пе но ре ше ње у об но ви по ступ ка – 

озна ка 5; 
6)  ако је за ме ње но ре ше ње у ве зи са управ ним спо ром – озна ка 6; 
7)  ако је по ни ште но ре ше ње у ве зи са управ ним спо ром – озна ка 7; 
8) ако је уки ну то ре ше ње по зах те ву стран ке – озна ка 8; 
9) ако је из ме ње но ре ше ње по зах те ву стран ке – озна ка 9; 

10) ако је уки ну то ре ше ње уз при ста нак стран ке – озна ка 10;
11) ако је из ме ње но ре ше ње уз при ста нак стран ке – озна ка 11; 
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12)  ако је огла ше но ни шта вим ре ше ње по зах те ву стран ке – озна-
ка 12;

13)  ако је огла ше но ни шта вим ре ше ње по слу жбе ној ду жно сти 
– озна ка 13. 

Ако је реч о раз во ђе њу пред ме та дру го сте пе ног управ ног по ступ-
ка по кре ну тог по во дом жал бе на кар ти ци се, по ред по след ње ко ло не 
са де сне стра не, за о кру жу ју од го ва ра ју ћи бро је ви, и то:

1) ако је пред мет ре шен у ро ку – озна ка 1; 
2) ако је пред мет ре шен по ис те ку за кон ског ро ка – озна ка 2;
3) ако је жал ба од ба че на – озна ка 3;
4) ако је жал ба од би је на – озна ка 4;
5) ако је пр во сте пе но ре ше ње за ме ње но – озна ка 5;
6) ако је пр во сте пе но ре ше ње огла ше но ни шта вим – озна ка 6;
7)  ако је пр во сте пе но ре ше ње по ни ште но због по вре де пра ви ла 

по ступ ка – озна ка 7;
8)  ако је пр во сте пе но ре ше ње по ни ште но због по гре шно или не-

пот пу но утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња – озна ка 8;
9)  ако је пр во сте пе но ре ше ње по ни ште но због по гре шне при ме-

не ма те ри јал ног пра ва – озна ка 9.
Ако је реч о раз во ђе њу пред ме та дру го сте пе ног управ ног по ступ-

ка ко ји се по кре ће по слу жбе ној ду жно сти на кар ти ци се, по ред по след-
ње ко ло не са де сне стра не, за о кру жу ју од го ва ра ју ћи бро је ви, и то:

1) ако је пред мет ре шен у ро ку – озна ка 1;
2) ако је пред мет ре шен по ис те ку за кон ског ро ка – озна ка 2;
3) ако је на пр во сте пе но ре ше ње да та са гла сност – озна ка 3;
4) ако је пр во сте пе но ре ше ње уки ну то – озна ка 4;
5) ако је пр во сте пе но ре ше ње из ме ње но – озна ка 5;
6)  ако је пр во сте пе но ре ше ње по ни ште но због по вре де ма те ри-

јал ног пра ва – озна ка 6;
7)  ако је пр во сте пе но ре ше ње по ни ште но због не пот пу но или по-

гре шно утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња или због по вре де пра ви-
ла по ступ ка – озна ка 7.

Ако је реч о раз во ђе њу управ них пред ме та по во дом упо тре бе 
ван ред них прав них ле ко ва уло же них код дру го сте пе ног ор га на на кар-
ти ци се, по ред по след ње ко ло не са де сне стра не, за о кру жу ју од го ва-
ра ју ћи бро је ви, и то:

1) ако је од ба чен пред лог за об но ву по ступ ка – озна ка 1;
2) ако је од би јен пред лог за об но ву по ступ ка – озна ка 2;
3) ако је усво јен пред лог за об но ву по ступ ка – озна ка 3;
4) ако је по твр ђе но ре ше ње у об но ви по ступ ка – озна ка 4;
5) ако је за ме ње но ре ше ње у об но ви по ступ ка – озна ка 5;
6) ако је уки ну то ре ше ње по зах те ву стран ке – озна ка 6;
7) ако је из ме ње но ре ше ње по зах те ву стран ке – озна ка 7;
8) ако је уки ну то ре ше ње уз при ста нак стран ке – озна ка 8;
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9) ако је из ме ње но ре ше ње уз при ста нак стран ке – озна ка 9;
10)  ако је из ме ње но ре ше ње у ве зи са управ ним спо ром – озна ка 10;
11)  ако је по ни ште но ре ше ње у ве зи са управ ним спо ром – озна-

ка 11;
12)  ако је ре ше ње огла ше но ни шта вим по зах те ву стран ке – озна-

ка 12;
13)  ако је ре ше ње огла ше но ни шта вим по слу жбе ној ду жно сти 

– озна ка 13;
14) ако је ре ше ње уки ну то по пра ву над зо ра – озна ка 14;
15) ако је ре ше ње по ни ште но по пра ву над зо ра – озна ка 15;
16) ако је ре ше ње ван ред но уки ну то – озна ка 16.
За ве де ни пред ме ти у број ча ном кар то ну раз во де се за о кру жи ва-

њем од го ва ра ју ћег бро ја цр ве ном бо јом или се ста вља ко са цр та пре-
ко бро ја.

Број ча ни кар то ни се на кра ју го ди не за кљу чу ју под вла че њем 
црве ном олов ком по след њег пред ме та при мље ног у те ку ћој го ди ни.

По сле за вр ше ног раз во ђе ња пред ме ти (ак ти) ко је тре ба от пре ми-
ти или ар хи ви ра ти пре да ју се рад ни ку пи сар ни це. 

12. От пре ма ње по ште

От пре ма ње (сла ње, до ста вља ње) по ште оба вља се пре ко по штан-
ске слу жбе или пре ко до ста вља ча (ку ри ра). От пре ма ње по ште вр ши 
се у пи сар ни ци ор га на др жав не упра ве. Пра ви ло је да се сви пред ме-
ти пре у зе ти у то ку рад ног да на до 12 ча со ва мо ра ју от пре ми ти истог 
да на. Пред ме ти при мље ни по сле за кљу чи ва ња от прем них књи га, ако 
ни су хит ни, от пре ми ће се на ред ног рад ног да на. 

Пред ме ти и ак ти ко ји се истог да на упу ћу ју на исту адре су ста вља-
ју се оба ве зно у исти ко ве рат. Ако се је дан од тих пред ме та ша ље пре-
по ру че но, у за јед нич ки ко ве рат тре ба ста ви ти и оста ле пред ме те ко ји 
би се ина че от пре ми ли као обич не по шиљ ке. 

Ако се на исту адре су исто вре ме но от пре ма ви ше ака та или не ки 
дру ги ма те ри јал ко ји не мо же да ста не у ко ве рат, тре ба их упа ко ва ти 
и от пре ми ти по ва же ћим по штан ским про пи си ма.

Ко ве рат у ко ме се от пре ма ју ак ти тре ба да са др жи у гор њем ле-
вом углу пр ве стра не та чан на зив и бли жу адре су по ши ља о ца и озна-
ку свих ака та ко ји се на ла зе у ко вер ту. На зив при ма о ца по шиљ ке ис-
пи су је се круп ним и чит ким ру ко пи сом, од но сно штам па чем. Адре са 
при ма о ца ис пи су је се на на чин од ре ђен по штан ским про пи си ма. 

До ку мен ти, пред ме ти и дру ги ак ти у управ ном по ступ ку, као и 
ак ти ко ји су од ре ђе ни као вој на и слу жбе на тај на („по вер љи во“ и „ин-
тер но“), от пре ма ју се оба ве зно пре по ру че но, од но сно у за тво ре ним 
ко вер ти ма или пре ко до став не књи ге за ме сто, ако се до ста вља ње вр-
ши пре ко ку ри ра. До ста вља ње пре ко до ста вља ча уре ђе но је За ко ном 
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о оп штем управ ном по ступ ку (по сред но до ста вља ње, оба ве зно лич-
но до ста вља ње, по себ ни слу ча је ви до ста вља ња итд.). 

От пре ма по ште ко ја је озна че на као „Др жав на тај на“ и „Слу жбе на 
тај на – стро го по вер љи во“ вр ши се пу тем спе ци јал них ку ри ра, на на-
чин утвр ђен по себ ним про пи си ма. 

Ко вер ти са ак ти ма ко ји су од ре ђе ни као др жав на, вој на и слу жбе-
на тај на мо ра ју би ти за пе ча ће ни или на дру ги по го дан на чин обез бе-
ђе ни. Ко ве рат се пе ча ти на тај на чин што се от пра вак пре ста вља ња 
у ко ве рат за шти ћу је ко ма дом чи стог па пи ра, а за тим се на по ле ђи ни 
ко вер та, по сре ди ни, ути сне ме тал ни жиг пре ко рас то пље ног во ска. 
При ли ком пе ча ће ња ко ве ра та у ко ји ма су ак ти од ре ђе ни као др жав-
на тај на ста вља ју се пе ча ти и на са став ци ма у сва ком углу по ле ђи не 
ко вер та. 

Сва по шта ко ја се от пре ма пре ко по штан ске слу жбе раз вр ста ва се 
у две гру пе: I – обич не по шиљ ке и II – пре по ру че не по шиљ ке и тим ре-
дом по шиљ ке се упи су ју у од го ва ра ју ћу књи гу екс пе до ва не по ште. 
Ако за от пре ма ње пре по ру че них по ши ља ка по сто је по себ не от прем-
не књи ге про пи са не од по штан ске слу жбе, тре ба ко ри сти ти те књи ге.

Еви ден ци ја о из вр ше ној от пре ми по шиљ ке пре ко по штан ске 
службе слу жи ра ди прав да ња утро ше ног нов ца на име по штан ских 
тро шко ва.

Ако по сто ји и дру ги ма те ри јал ко ји тре ба хит но от пре ми ти дру-
гим ор га ни ма или ли ци ма у истом ме сту, упи су је се у до став ну књи гу 
за ме сто и от пре ма пре ко до ста вља ча (ку ри ра).

13. Ста вља ње у ар хи ву (ар хи ви ра ње) 

и чу ва ње пред ме та

За вр ше ни (ар хи ви ра ни) пред ме ти и дру ги ре ги стра тур ски ма те ри-
јал чу ва ју се у ар хи ви у од го ва ра ју ћим ре ги стра тур ским је ди ни ца ма 
(фа сци кла ма, ку ти ја ма, ре ги стра то ри ма), сме ште ним у од го ва ра ју ће 
по ли це или ор ма ре, у по де сним, су вим и све тлим про сто ри ја ма оси гу-
ра ним од не ста ја ња, вла ге и дру гих оште ће ња. 

На ре ги стра тур ским је ди ни ца ма упи су ју се по да ци: на зив ор га на у 
чи јем је ра ду на стао ре ги стра тур ски ма те ри јал; го ди на на стан ка ма те-
ри ја ла и кла си фи ка ци о на озна ка, број пред ме та, као и ред ни број под 
ко јим је ре ги стра ту ска је ди ни ца упи са на у ар хив ску књи гу. На ре ги стра-
тур ским је ди ни ца ма се та ко ђе ста вља озна ка о ро ку чу ва ња пред ме та. 

Ак ти и пред ме ти ко ји су од ре ђе ни као др жав на, вој на или слу жбе-
на тај на еви ден ци је о њи ма чу ва ју се из дво је но у че лич ним ка са ма на 
на чин ко јим се обез бе ђу је чу ва ње њи хо ве тај но сти. 

Сав ре ги стра тур ски ма те ри јал за јед но са основ ним еви ден ци ја ма 
упи су је се у ар хив ску књи гу по го ди на ма и кла си фи ка ци о ним зна ци-
ма. Ар хив ска књи га се во ди као оп шти ин вен тар ски пре глед це ло куп-
ног ар хив ског ма те ри ја ла из ра ни јих го ди на. 



Канцеларијско пословање 285

За вр ше ни пред ме ти и дру ги ре ги стра тур ски ма те ри јал чу ва ју се у 
ар хи ви пре ма ред ним бро је ви ма из ар хив ске књи ге. 

Ор га ни др жав не упра ве ду жни су, у скла ду са утвр ђе ним ли ста ма 
ка те го ри ја ре ги ста тур ског ма те ри ја ла и ро ко ви ма чу ва ња, да вр ше 
теку ће ода би ра ње и из лу чи ва ње без вред ног ре ги стра тур ског ма те-
рија ла.

Об ра ђи вач пред ме та, пре ар хи ви ра ња пред ме та, ста вља озна ку 
„а/а“ за ар хи ви ра ње пред ме та са ро ком чу ва ња, ко ји је утвр ђен у ли-
сти ре ги стра тур ског ма те ри ја ла. Сви пред ме ти и ак ти за ко је је ли ста-
ма ка те го ри ја ре ги стра тур ског ма те ри ја ла утвр ђе но да пред ста вља ју 
ар хив ску гра ђу до би ја ју озна ку – „ар хив ска гра ђа“. 

Не сме ју се ста ви ти у ар хи ву пред ме ти у ко ји ма ни је об ра ђен 
спољ ни и уну тра шњи део омо та спи са, а код управ них пред ме та 
– ако не ма од го ва ра ју ће од лу ке ко јом се управ ни по сту пак окон ча ва и 
до каз о до ста вља њу од го ва ра ју ћег управ ног ак та стран ци. 

Ре ше ни пред ме ти се од ла жу у ар хи ву пи сар ни це, а кар ти це ових 
пред ме та – у па сив ну кар то те ку пред ме та. Ре ше ни пред ме ти се чу-
ва ју у ар хи ви пи сар ни це нај ду же до ис те ка те ку ће го ди не. По сле то га 
се пре ба цу ју у ар хив ски де по за јед но са од го ва ра ју ћим кар ти ца ма из 
па сив не кар то те ке. 

Пре ста вља ња у ар хи ву тре ба про ве ри ти да ли је пред мет за вр-
шен, да ли се у пред ме ту на ла зе не ки при ло зи или до ку мен ти ко је тре-
ба вра ти ти стран ка ма, да ли уз њих гре шком ни су при по је ни не ки дру-
ги пред ме ти или њи хо ви де ло ви итд. 

За вр ше ни пред ме ти и дру ги ре ги стра тур ски ма те ри јал чу ва ју се 
у ар хи ви у ре ги стра тур ским је ди ни ца ма пре ма ред ним бро је ви ма из 
ар хив ске књи ге. Ар хив ска књи га се не за кљу чу је на кра ју го ди не, већ 
се во ди у не пре кид ном ни зу бро је ва. 

За сва ку кла си фи ка ци о ну озна ку, по пра ви лу, тре ба пред ви де ти 
у ар хи ви пи сар ни це по себ ну фа сци клу (омот, ку ти ју, ко ри це) у ко ју 
ће се пред ме ти сла га ти у окви ру јед ног кла си фи ка ци о ног зна ка. Због 
ве ли ког оби ма ре ги стра тур ског ма те ри ја ла, у окви ру јед ног кла си фи-
ка ци о ног зна ка, мо же се фор ми ра ти ви ше фа сци кли. Сва ка фа сци кла 
пред ста вља по себ ну ре ги стра тур ску је ди ни цу. 

Пред ме ти ма ста вље ним у ар хи ву пи сар ни це ру ку је од ре ђе ни рад-
ник пи сар ни це. 

Пред ме ти из ар хи ве из да ју се са мо уз ре верс. Ре верс се од ла же 
на ме сто узе тог пред ме та, а по по врат ку пред ме та ре верс се по ни шта-
ва. Пред мет узет на ре верс мо же се др жа ти у ор га ну др жав не упра ве 
нај ви ше 60 да на. Раз гле да ње и пре пи си ва ње ар хи ви ра ног ак та оба-
вља се сход но про пи си ма о оп штем управ ном по ступ ку. 

У ар хив ску књи гу се упи су је ре ги стра тур ски ма те ри јал из прет ход-
не го ди не нај ка сни је до 30. апри ла те ку ће го ди не, до да ту ма до ког се 
пре пис ар хив ске књи ге до ста вља над ле жном ар хи ву. 
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Без вред ни ре ги стра тур ски ма те ри јал из лу чу је се сва ке го ди не уз 
зна ње над ле жног ар хи ва, пу тем од го ва ра ју ће ко ми си је а пре ма утвр ђе-
ним ро ко ви ма чу ва ња из ли ста ка те го ри ја ре ги стра тур ског ма те ри ја ла. 
О из лу чи ва њу без вред ног ре ги стра тур ског ма те ри ја ла во ди се за пи-
сник. Ко пи ја за пи сни ка до ста вља се над ле жном исто риј ском ар хи ву. 

Ре ги стра тур ски ма те ри јал на стао у ра ду под руч них је ди ни ца ор-
га на др жав не упра ве ван њи хо вог се ди шта чу ва се де сет го ди на у 
под руч ним пи сар ни ца ма, а по сле то га ода бра на гра ђа до ста вља се 
над ле жним ор га ни ма др жав не упра ве у њи хо вим се ди шти ма (ми ни-
стар стви ма у Бе о гра ду).

14. Ар хив ска књи га 

На чин во ђе ња и ко ри шће ња ар хив ске књи ге ор га на упра ве ре-
гу ли сан је Упут ством о на чи ну во ђе ња и ко ри шће ња ар хив ске књи ге 
(„Слу жбе ни гла сник СРС“, број 47/81). 

Пре ма од ред ба ма овог упут ства, пи сар ни це ор га на упра ве ду жне 
су да у окви ру кан це ла риј ског по сло ва ња во де ар хив ску књи гу као 
оп шти ин вен тар ни пред мет це ло куп ног ре ги стра тур ског ма те ри ја ла 
на ста лог у ор га ну упра ве.

Упи си ва ње у ар хив ску књи гу оба вља се на сле де ћи на чин:

При мер: АР ХИВ СКА КЊИ ГА

Ред. 
број

Датум 
уписа

Година 
односно

Раздобље 
настанка

Класифи-
кациона 
ознака

САДРЖАЈ
Количина
регистрат.
материјала

Просторија
 и полица

Рок 
чувања

Пр
им

ед
ба

1 2 3 4 5 6 7 8 9

58. 5.02.07. 2006. 031 картотека 2
кутије 2/12 трајно

59. 5.02.07. 2006. 031 интерна дост.
књига 1 ком. 2/12 5 год.

60. 5.02.07. 2006. 010 уставни пред. 1 јед. 2/12 трајно
61. 5.02.07. 2006. 020 органи власти 1 јед. 2/12 трајно
62. 5.02.07. 2006. 111 конкурси 1 јед. 2/12 5 год. 

63. 5.02.07. 2006. 206 регистар
становништва 5 књ. 2/12 трајно

1) у ру бри ку „ред ни број“ упи су ју се од 1 па на да ље бро је ви исто-
вр сног ре ги стра тур ског ма те ри ја ла на ста лог то ком јед не го ди не, без 
об зи ра на број ре ги стра тур ских је ди ни ца. Ред ни бро је ви на ста вља ју 
се у ар хив ској књи зи кон ти ну и ра но из го ди не у го ди ну. Ре ги стра тур-
ске је ди ни це обе ле жа ва ју се ред ним бро јем под ко јим су упи са не у 
ар хив ској књи зи;

2) у ру бри ци „да тум упи са“ упи су ју се дан, ме сец и го ди на упи са 
ре ги стра тур ског ма те ри ја ла. Овај ма те ри јал из прет ход не го ди не упи-
су је се у ар хив ску књи гу нај ка сни је до апри ла на ред не го ди не;
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3) у ру бри ку „го ди на на стан ка“ упи су је се го ди на, од но сно пе ри од 
у ко јем је ре ги стра тур ски ма те ри јал на стао. За овај ма те ри јал ко ји об-
у хва та по дат ке из ви ше го ди на упи су је се са мо по чет на го ди на; 

4) у ру бри ку „са др жај“ упи су ју се крат ка са др жи на ре ги стра тур-
ског ма те ри ја ла и кла си фи ка ци о ни знак; 

5) у ру бри ку „ко ли чи на ре ги стра тур ског ма те ри ја ла“ упи су је се 
уку пан број ре ги стра тур ских је ди ни ца исто вр сног ре ги стра тур ског 
ма те ри ја ла; 

6) у ру бри ку „про сто ри ја и по ли ца“ упи су је се по да так о то ме у ко-
јој је про сто ри ји и на ко јој по ли ци, од но сно у ком је ор ма ру сме штен 
ре ги стра тур ски ма те ри јал, као и све доц ни је про ме не у сме шта ју; 

7) у ру бри ку „при мед ба“ упи су је се број ре ше ња о при мо пре да ји 
ар хив ске гра ђе над ле жном ар хи ву. 

Пре пис ар хив ске књи ге за про те клу го ди ну ор га ни упра ве до ста-
вља ју над ле жном ар хи ву нај да ље до кра ја на ред не го ди не.

15. По сло ви у не по сред ној ве зи 

са кан це ла риј ским по сло ва њем

15.1. Слу жбе ни акт

Ак ти слу жбе не пре пи ске оба ве зно са др же: за гла вље ко је се са-
сто ји из на зи ва др жа ве, на зи ва и се ди шта ор га на, кла си фи ка ци о ног 
зна ка, бро ја и да ту ма ак та; на зив и се ди ште при ма о ца; текст ак та; 
број при ло га ко ји се при ла жу уз пред мет, од но сно акт; оти сак слу-
жбе ног пе ча та и функ ци ју и пот пис овла шће ног ли ца. По ред на ве-
де них де ло ва, слу жбе ни акт мо ра, ра ди лак шег и бр жег ру ко ва ња, 
са др жа ти и дру ге по дат ке (ве зу бро је ва, кон ста та ци ју ко ме је све акт 
до ста вљен и сл.). 

За гла вље се ста вља у гор њи ле ви угао ак та, ис под гр ба Ре пу бли-
ке Ср би је и са др жи: на зив Ре пу бли ке Ср би је, на зив ор га на др жав не 
упра ве, број ак та, да тум ак та, се ди ште ор га на др жав не упра ве са адре-
сом и бро јем те ле фо на, ини ци ја ле пре зи ме на и име на рад ни ка ор га-
на др жав не упра ве ко ји је са ста вио акт. Иза на зи ва ор га на др жав не 
упра ве ста вља се и на зив уну тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це, ако 
та ква по сто ји. 

За ор га не оп шти на, гра до ва и гра да Бе о гра да иза на зи ва Ре пу бли-
ке ста вља се на зив оп шти не, гра да од но сно гра да Бе о гра да. У ак ти ма 
ко ји су на ста ли у управ ним окру зи ма, ис под да ту ма на стан ка ак та упи-
су је се на зив и се ди ште окру га.

Број ак та од ре ђу је се пре ма кла си фи ка ци о ном и ред ном бро ју из 
основ не еви ден ци је пред ме та (кар то те ка, скра ће ни де ло вод ник), од-
но сно кла си фи ка ци о ног и ред ног бро ја по моћ них еви ден ци ја, озна ке 
ор га на, од но сно ор га ни за ци о не је ди ни це.
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Адре са при ма о ца ак та са сто ји се из пу ног на зи ва и се ди шта прав-
ног ли ца, од но сно име на и пре зи ме на и пре би ва ли шта при ма о ца 
– фи зич ког ли ца, уз на зна че ње ули це и кућ ног бро ја, а по по тре би и 
бли жег од ре ди шта.

Крат ка са др жи на ак та „пред мет“, ста вља се са ле ве стра не ис под 
адре се при ма о ца. Ис под озна ке „Пред мет“ ста вља ју се ра ди лак шег 
здру жи ва ња: број и да тум при мље ног ак та на ко ји се од го ва ра или 
број и да тум от пре мље ног ак та и сл. 

Текст ак та мо ра би ти ја сан, са жет и чи так. У тек сту се мо гу упо тре-
бља ва ти са мо оне скра ће ни це ко је су уоби ча је не и ла ко ра зу мљи ве. 
За ко не и дру ге про пи се ко ји се на во де у ак ту тре ба ис пи са ти пу ним 
на зи вом, уз озна ча ва ње слу жбе ног гла си ла у ко ме су об ја вље ни. 

Име и пре зи ме ли ца овла шће ног за пот пи си ва ње ис пи су је се без 
за гра да, не по сред но ис под ње го ве функ ци је. На сва ком ак ту ко ји се 
от пре ма ста вља се са ле ве стра не од ме ста за пот пис овла шће ног 
ли ца оти сак пе ча та, и то та ко да оти сак пе ча та јед ним де лом за хва ти 
текст на зи ва функ ци је пот пи сни ка ак та. 

При ло зи ко ји се до ста вља ју уз акт озна ча ва ју се или њи хо вим 
укуп ним бро јем (на при мер: при ло га пет) или њи хо вим на зи вом (на 
при мер: из вод из ма тич не књи ге ро ђе них, уве ре ње и сл.). Озна ка о 
при ло зи ма ста вља се ис под за вр шет ка тек ста ак та са ле ве стра не. 
При ло зи тре ба, по пра ви лу, да бу ду сло же ни по ре ду из ла га ња ма те-
ри је у ак ту. 

Слу жбе ни акт на кра ју са др жи кон ста та ци ју о то ме ко ме је све акт 
до ста вљен. 

У слу ча ју да се при мље ни акт до ста вља на ре ша ва ње дру гом над-
ле жном ор га ну, о то ме се оба ве шта ва по ши ља лац ак та ра ди зна ња.

15.2. Об на вља ње (ре кон струк ци ја) пред ме та

По сту пак об на вља ња се по кре ће ако се по је ди ни пред ме ти или 
де ло ви спи са по је ди ног пред ме та из гу бе или су уни ште ни или су та-
ко оште ће ни да су не у по тре бљи ви. По сту пак об на вља ња пред ме та 
по кре ће се на зах тев стран ке, за ин те ре со ва ног ор га на или по слу жбе-
ној ду жно сти. Ре ше ње о об но ви пред ме та до но си функ ци о нер ко ји 
ру ко во ди ор га ном др жав не упра ве у чи јој је над ле жно сти по сту па ње 
по пред ме ту, по при ку пља њу по треб них из ве шта ја и ин фор ма ци ја. 
Об ра ђи вач пред ме та ду жан је да са чи ни обра зло же ни из ве штај о не-
ста лом, оште ће ном или уни ште ном пред ме ту или ње го вим де ло ви ма 
и да га без од ла га ња до ста ви функ ци о не ру ко ји ру ко во ди ор га ном др-
жав не упра ве. 

Об на вља ње пред ме та вр ши се на осно ву пре пи са или фо то ко пи ја 
не ста лих, оште ће них или уни ште них спи са ко ји се при ба вља ју од има-
о ца по треб них спи са. По по тре би, за об на вља ње пред ме та слу же и 
слу жбе не еви ден ци је (еви ден ци је о пре би ва ли шту гра ђа на, би рач ких 
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спи ско ва, еви ден ци ја о ЈМБГ, еви ден ци је ка та стра не по крет но сти, зе-
мљи шних књи га, ар хи ва и др.), са гла сне из ја ве стра на ка и њи хо вих за-
ступ ни ка од но сно пу но моћ ни ка, све до ка и ве шта ка. Кад о по је ди ним 
рад ња ма не ма по да та ка, а из ја ве на ве де них ли ца ни су са гла сне, те 
рад ње ће се по но ви ти уко ли ко ни је до не то пр во сте пе но ре ше ње.

15.3. Пе ча ти и штам би љи

За ко ном о др жав ном пе ча ту Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 101/07) уре ђу ју се упо тре ба и из глед др жав ног пе ча та Ре пу-
бли ке Ср би је. Др жав ни пе чат Ре пу бли ке Ср би је окру глог је об ли ка 
преч ни ка 60 mm. У сре ди ни др жав ног пе ча та је ве ли ки грб Ре пу бли-
ке Ср би је. У кру гу око гр ба ис пи су је се на зив Ре пу бли ка Ср би ја та ко 
што се реч „РЕ ПУ БЛИ КА“ ис пи су је из над гр ба, а реч „СР БИ ЈА“ ис под гр-
ба. Др жав ни пе чат се из ра ђу је у три исто вет на при мер ка и мо же би ти 
из ра ђен за до би ја ње оти ска у пе чат ном вос ку и за су ви оти сак. Текст 
др жав ног пе ча та ис пи су је се на срп ском је зи ку ћи ри лич ким пи смом 
ве ли ким штам па ним сло ви ма.

Др жав ни пе чат ста вља се на од лу ке На род не скуп шти не о про гла-
ше њу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и устав ног за ко на, на ак те о из бо ру 
функ ци о не ра ко ји На род на скуп шти на вр ши не по сред но на осно ву 
Уста ва, на ак те ко је пот пи су је пред сед ник Ре пу бли ке у окви ру устав-
них овла шће ња пред ста вља ња Ре пу бли ке Ср би је у ино стран ству, на 
ука зе о про гла ше њу за ко на, ука зе о по ста вље њу и опо зи ву ам ба са до-
ра, ак те о до де ли од ли ко ва ња, ме ђу на род не уго во ре ко је пот пи ше 
пред сед ник Вла де, ак те Вла де о по ста вље њу и опо зи ву кон зу лар них 
пред став ни ка као и на ори ги на ле дру гих ака та за ко је је то од ре ђе но 
за ко ном. Чу ва ње, упо тре бу и еви ден ци ју о упо тре би др жав ног пе ча та 
обез бе ђу ју овла шће на ли ца На род не скуп шти не, пред сед ни ка Ре пу-
бли ке и Вла де. 

За ко ном о пе ча ту др жав них и дру гих ор га на („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 101/2007) уре ђу ју се на ме на, са др жи на, из глед и упо тре ба пе-
ча та ко је у вр ше њу по сло ва из свог де ло кру га ко ри сте др жав ни и дру-
ги ор га ни и има о ци јав них овла шће ња.

Пе чат др жав них и дру гих ор га на слу жи за по твр ђи ва ње аутен-
тич но сти јав не ис пра ве и дру гих ака та ко јим др жав ни и дру ги ор га ни 
и има о ци јав них овла шће ња од лу чу ју или слу жбе но оп ште са дру гим 
ор га ни ма, прав ним ли ци ма и гра ђа ни ма.

Пе чат др жав них и дру гих ор га на са др жи на зив и грб Ре пу бли ке 
Ср би је, на зив од но сно име и се ди ште др жав ног и дру гог ор га на или 
има о ца јав ног овла шће ња. Текст пе ча та ис пи су је се на срп ском је зи-
ку ћи ри лич ним пи смом. Текст пе ча та ис пи су је се и на је зи ку и пи сму 
на ци о нал них ма њи на уко ли ко др жав ни и дру ги ор ган или има лац јав-
них овла шће ња има се ди ште на те ри то ри ји на ко јој су, у скла ду са за-
ко ном, у слу жбе ној упо тре би и је зик и пи смо на ци о нал них ма њи на.
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Текст пе ча та ис пи су је се у кон цен трич ним кру го ви ма око гр ба Ре-
пу бли ке Ср би је.

Пе чат је окру глог об ли ка и из ра ђу је се од гу ме, ме та ла или дру-
гог од го ва ра ју ћег ма те ри ја ла. Преч ник пе ча та ко ји се ис пи су је на 
срп ском је зи ку ћи ри лич ним пи смом из но си 32 mm. Преч ник пе ча та 
ко ји се ис пи су је на срп ском је зи ку ћи ри лич ним пи смом и на је зи ку и 
пи сму при пад ни ка на ци о нал них ма њи на из но си од 40 mm до 60 mm. 
Ор га ни др жав не упра ве мо гу има ти ви ше при ме ра ка пе ча та ко ји мо-
ра ју би ти исто вет ни по са др жи ни и ве ли чи ни. Сва ки при ме рак пе ча та 
обе ле жа ва се ред ним бро јем, рим ском ци фром ко ја се ста вља из ме ђу 
гр ба Ре пу бли ке Ср би је и се ди шта ор га на. Број при ме ра ка пе ча та од-
ре ђу је ру ко во ди лац ор га на, од но сно овла шће но те ло или ор ган. Ор-
ган мо же има ти и је дан пе чат ма њег преч ни ка ко ји не мо же би ти ма-
њи од 20 mm ни ти ве ћи од 28 mm. Са др жи на пе ча та ма њег преч ни ка 
иста је и ис пи са на је на исти на чин као и са др жи на пе ча та.

Пе чат се чу ва и њи ме се ру ку је у слу жбе ним про сто ри ја ма ор га-
на, а из у зет но се мо же ко ри сти ти и ван слу жбе них про сто ри ја ка да 
тре ба из вр ши ти рад ње ван тих про сто ри ја. Ру ко во ди лац ор га на, од но-
сно овла шће но те ло или ор ган, од лу чу је ко ме ће по ве ри ти чу ва ње и 
упо тре бу пе ча та. Ли це ко ме је пе чат по ве рен на чу ва ње и упо тре бу 
ду жно је да пе чат чу ва на на чин ко јим се оне мо гу ћа ва нео вла шће но 
ко ри шће ње пе ча та. 

Пре на бав ке пе ча та ор ган је ду жан да при ба ви са гла сност на са др-
жи ну и из глед пе ча та од ми ни стар ства над ле жног за по сло ве упра ве, 
ко је је ду жно да о зах те ву за да ва ње са гла сно сти од лу чи нај ка сни је 
у ро ку од три да на од да на под но ше ња уред ног зах те ва. Пе чат ко ји 
је по стао нео д го ва ра ју ћи због ис тро ше но сти, оште ће ња или про ме не 
уре ђе ња др жав них и дру гих ор га на, од но сно пре стан ка вр ше ња јав-
них овла шће ња ста вља се ван упо тре бе и ко ми сиј ски се уни шта ва. О 
ко ми сиј ском уни шта ва њу пе ча та оба ве шта ва се ми ни стар ство над ле-
жно за по сло ве упра ве. Уко ли ко до ђе до не стан ка или гу бит ка пе ча-
та, ор ган је ду жан да о тој чи ње ни ци од мах оба ве сти над ле жно ми ни-
стар ство и пе чат огла си не ва же ћим у слу жбе ном гла си лу Ре пу бли ке 
Ср би је. Пе чат се сма тра не ва же ћим од да на при ја вљи ва ња ње го вог 
не стан ка или гу бит ка. Уко ли ко се не ста ли или из гу бље ни пе чат ка сни-
је про на ђе, он се на про пи сан на чин уни шта ва. Не ста ли или из гу бље-
ни пе чат за ме њу је се на осно ву са гла сно сти ми ни стар ства над ле жног 
за по сло ве упра ве. 

Пе ча те из ра ђу је овла шће ни при вред ни су бјект – пе ча то ре зни ца. 
Овла шће ње пе ча то ре зни ца ма из да је ми ни стар ство над ле жно за по-
сло ве уну тра шњих по сло ва. Пе ча то ре зни ца мо же из ра ди ти пе чат са-
мо ако је над ле жни ор ган дао са гла сност на са др жи ну и из глед пе ча та.

Оти сак из ра ђе ног пе ча та, по дат ке о бро ју при ме ра ка пе ча та и да ту-
му по чет ка ње го ве упо тре бе ор ган је ду жан да до ста ви ми ни стар ству 
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над ле жном за по сло ве упра ве, од но сно ор га ну ауто ном не по кра ји не 
у ро ку од де сет да на од да на из ра де пе ча та. Ор ган над ле жан за да ва-
ње са гла сно сти во ди еви ден ци ју о пе ча ти ма, ко ја са др жи по дат ке о са-
гла сно сти за на бав ку пе ча та, бро ју при ме ра ка пе ча та, да ту му по чет ка 
упо тре бе пе ча та, уни ште ним, не ста лим и из гу бље ним пе ча ти ма као и 
оти сак пе ча та.

Жиг је пе чат уре зан у ме та лу, ње гов са др жај ни је ре ље фан већ је 
ути снут. Жиг слу жи за пе ча ће ње ути ски ва њем у пе чат ни во сак за тво-
ре них слу жбе них по ши ља ка код ко јих је по треб но обез бе ди ти не по-
вре ди вост. Жиг се из ра ђу је у утвр ђе ном об ли ку и ве ли чи ни уре зи ва-
њем про пи са не са др жи не тек ста. 

Штам биљ је из ра ђен од гу ме и са др жи кра ћи текст ко ји се оти ски-
ва њем мо же пре но си ти на слу жбе не спи се и ак те као и пе чат. Штам-
биљ се још ко ри сти за из ра ду кра ћих спи са, за ста вља ње кра ћих кла у-
зу ла, озна ка, упо зо ре ња и сл.

Др жав ни и дру ги ор га ни во де еви ден ци ју о пе ча ти ма, штам би љи-
ма и жи го ви ма, ко ји су у упо тре би. Еви ден ци ја се во ди на про пи са ном 
обра сцу ко ји је утвр ђен Упут ством о кан це ла риј ском по сло ва њу ор га-
на др жав не упра ве. Над зор над при ме ном од ре да ба За ко на о пе ча ту 
др жав них и дру гих ор га на, осим у де лу ко ји се од но си на рад пе ча-
то ре зни ца, вр ши ми ни стар ство над ле жно за по сло ве упра ве пре ко 
управ не ин спек ци је.

При мер:  СПИ САК ШТАМ БИ ЉА, ПЕ ЧА ТА И ЖИ ГО ВА
(Фор мат 420 х 297 mm)

Редни 
број 

Набављен по акту Отисак 
штамбиља, пе-
чата и жигова 

Редни 
бр. 

печата 

Почетак 
упо-

требе 

На употреби Стављен 
ван 

употребе 
Примедбе 

број датум орган. 
једин. 

потпис 
радника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 031– 12.02.05 МП II 17.04.05 Управна 
инсп. Јовановић 21.01.2007 истрошен

2 031– 17.04.06 МП XI 30.04.06 Управна 
инсп. Марковић

3 031– 14.06.07 МП XIII 01.07. 07 Управна 
инсп. Саматовић

4 031–  25.09.07 МП XVI 01.10.07 Управна 
инсп. Трифуновић

15.4. Рас по ред рад них про сто ри ја

На згра да ма у ко ји ма су сме ште ни ор га ни др жав не упра ве ис ти чу 
се на зив ор га на, грб и за ста ва ре пу бли ке Ср би је, а на од го ва ра ју ћем 
ме сту уну тар згра де ис ти че се рас по ред про сто ри ја ор га на др жав не 
упра ве, док се на ула зу у слу жбе ну про сто ри ју ис ти чу лич на име на, 
функ ци ја или рад но ме сто ли ца ко је у њој ра ди (За кон о др жав ној 
упра ви, члан 83. став 1).
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Рад не про сто ри је ор га на тре ба да су рас по ре ђе не та ко да је обез-
бе ђе но пра вил но и бр зо по сло ва ње, а на ро чи то рад са стран ка ма. Пи-
сар ни ца тре ба да је сме ште на од мах код ула за у згра ду. Уко ли ко је то 
не мо гу ће, тре ба је сме сти ти на ме сту ко је је при сту пач но стран ка ма. 
При то ме тре ба во ди ти ра чу на да не бу де уда ље на од слу жби ко је има-
ју че сте кон так те с њом. 

На вра ти ма по је ди них рад них про сто ри ја тре ба да се на ла зи на-
зив уну тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це, озна ка по сло ва, вре ме при-
је ма стра на ка и име рад ни ка ко ји ра де у рад ној про сто ри ји. 

На ула зу у че ка о ни цу или на дру гим по год ним ме сти ма тре ба по-
ста ви ти огла сну та блу за ис ти ца ње ра зних упут ста ва и об ја шње ња 
нео п ход них стран ка ма за оба вља ње нај че шћих сло же них по сло ва 
(шта тре ба прет ход но ура ди ти, ко је до ку мен те и од ко га при ба ви ти и 
сл.), ка ко би се из бе гло ду же за др жа ва ње рад ни ка при да ва њу усме-
них оба ве ште ња стран ка ма.

15.5. При ма ње стра на ка

Ор га ни др жав не упра ве ду жни су да на при ме рен на чин, пре све-
га у про сто ри ја ма у ко ји ма ра де са стран ка ма, оба ве шта ва ју стран ке о 
њи хо вим пра ви ма, оба ве за ма и на чи ну оства ри ва ња пра ва и оба ве за, 
сво ме де ло кру гу, о ор га ну др жав не упра ве ко ји над зи ре њи хов рад и 
на чи ну кон та ка та с њи ме и о дру гим по да ци ма бит ним за јав ност ра-
да и од но се са стран ка ма (За кон о др жав ној упра ви, члан 79. став 1). 

При јем стра на ка вр ши се у од ре ђе но вре ме у окви ру рад ног вре-
ме на ор га на. Вре ме при ма ња стра на ка код свих слу жби тре ба, по пра-
ви лу, да је јед но о бра зно ка ко би стран ка мо гла да оба ви по сло ве код 
ра зних слу жби тог ор га на. 

Стран ке мо гу да при ма ју са мо они рад ни ци ко ји су на то овла шће-
ни од стра не функ ци о не ра ор га на др жав не упра ве. Стран ке се при ма-
ју по уна пред утвр ђе ном ре ду да би се из бе гло су ви шно че ка ње. 

Ако у ор ган до ла зи сва ко днев но ве ли ки број стра на ка, мо же се 
ор га ни зо ва ти слу жба за да ва ње оба ве ште ња у при јем ној кан це ла ри-
ји или спе ци јал ној кан це ла ри ји за оба ве ште ња. Она се сме шта у про-
сто ри ји код ула за згра де. 

Да ва ње оба ве ште ња пред став ни ци ма штам пе, ра ди ја и те ле ви зи-
је и сл. одо бра ва функ ци о нер ор га на др жав не упра ве или рад ник ко-
га он за то по себ но овла сти. 

15.6. Упо тре ба те ле фо на

Ор га ни др жав не упра ве ду жни су да пру жа ју ин фор ма ци је пре ко 
те ле фо на и дру гих сред ста ва ве за ко ји ма су тех нич ки опре мље ни (За-
кон о др жав ној упра ви, члан 79. став 2).

Раз го во ре пре ко те ле фо на у ве зи са ре ша ва њем пред ме та тре ба 
оба вља ти ка да је то у ин те ре су бр жег и успе шни јег оба вља ња по сла, 
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под усло вом да је при ро да по сла та ква да се мо же вр ши ти без слу жбе-
не пре пи ске. О сва ком при мље ном и пре да том те ле фон ском са оп ште-
њу, ко је за ме њу је слу жбе ну пре пи ску у ве зи са ре ша ва њем пред ме та, 
са ста вља се слу жбе на за бе ле шка на са мом пред ме ту. Ако се при те-
ле фон ском раз го во ру пред мет не на ла зи код рад ни ка, слу жбе на за-
бе ле шка се са ста вља на по себ ној хар ти ји ко ја се при ла же пред ме ту. 
За бе ле шка тре ба да са др жи: да тум и вре ме (час и ми нут) раз го во ра, 
по дат ке о са го вор ни ку, на зив ор га на, име и пре зи ме, функ ци ју рад ни-
ка и број ње го вог те ле фо на, са др жи ну са оп ште ња и пот пис рад ни ка 
ко ји је са оп ште ње при мио од но сно пре дао. 

Ако се при мље ним те ле фон ским са оп ште њем за сни ва нов пред-
мет, тре ба о ње му са чи ни ти бе ле шку на по себ ној хар ти ји и пре да ти је, 
пре узи ма ња у рад, пи сар ни ци ра ди за во ђе ња.

16. Над зор над при ме ном про пи са 

о кан це ла риј ском по сло ва њу

Над зор над при ме ном про пи са о кан це ла риј ском по сло ва њу вр-
ши управ на ин спек ци ја. По сло ве управ не ин спек ци је оба вља ми ни-
стар ство над ле жно за по сло ве упра ве, док по сло ве управ не ин спек-
ци је за град Бе о град, као по ве ре не, оба вља ор ган град ске упра ве. 

По сло ве из над ле жно сти управ не ин спек ци је оба вља управ ни ин-
спек тор. Управ ни ин спек тор мо же би ти ли це ко је има за вр шен прав-
ни фа кул тет, по ло жен др жав ни струч ни ис пит по тре бан за вр ше ње 
по сло ва др жав не упра ве и нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства у том 
сте пе ну обра зо ва ња. О управ ној ин спек ци ји ви ше је би ло ре чи у де лу 
При руч ни ка, ко ји об ра ђу је Си стем др жав не упра ве.

17. Ове ра ва ње пот пи са, ру ко пи са и пре пи са

Ове ра ва ње пот пи са или ру ко пи са је сте по твр ђи ва ње њи хо ве 
аутен тич но сти. Ове ра ва ње пре пи са је по твр ђи ва ње исто вет но сти 
пре пи са са ње го вом из вор ном ис пра вом. Фо то ко пи је ис пра ва и дру-
гих до ку ме на та има ју ка рак тер пре пи са. Овим ове ра ва њи ма не по твр-
ђу је се исти ни тост са др жи не ис пра ве. Ове ра ва ње пот пи са, ру ко пи са 
и пре пи са вр ши над ле жни оп штин ски суд и оп штин ска упра ва као по-
ве ре не по сло ве. 

Ове ра ва ње се оба вља у слу жбе ним про сто ри ја ма су да, од но сно 
ор га на упра ве. Из у зет но се ове ра ва ње пот пи са и ру ко пи са мо же вр-
ши ти и из ван слу жбе них про сто ри ја ако је ли це ко је тра жи ове ру 
пот пи са или ру ко пи са спре че но да до ђе у суд, од но сно ор ган упра-
ве. Ове ра ва ње пре пи са не мо же да се вр ши из ван слу жбе них про сто-
ри ја. Ове ра ва ње пот пи са, ру ко пи са и пре пи са уво ди се у упи сник за 
ове ра ва ње. Са др жи на и об лик упи сни ка за ове ра ва ње про пи са ну су 
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Упут ством о об ли ку и на чи ну во ђе ња упи сни ка и о на чи ну ове ра ва ња 
пот пи са, ру ко пи са и пре пи са („Слу жбе ни гла сник РС“, број 74/93). 

За до каз исти ни то сти пот пи са по треб но је да под но си лац ис пра-
ве пред слу жбе ним ли цем ор га на сво је руч но пот пи ше ис пра ву или да 
при зна за свој пот пис ко ји се већ на ла зи на ис пра ви. На исти на чин 
се утвр ђу је исти ни тост оти ска пр ста. За до каз исти ни то сти ру ко пи са 
по треб но је да под но си лац ис пра ве пред слу жбе ним ли цем из ја ви да 
је ис пра ва на пи са на ње го вом ру ком. По твр да о ове ри пот пи са и ру ко-
пи са ста вља се на из вор ну ис пра ву са на зна ком да ту ма ове ре и бро ја 
под ко јим је ис пра ва за ве де на у упи сни ку за ове ра ва ње. Ове ра се по-
твр ђу је пе ча том над ле жног ор га на и пот пи сом овла шће ног слу жбе ног 
ли ца. Пре ове ре пот пи са или ру ко пи са слу жбе но ли це утвр ђу је иден-
ти тет ли ца ле ги ти ма ци јом из да том од над ле жног др жав ног ор га на. 

Пре пис ко ји се ове ра ва мо ра се упо ре ди ти са из вор ном ис пра вом. 
Пре пис се мо ра са из вор ном ис пра вом сла га ти у пра во пи су, ин тер-
пунк ци ји и скра ћи ва њу ре чи. Ка да се ове ра ва пре пис са мо јед ног де-
ла ис пра ве или из вод из ко је ис пра ве, пре пис мо ра би ти та ко са чи њен 
да се из ње га ја сно ви ди ко ји су де ло ви ис пра ве оста ли не пре пи са ни. 
Ако слу жбе но ли це ко је вр ши ове ру пре пи са не раз у ме је зик на ко ме 
је ис пра ва на пи са на, од ре ди ће да упо ре ђе ње пре пи са са из вор ном ис-
пра вом или са пре пи сом из вор не ис пра ве из вр ши суд ски ту мач.

Ове ра ва ње ис пра ва на ме ње них за упо тре бу у ино стран ству оба-
вља ју оп штин ски су до ви. Оп штин ски суд ове ра ва са мо ис пра ве ко је су 
из да те од ор га на и ор га ни за ци ја ко је има ју се ди ште на под руч ју то га 
су да. Ове ра ва ње пот пи са у зе мљи шнок њи жним ства ри ма оба вља ју су-
до ви у скла ду са про пи си ма ко ји ма је уре ђе на ова ма те ри ја. Ове ра ва-
ње пот пи са и пре пи са ис пра ва за по тре бе ор га на, пред у зе ћа или дру ге 
ор га ни за ци је за оства ри ва ње пра ва из рад них од но са ли ца у рад ном 
од но су оба вља ру ко во ди лац тог ор га на, пред у зе ћа или дру ге ор га ни за-
ци је у ко јем је рад ник за по слен или ли це ко је ру ко води лац овла сти. 

18. Ад ми ни стра тив не так се

За спи се и рад ње у управ ним ства ри ма, као и за дру ге спи се и 
рад ње код ин сти ту ци ја, др жав них ор га на и ор га ни за ци ја, ор га на те-
ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве у вр ше њу по ве ре них 
по сло ва и ор га ни за ци ја ко је вр ше јав на овла шће ња пла ћа ју се так се 
по од ред ба ма За ко на о ре пу блич ким ад ми ни стра тив ним так са ма, у 
из но си ма про пи са ним Та ри фом ре пу блич ких ад ми ни стра тив них так-
си, ко ја је са став ни део за ко на. 

Ако Та ри фом ни је друк чи је про пи са но, так се на оба ве за на ста је: 
за под не ске – у тре нут ку ка да се пре да ју, а за зах те ве да те на за пи сник 
ка да се за пи сник са ста ви; за ре ше ња, до зво ле и дру ге ис пра ве – у тре-
нут ку под но ше ња зах те ва за њи хо во из да ва ње; за управ не рад ње – у 
тре нут ку под но ше ња зах те ва за из вр ше ње тих рад њи. 
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Так са се пла ћа, по пра ви лу, у тре нут ку на стан ка оба ве зе. Оба ве-
зник так се је под но си лац зах те ва, од но сно под не ска ко јим се по сту-
пак по кре ће, од но сно вр ши рад ња про пи са на Та ри фом. Ако за про-
пи са ну так су по сто ји ви ше об ве зни ка, њи хо ва оба ве за је со ли дар на. 
Так са се пла ћа, по пра ви лу, пре уру че ња ре ше ња или ис пра ве, од но-
сно пре са оп ште ња об ве зни ку о из вр ше њу рад ње по под не том зах те-
ву, од но сно под не ску. 

Так са се пла ћа у ад ми ни стра тив ним так се ним мар ка ма или у го то-
вом нов цу. 

У прак си из нос так се про пи са не та ри фом нај че шће се пла ћа у 
нов цу на про пи са ној че ков ној уплат ни ци код по ште или овла шће них 
ба на ка, а об ве зник при ла же уплат ни цу о из вр ше ној упла ти из ко је се 
ви ди из нос так се, при ма лац и свр ха упла те. 

У ре ше њу или дру гој ис пра ви за ко ју је так са пла ће на, озна ча ва 
се да је так са пла ће на, из нос так се ко ји је пла ћен и та риф ни број по 
ко јем је так са пла ће на. 

Осло ба ђа ју се пла ћа ња так се: ин сти ту ци је Ре пу бли ке Ср би је; ор-
га ни и ор га ни за ци је Ре пу бли ке, ауто ном не по кра ји не и ло кал не са мо-
у пра ве; ор га ни за ци је оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња; Цр ве ни крст 
Ср би је; Ди пло мат ско-кон зу лар на пред став ни штва стра не др жа ве, 
под усло вом уза јам но сти и др. 

Не пла ћа се так са за: спи се и рад ње у по ступ ци ма ко ји се во де 
по слу жбе ној ду жно сти; спи се и рад ње у по ступ ку за по вра ћај ви ше 
пла ће них или по гре шно пла ће них јав них при хо да; спи се и рад ње у 
по ступ ку за ис пра вља ње гре ша ка у ре ше њи ма, дру гим ис пра ва ма и 
слу жбе ним еви ден ци ја ма; при ја ве за упи се у ма тич не књи ге; спи се 
и рад ње за оства ри ва ње пра ва из со ци јал ног оси гу ра ња, дру штве не 
бри ге о де ци, со ци јал не за шти те, бо рач ко-ин ва лид ске за шти те и за-
шти те ци вил них ин ва ли да ра та; спи се и рад ње у ве зи са шко ло ва њем 
уче ни ка и сту де на та, струч ним уса вр ша ва њем, од но сно пре ква ли фи-
ка ци јом; спи се и рад ње у ве зи са ре гу ли са њем вој не оба ве зе; спи се и 
рад ње у по ступ ку за са хра њи ва ње и др. 

19. Кан це ла риј ско по сло ва ње у су до ви ма

Судови су самостални и независни државни органи који штите 
слободе и права грађана, законом утврђена права и интересе прав-
них субјеката и обезбеђују уставност и законитост.

Судска власт припада судовима и независна је од законодав-
не и извршне власти. Судска власт је јединствена на територији 
Републике Србије. Судска власт припада судовима опште и посебне 
надлежности. Судови опште надлежности су основни судови, виши 
судови, апелациони судови и Врховни касациони суд. Судови посеб-
не надлежности су привредни судови, Привредни апелациони суд, 
прекршајни судови, Виши прекршајни суд и Уставни суд.
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Кан це ла риј ске по сло ве у су до ви ма оба вља Суд ска упра ва. Суд-
ску упра ву чине послови који служе вршењу судске власти, пре свега 
уређивању унутрашњег пословања, позивања и распоређивање су-
дија поротиника, послови везани за вештаке и тумаче, разматрање 
притужби и представки, вођење статистика и израда извештаја, извр-
шење кривичних и прекршајних санкција, финансијско и материјално 
пословање и овера исправа намењених употреби у иностранству.

По сло ви ма суд ске упра ве ру ко во ди пред сед ник су да. Поједине 
послове судске управе председник суда мођже поверити заменику 
председника суда и председницима одељења. Председник суда врши 
надзор над радом судских одељења и служби прегледом уписника и 
помоћних књига, роковника и рочишта, прибављањем извештаја и 
на други погодан начин. Председник разматра притужбе странака 
и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак 
одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на ње-
гов ток и исход. Председник је дужан да о основаности притужбе и 
предузетим мерама писмено обавести притужиоца, као и председ-
ника непосредно вишег суда све у року од 15 дана од дана пријема 
притужбе. У пословима судске управе председник непосредно вишег 
суда има право да надзире судску управу нижег суда, као и да при не-
чињењу председника нижег суда донесе акте из његовог делокруга.

Ад ми ни стра тив ни и тех нич ки по сло ви у су ду оба вља ју се у суд ској 
пи сар ни ци у седишту суда. Ако је то целисходније поједини послови 
могу се обављати у судским јединицама, односно одељењима изван 
седишта суда. За поједине врсте послова у судовима се могу образова-
ти и посебне организационе јединице писарнице као што су пријемна 
канцеларија, одељење за препис, експедицију поште и др. Ове орга-
низационе јединице могу се образовати и у судским јединицама од-
носно одељењима изван седишта суда. Ра дом суд ске пи сар ни це ру ко-
во ди упра ви тељ пи сар ни це ко ји исто вре ме но мо же да во ди и по сло ве 
по је ди них организационих јединица писарнице. У Пи сар ни ци се врши 
пријем писмена, отварање и прегледавање поште, распоређивање 
примљених писмена, оснивање предмета, попис списа, здруживање, 
отпремање писмена и други канцеларијски послови. Писарница кон-
ста ту је пра во сна жност и из вр шност суд ске од лу ке, ове ра ва пот пи се, 
ру ко пи се и пре пи се, да је оба ве ште ња на осно ву по да та ка из упи сни ка 
и оба вља дру ге ад ми ни стра тив не и тех нич ке по сло ве.

Суд ска пи сар ни ца у ра ду и по сту па њу са пи сме ни ма упу ће ним су-
ду при ме њу је оп шта пра ви ла кан це ла риј ског по сло ва ња са спе ци фич-
но сти ма ко је се од но се на вр ше ње суд ске вла сти прописане Судским 
пословником. 

Су до ви као основ ну еви ден ци ју пред ме та во де упи сни ке и по-
моћ не књи ге. Упи сни ци се са сто је из по треб ног бро ја та ба ка про пи са-
ног обра сца, ко ји су по ве за ни у књи гу са твр дим ко ри ца ма. На ко ри-
ца ма се ста вља озна ка упи сни ка и го ди на на ко ју се упи сник од но си 
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(на при мер, „Су 2010.“, „П. 2011.“). На исти на чин осни ва ју се име ни ци 
и дру ге по моћ не књи ге. Упи сник и по моћ не књи ге во ди пи сар ни ца. 
Упи сни ци се во де одво је но за по је ди не вр сте пред ме та. Упи сник се 
во ди та ко да се увек мо же из њих утвр ди ти у ком је ста ди ју му по сту-
пак по од ре ђе ном пред ме ту и где се пред мет на ла зи. На унутрашњој 
страни корица сваког уписника морају се ставити штампана обја-
шњења и упутство за њихово вођење. Пи сме на се у упи сни ке за во де 
хро но ло шким ре дом на исти на чин се во де и по моћ не књи ге. Сва ки 
пред мет у упи сни ку во ди се до окон ча ња по ступ ка под истим ред ним 
бро јем, осим у слу ча ју раз два ја ња пред ме та. Упи сни ци се во де хе миј-
ском олов ком, при вре ме не за бе ле шке обич ном олов ком док се цр ве-
ном олов ком ста вља ју за бе ле шке ко је су пред ви ђе не по слов ни ком. 
Упи сни ци се мо гу во ди ти на кар ти ца ма и ра чу на ри ма али мо ра ју има-
ти исте ру бри ке као и упи сни ци. У упи сни ци ма се еви ден ти ра на про-
писан начин спа ја ње и раз два ја ње пред ме та. Пред мет за ве ден у упи-
сник уво ди се од мах у од го ва ра ју ћи име ник. Уко ли ко се упи сник во ди 
на ра чу на ру, не во ди се име ник. Сви су до ви во де упи сни ке, и то: Упи-
сник суд ске упра ве „Су“, Попис списа судске управе „Пс“ и По вер љи ви 
и стро го по вер љи ви упи сник суд ске упра ве „Пов. Су“ и „Стр. пов. Су“. 

Основни су до ви во де упи сни ке за: кри вич не пред ме те са од го ва-
ра ју ћим скра ће ни ца ма „Ки“, „К“, „К2“, „К3“ „К1“ „Кри“, „Ки Пов“, „Кр“, „Ку“, 
„Кп“, „Кв“, „Ик“, и др. за гра ђан ске пред ме те са од го ва ра ју ћим скра ће ни-
ца ма „П“, „П1“, „П2“, „Пл“, „Ив“, „Икд“, „О“, „Р“ и др. Наведена подела упис-
ника са скраћеницама присутна је и код Виших судова, Апелационих 
судова, привредних судова и прекршајних судова, као и Привредног 
апелационог суда, Управног суда и Врховног касационог суда. По-
моћ не књи ге ко је се во де у су ду су: књи га услов них осу да, књи га 
услов них от пу ста, књи га од у зе тих пред ме та и књига одузетог оружја, 
Контролник новчаних казни трошкова кривичног поступка и одузете 
имовинске користи, Контролник лица у притвору, Евиденција о над-
зору над извршењем казне затвора, Списак пописа, Доставне књиге 
и др. У по ступ ку пред су до ви ма у Ре пу бли ци Ср би ји пла ћа ју се суд ске 
так се по одредбама За ко на о суд ским так са ма и таксене тарифе који 
је саставни део закона. За ко ном о суд ским так са ма ре гу ли сан је на чин 
утвр ђи ва ња вред но сти спо ра ра ди на пла те суд ске так се, осло ба ђа ње 
од суд ских так си, по сту пак за на пла ту суд ских так си, по вра ћај суд ских 
так си и издавање и малопродаја судских такси.

20. Кан це ла риј ско по сло ва ње 

у јав ном ту жи ла штву

Јавни тужиоц је самостални државни орган који гони учиниоце 
кривичних дела и других кажњивих дела и предузима мере за зашти-
ту уставности и законитости.
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Ад ми ни стра тив ни по сло ви ко ји се од но се на при јем под не са ка, 
спи са, новчаних писма, телеграма, пакета и дру гих по ши ља ка за јав на 
ту жи ла штва врши се у пи сар ни ци. 

Оп шта пра ви ла кан це ла риј ског по сло ва ња при ме њу ју се у ра ду 
пи сар ни це ту жи ла штва са од ре ђе ним спе ци фич но сти ма.

Основ на еви ден ци ја о пред ме ти ма и ак ти ма у ту жи ла штву во ди се 
по си сте му упи сни ка. Водилац уписника је дужан да примљена и рас-
поређена писмена заведе у одговарајуће уписнике оног дана и под 
оним датумом када су примљени. Уписивањем писмена у одговарајући 
уписник оснива се предмет – спис. Писмено којим се оснива нови 
предмет улаже се у омот списа на коме се исписује ознака предмета, 
који се састоји од назива уписника, редног броја уписа и последња два 
броја године у којој је предмет унет у уписник (на пример Кт 81/04). 
Прво писмено уписује се на омогу списа под редним бројем „1“ Остала 
писмена уписују се под наредним редним бројевима. На омоту списа 
уписују се и предузете радње – прикупљање потребних обавештења, 
стављање захтева за спровођење истраге, учешће у истрази, учешће 
на претресу итд. Пошто се изврше све претходне радње у вези са ос-
нивањем и сређивањем предмета, водилац уписника предаје предмет 
у рад на основу интерне доставне књиге. Предмете хитне природе а 
посебно притворске предмете, писарница је дужна да одмах унесе у 
уписник и преда у рад пошто се видно означи ознаком „хитно“.

У јав ном ту жи ла штву во де се: Кри вич ни упи сник са по себ ним озна-
ка ма „КТ“, „КТМ“, „КТЖ“ итд., Упи сник при ја вље них за при вред ни пре ступ, 
Упи сник за управ не пред ме те, Упи сник за гра ђан ске пред ме те, Упи сник 
за пер со нал не по сло ве, Упи сник за ад ми ни стра тив не по сло ве и дру ги, са 
по себ ним озна ка ма за сва ку вр сту упи сни ка. Упи сник и по моћ не књи ге 
во де се за себ но за сва ку вр сту пред ме та и за сва ку ка лен дар ску го ди ну. 
За сва ки упи сник за ко ји се пред ви ђа да ће број пред ме та го ди шње би ти 
ве ћи од 200, оба ве зно се во ди име ник. Ка да је рад по од ре ђе ном пред ме-
ту за вр шен, ред ни број тог пред ме та за о кру жу је се у упи сни ку цр ве ном 
олов ком. Упи сни ци се за кљу чу ју на кра ју го ди не, ста вља њем кон ста та ци-
је ко ја са др жи ред ни број по след њег упи са ног пред ме та, уку пан број не-
за вр ше них пред ме та на во ђе њем њи хо вих бро је ва и да ту ма за кљу че ња 
упи сни ка. Кон ста та ци ју пот пи су ју во ди лац упи сни ка и јав ни ту жи лац.

Завршени предмети чувају се у јавном тужилаштву одређено 
време. После истека одређених рокова са предметима – списима се 
даље поступа на начин прописан законом.

21. Кан це ла риј ско по сло ва ње у уста но ва ма 

за из вр ше ње кри вич них санк ци ја

Ка зне но-по прав ни дом уво ди осу ђе на ли ца у ма тич ну књи гу по да ту-
му при је ма на из др жа ва њу ка зне. За твор во ди по себ ну књи гу за осу ђе не, 
по себ но за пре кр шај но ка жње на ли ца и за кљу чу је их сва ке ка лен дар ске 
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го ди не. У ма тич ну књи гу уно се се сле де ћи по да ци: ред ни број, ма тич ни 
број, пре зи ме, оче во име и име, дан, ме сец и го ди на ро ђе ња, ме сто, оп-
шти на у ко јој је ро ђен, др жа вљан ство на род ност, ме сто пре би ва ли шта 
од но сно бо ра ви шта, школ ска, од но сно струч на спре ма и за ни ма ње, на-
зив кри вич ног де ла, члан и за кон од но сно на зив пре кр ша ја, на зив ор га-
на ко ји је од лу ку до нео, број и да тум од лу ке ко јом је осу ђен, вр ста и ви си-
на ка зни и ме ре без бед но сти, да ли је до шао сам или је при ве ден, да тум 
и час при је ма у уста но ву, вре ме про ве де но у при тво ру, по че так из др жа-
ва ња ка зне, ис тек ка зне, на зив ор га на број и да тум од лу ке ко јом је ка зна 
из ме ње на, прав ни основ и да тум пу шта ња на сло бо ду, да ли је и ко ли ко 
пу та по врат ник, при мед ба (пре ме штај, пре кид и др.).

По ред ма тич не књи ге као основ не еви ден ци је во ди се и азбуч ни 
ре ги стар ко ји са др жи ма тич ни број, пре зи ме, оче во име и име, да тум 
до ла ска, да тум и основ из ла ска из уста но ве. Ре ги стар се во ди одво је-
но за осу ђе на, пре кр шај но ка жње на и при тво ре на ли ца.

За сва ко осу ђе но ли це во ди се лич ни лист. У лич ни лист упи су ју 
се по да ци на осно ву суд ске од лу ке или ре ше ња су ди је за пре кр ша је, 
упут ног ак та, из во да из кри ми на ли стич ке еви ден ци је и дру гих зва нич-
них спи са. У лич ни лист ула жу се сви спи си ко ји се од но се на трет ман 
осу ђе ног ли ца. Сва ка ста ту сна про ме на уно си се у лич ни лист. У лич-
ни лист уносе се подаци ко ји се од но се на пре ва спи та ње (по хва ле, 
на гра де, ди сци плин ске ка зне) и дру ги по треб ни по да ци о осу ђе ном, 
спа ја ње ка зне за тво ра и др. Након пу шта ња на сло бо ду осу ђе ног ли-
ца, лич ни лист се трај но чу ва у уста но ви. На лич ном ли сту се оставља 
у де сном углу про стор за фо то гра фи ју. На пр вој стра ни ци лич ног ли-
ста упи су ју се лич ни по да ци осу ђе ног ли ца, на дру гој стра ни лич ног 
ли ста упи су ју се по да ци о ра ни је из ре че ним и из вр ше ним кри вич ним 
санк ци ја ма, на тре ћој стра ни лич ног ли ста упи су ју се по да ци о чла но-
ви ма по ро ди це и при мед ба, по да ци о основ ном и струч ном обра зо ва-
њу, те то ва жи, здрав стве не про ме не и на че твр ту стра ну лич ног ли ста 
уно си се лич ни опис осу ђе ног ли ца. Кар то те ка осу ђе них ли ца у ка зне-
но-по прав ном до му се во ди за по тре бе Ми ни стар ства прав де. 

По ред основ не еви ден ци је осу ђе них ли ца уста но ве за из вр ше-
ње за вод ских санк ци ја во де и по моћ не еви ден ци је. По моћ не еви ден-
ци је су: књи га днев ног број ног ста ња ли ца на из др жа ва њу ка зне за-
тво ра. Ова књига води се о дневном кретању лица (дошли – отишли) 
посебно за мушка а посебно за женска лица. У овој књизи се посебно 
исказују осуђена, прекршајно кажњена и притворена лица. Ро ков ник 
ис те ка ка зне, Књи га про ла зни ка, Књи га из вр ше них бек ста ва, Књи га 
ди сци плин ских ка зни, Ди сци плин ска при ја ва, Књи га ле кар ских пре-
гле да, Књи га умр лих ли ца, Књи га мол би и жал би, Књи га ли ца пу ште-
них на услов ни от пуст и дру ге.

Ми ни стар ство прав де во ди по себ не књи ге у ко је се уно се по да ци 
о ли ци ма ко ји ма је из вр шен пре кид ка зне, пре ма ко ји ма је из ре че на 
по себ на ме ра уса мље ња, као и о ли ци ма ко ја су по бе гла из уста но ве.
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Из во ри:

За кон о др жав ној упра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 79/05 и 101/07)
За кон о ове ра ва њу пот пи са, ру ко пи са и пре пи са („Слу жбе ни гла сник 

РС“, број 39/93)
За кон о ре пу блич ким ад ми ни стра тив ним так са ма („Слу жбе ни гла сник 

РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 
5/09 и 54/09)

За кон о суд ским так са ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 28/94, 53/95, 
16/97, 34/01, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08 и 31/09)

За кон о пе ча ту др жав них и дру гих ор га на („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 101/07)

Уред ба о кан це ла риј ском по сло ва њу ор га на др жав не упра ве 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 80/92)

Упут ство о кан це ла риј ском по сло ва њу ор га на др жав не упра ве 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 10/93 и 14/93)

Уред ба о ка те го ри ја ма ре ги стра тур ског ма те ри ја ла с ро ко ви ма 
чу ва ња („Слу жбе ни гла сник РС“, број 44/93)

Упут ство о на чи ну во ђе ња и ко ри шће ња ар хив ске књи ге 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 47/81)

Упут ство о об ли ку и на чи ну во ђе ња упи сни ка и о на чи ну ове ра ва ња 
пот пи са, ру ко пи са и пре пи са („Слу жбе ни гла сник РС“, број 74/93)

Закон о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08 и 104/09)
Суд ски по слов ник („Службени гла сник РС”, број 110/09)
Пра вил ник о упра ви у јав ном ту жи ла штву („Слу жбе ни гла сник РС“, 

бр. 77/04, 52/07, 2/08, 11/09 и 44/09)
Упут ство о вр ста ма еви ден ци је и на чи ну во ђе ња еви ден ци је 

осу ђе них и при тво ре них ли ца („Слу жбе ни лист СРС“, број 58/81)
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УРЕДБА О ПРОГРАМУ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА 
ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА

Са др жи на уред бе

Члан 1.
Овом уред бом уре ђу је се про грам и на чин по ла га ња др жав ног 

струч ног ис пи та за рад у ми ни стар стви ма, ор га ни ма упра ве у са-
ста ву ми ни стар ста ва, по себ ним ор га ни за ци ја ма, су до ви ма, јав ним 
ту жи ла штви ма, Ре пу блич ком јав ном пра во бра ни ла штву, слу жба ма 
На род не скуп шти не, пред сед ни ка Ре пу бли ке, Вла де, Устав ног су да, 
слу жба ма ор га на чи је чла но ве би ра На род на скуп шти на, као и струч-
ним слу жба ма управ них окру га.

Обим при ме не уред бе

Члан 2.
Од ред бе ове уред бе сход но се при ме њу ју на има о це јав них овла-

шће ња ка да вр ше по ве ре не по сло ве др жав не упра ве, као и на ор га не 
ау то ном них по кра ји на, оп шти на, гра до ва и гра да Бе о гра да – у њи хо-
вом де ло кру гу.

Ко под ле же оба ве зи по ла га ња

Члан 3.
Др жав ни струч ни ис пит оба ве зан је да по ла же др жав ни слу жбе-

ник ко ји је за сно вао рад ни од нос на нео д ре ђе но вре ме, ако не ма по-
ло жен др жав ни струч ни ис пит, од но сно дру ги од го ва ра ју ћи ис пит у 
скла ду са за ко ном или се на ла зи на проб ном ра ду и при прав ник у ор-
га ну из чла на 1. ове уред бе (у да љем тек сту: кан ди дат).
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По себ ни слу ча је ви у ко ји ма по сто ји оба ве за по ла га ња

Члан 4.
Др жав ни слу жбе ник ко ји је по ло жио др жав ни струч ни ис пит по 

про гра му за кан ди да те са сте че ним сред њим обра зо ва њем, а у то ку 
ра да је сте као ви ши сте пен обра зо ва ња, ду жан је да, пре пре ме шта ја 
на рад но ме сто за ко је је услов ви ши сте пен обра зо ва ња, по ло жи др-
жав ни струч ни ис пит по про гра му за кан ди да те са сте че ним ви со ким 
обра зо ва њем.

Про грам др жав ног струч ног ис пи та

Члан 5.
У то ку ис пи та про ве ра ва се по зна ва ње ва же ћих про пи са ко ји ма 

су уре ђе не обла сти из ис пит них пред ме та.
Обла сти ко је чи не са др жи ну ис пит них пред ме та на ве де не су у 

Про гра му др жав ног струч ног ис пи та (При лог 1), ко ји је од штам пан уз 
ову уред бу и чи ни њен са став ни део.

Ис пит ни пред ме ти

Члан 6.
Др жав ни струч ни ис пит за кан ди да те са сте че ним ви со ким обра-

зо ва њем на сту ди ја ма дру гог сте пе на (ди плом ске ака дем ске сту ди је 
– ма стер, спе ци ја ли стич ке ака дем ске сту ди је, спе ци ја ли стич ке стру-
ков не сту ди је), од но сно на основ ним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма ње 
че ти ри го ди не и за кан ди да те са сте че ним ви со ким обра зо ва њем на 
сту ди ја ма пр вог сте пе на (основ не ака дем ске сту ди је, основ не стру ков-
не сту ди је), од но сно на сту ди ја ма у тра ја њу до три го ди не (у да љем 
тек сту: кан ди да ти са ви со ким обра зо ва њем) са др жи сле де ће ис пит не 
пред ме те:

1) Устав но уре ђе ње;
2) Осно ви си сте ма Европ ске уни је;
3) Си стем др жав не упра ве;
4) Рад но за ко но дав ство;
5) Кан це ла риј ско по сло ва ње.

Др жав ни струч ни ис пит за кан ди да те са сте че ним сред њим обра-
зо ва њем са др жи сле де ће ис пит не пред ме те:

1) Осно ви си сте ма др жав не упра ве и устав ног уре ђе ња;
2) Осно ви си сте ма Европ ске уни је;
3) Осно ви си сте ма рад них од но са и рад ни од но си др жав них слу-

жбе ни ка;
4) Кан це ла риј ско по сло ва ње.
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На чин и ро ко ви по ла га ња др жав ног струч ног ис пи та за ли ца 

ко ја кон ку ри шу за по ста вље ње за ко је је услов по ло жен 

др жав ни струч ни ис пит

Члан 7.
Др жав ни струч ни ис пит мо гу по ла га ти и ли ца ко ја под не су при ја-

ву на јав ни кон курс за по пу ња ва ње по ло жа ја у др жав ном ор га ну као 
и ли ца ко ја под не су при ја ву на јав ни оглас за по ста вље ње у ор га ну 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, и у том слу ча ју се на њих сход но при-
ме њу ју од ред бе ове уред бе.

Ли ца из ста ва 1. овог чла на ду жна су да под не су зах тев за по ла га-
ње др жав ног струч ног ис пи та у ро ку од пет да на од да на ис те ка ро ка 
за под но ше ње при ја ва на јав ни кон курс за по пу ња ва ње по ло жа ја у 
др жав ном ор га ну, од но сно јав ног огла са за по ста вље ње у ор га ну је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве.

Ис пит на ко ми си ја ду жна је да утвр ди вре ме по ла га ња др жав ног 
струч ног ис пи та та ко да се ис пит одр жи нај ка сни је у ро ку од се дам да-
на од да на при је ма зах те ва за по ла га ње др жав ног струч ног ис пи та.

По ла га ње др жав ног струч ног ис пи та дру гих ли ца

Члан 8.
Др жав ни струч ни ис пит мо гу по ла га ти и ли ца са ко ји ма је, у скла ду 

са за ко ном, за кљу чен уго вор о струч ном оспо со бља ва њу и уса вр ша ва-
њу ра ди оба вља ња при прав нич ког ста жа и по ла га ња струч ног ис пи та.

Др жав ни струч ни ис пит мо гу по ла га ти и ли ца за ин те ре со ва на за рад 
на по сло ви ма за чи је оба вља ње је по тре бан по ло жен др жав ни струч ни 
ис пит и у том слу ча ју на њих се сход но при ме њу ју од ред бе ове уред бе.

Ли ца из ста ва 2. овог чла на мо ра ју има ти нај ма ње јед ну го ди ну 
рад ног ис ку ства у стру ци о че му, уз зах тев за по ла га ње др жав ног 
струч ног ис пи та, при ла жу до каз.

Ис пит не ко ми си је

Члан 9.
За спро во ђе ње др жав ног струч ног ис пи та обра зу ју се ис пит не ко-

ми си је.
Ис пит не ко ми си је је су:
1) Ис пит на ко ми си ја за по ла га ње др жав ног струч ног ис пи та за 

кан ди да те са ви со ким обра зо ва њем, и
2) Ис пит на ко ми си ја за по ла га ње др жав ног струч ног ис пи та за 

кан ди да те са сред њим обра зо ва њем.
Ис пит на ко ми си ја из ста ва 2. тач ка 1. овог чла на има пред сед ни-

ка, за ме ни ка пред сед ни ка и три чла на, а ис пит на ко ми си ја из ста ва 2. 
тач ка 2. пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка и два чла на.
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Ис пит на ко ми си ја од лу чу је ве ћи ном гла со ва од укуп ног бро ја 
чла но ва.

Ад ми ни стра тив не по сло ве за ис пит ну ко ми си ју оба вља се кре тар.
Се кре тар ис пит не ко ми си је има за ме ни ка.

Члан 10.
Ис пит ну ко ми си ју ре ше њем обра зу је ми ни стар над ле жан за по-

сло ве упра ве, на пе ри од од 2 го ди не.
Ре ше њем о обра зо ва њу ис пит не ко ми си је, по ред пред сед ни ка, 

за ме ни ка пред сед ни ка и чла но ва ис пит не ко ми си је, од ре ђу ју се и ис-
пи ти ва чи за по је ди не ис пит не пред ме те.

Члан 11.
Пред сед ник, за ме ник пред сед ни ка и чла но ви ис пит не ко ми си је мо-

ра ју би ти др жав ни слу жбе ни ци ко ји има ју сте че но ви со ко обра зо ва ње 
на сту ди ја ма дру гог сте пе на (ди плом ске ака дем ске сту ди је – ма стер, спе-
ци ја ли стич ке ака дем ске сту ди је, спе ци ја ли стич ке стру ков не сту ди је), од-
но сно на основ ним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не.

Ис пи ти ва чи мо ра ју има ти нај ма ње онај сте пен обра зо ва ња ко ји 
од го ва ра сте пе ну обра зо ва ња за ко ји се обра зу је ис пит на ко ми си ја, 
осим ис пи ти ва ча у ис пит ној ко ми си ји за кан ди да те са ви со ким обра-
зо ва њем ко ји мо ра ју има ти сте че но ви со ко обра зо ва ње на сту ди ја ма 
дру гог сте пе на (ди плом ске ака дем ске сту ди је – ма стер, спе ци ја ли стич-
ке ака дем ске сту ди је, спе ци ја ли стич ке стру ков не сту ди је), од но сно на 
основ ним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не.

Члан 12.
Пред сед ни ку, за ме ни ку пред сед ни ка, чла но ви ма ис пит не ко ми си-

је, ис пи ти ва чи ма, се кре та ру и за ме ни ку се кре та ра ис пит не ко ми си је, 
као и ли ци ма ко ја уче ству ју у ор га ни за ци ји и спро во ђе њу ис пи та при-
па да на кна да за рад чи ју ви си ну ре ше њем утвр ђу је ми ни стар над ле-
жан за по сло ве упра ве.

Зах тев за по ла га ње ис пи та

Члан 13.
Зах тев за по ла га ње др жав ног струч ног ис пи та, са по треб ним до-

ка зи ма, под но си се на Обра сцу 1, ко ји је од штам пан уз ову уред бу и 
чи ни њен са став ни део.

Члан 14.
Зах тев за по ла га ње др жав ног струч ног ис пи та под но си ор ган у ко-

ме је за по слен др жав ни слу жбе ник, а мо же га под не ти и сам др жав ни 
слу жбе ник, као и ли це из чл. 7. и 8. ове уред бе (у да љем тек сту: под но-
си лац зах те ва).
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Ор ган је у оба ве зи да зах тев за по ла га ње др жав ног струч ног ис-
пи та под не се нај ка сни је 60 да на пре ис те ка ро ка у ко ме је за по сле ни, 
са гла сно за ко ну или дру гом по себ ном про пи су, оба ве зан да ис пит по-
ло жи. Уко ли ко ор ган не по сту пи у утвр ђе ном ро ку, зах тев мо же под-
не ти кан ди дат.

Тро шко ви по ла га ња ис пи та

Члан 15.
Ор ган у ко ме је кан ди дат за по слен, од но сно под но си лац зах те ва, 

ду жан је да упла ти тро шко ве по ла га ња др жав ног струч ног ис пи та пре 
по ла га ња ис пи та.

Тро шко ве по ла га ња др жав ног струч ног ис пи та ре ше њем утвр ђу-
је ми ни стар над ле жан за по сло ве упра ве.

Од лу ка о зах те ву за по ла га ње ис пи та

Члан 16.
О зах те ву за по ла га ње др жав ног струч ног ис пи та од лу чу је ми ни-

стар над ле жан за по сло ве упра ве ре ше њем ко је се до ста вља под но-
си о цу зах те ва.

Во де ћи ра чу на о ро ку у ко ме је кан ди дат оба ве зан да по ло жи др-
жав ни струч ни ис пит, ис пит на ко ми си ја од ре ђу је дан, вре ме и ме сто 
по ла га ња ис пи та, о че му оба ве шта ва под но си о ца зах те ва.

Ис пит на ко ми си ја од ре ђу је и рас по ред чла но ва ис пит не ко ми си-
је, од но сно ис пи ти ва ча за сва ки ис пит ни рок.

Ток ис пи та

Члан 17.
Ис пит је ја ван и по ла же се, по пра ви лу, усме но.
Ис пит за по чи ње по ста вља њем ис пит них пи та ња кан ди да ту.

Члан 18.
О то ку ис пи та во ди се за пи сник у ко ји се уно се по да ци о ре зул та-

ти ма ис пи та, на осно ву по је ди нач них пи са них из ве шта ја чла но ва ис-
пит не ко ми си је, од но сно ис пи ти ва ча.

За пи сник пот пи су ју чла но ви и се кре тар ис пит не ко ми си је.

Члан 19.
Зна ње ко је је кан ди дат по ка зао из сва ког ис пит ног пред ме та оце-

њу је се по себ но опи сном оце ном „по ло жио” или „ни је по ло жио”.
Оце на се са оп шта ва кан ди да ту не по сред но по по ла га њу ис пи та 

из сва ког ис пит ног пред ме та.
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Члан 20.
По сле за вр шет ка др жав ног струч ног ис пи та ис пит на ко ми си ја 

утвр ђу је оп шти успех ко ји је кан ди дат по сти гао на ис пи ту оце ном „по-
ло жио” или „ни је по ло жио”.

Ре зул тат по ла га ња ис пи та уно си се у за пи сник по утвр ђи ва њу оп-
штег успе ха кан ди да та.

Др жав ни струч ни ис пит ни је по ло жио кан ди дат ко ји је из ви ше 
од два ис пит на пред ме та до био оце ну „ни је по ло жио”.

По прав ни ис пит

Члан 21.
Кан ди дат ко ји је из јед ног или два ис пит на пред ме та до био оце ну 

„ни је по ло жио” по зи ва се на по прав ни ис пит из тих пред ме та, у ро ку 
ко ји не мо же би ти ду жи од 60 да на од да на прет ход ног по ла га ња.

Кан ди дат ко ји на по прав ном ис пи ту из јед ног пред ме та до би је 
оце ну „ни је по ло жио” или не при сту пи по ла га њу ис пи та у ро ку из ста-
ва 1. овог чла на, ни је по ло жио др жав ни струч ни ис пит.

Од ла га ње ис пи та

Члан 22.
На мол бу кан ди да та, пред сед ник ис пит не ко ми си је мо же од лу чи-

ти да за по че ти ис пит од ло жи за дру ги дан у ко ме се ис пит одр жа ва, а 
нај ду же до 30 да на, ако је кан ди дат због бо ле сти или дру гих оправ да-
них раз ло га, спре чен да на ста ви по ла га ње ис пи та.

Кан ди дат је ду жан да раз ло ге због ко јих тра жи од ла га ње за по че-
тог ис пи та учи ни ве ро ват ним.

Рок на ко ји је ис пит од ло жен ра чу на се од да на до но ше ња од лу ке 
о од ла га њу ис пи та.

По нов но по ла га ње ис пи та

Члан 23.
Кан ди дат ко ји ни је по ло жио др жав ни струч ни ис пит не мо же по но во 

по ла га ти ис пит пре ис те ка ро ка од 15 да на од да на прет ход ног по ла га ња.
Из у зет но, кан ди дат ко ји је ду жан да по ло жи др жав ни струч ни ис-

пит у ро ку утвр ђе ном за ко ном или дру гим по себ ним про пи сом, мо же 
по ла га ти ис пит пре ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на.

Пра во на при го вор

Члан 24.
Кан ди дат ко ји сма тра да ње гов успех из не ког пред ме та ни је пра-

вил но оце њен, има пра во при го во ра ис пит ној ко ми си ји у ро ку од 48 
ча со ва по сле са оп ште ња ре зул та та о по ла га њу ис пи та.
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Члан 25.
Кан ди дат ко ји је из ја вио при го вор, по но во по ла же ис пит из 

пред ме та, на ко је се при го вор од но си пред ис пит ном ко ми си јом на-
ред ног рад ног да на од да на при је ма при го во ра у вре ме ко је му са-
оп шта ва се кре тар ис пит не ко ми си је.

Уве ре ње о по ло же ном ис пи ту

Члан 26.
На осно ву ре зул та та ис пи та, кан ди да ту ко ји је по ло жио др жав-

ни струч ни ис пит из да је се Уве ре ње о по ло же ном др жав ном струч-
ном ис пи ту по про гра му за ви со ко обра зо ва ње (Обра зац 2) или 
Уве ре ње о по ло же ном др жав ном струч ном ис пи ту по про гра му за 
сред ње обра зо ва ње (Обра зац 3), ко ји су од штам па ни уз ову уред бу 
и чи не њен са став ни део.

Еви ден ци ја о по ла га њу ис пи та

Члан 27.
Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве упра ве во ди еви ден ци ју о по-

ла га њу др жав ног струч ног ис пи та.
Еви ден ци ја са др жи: име и пре зи ме кан ди да та, је дин стве ни ма тич-

ни број гра ђа на (ЈМБГ), школ ску спре му, на зив ор га на или ор га ни за-
ци је у ко јој је за по слен, да тум по ла га ња ис пи та и по дат ке о успе ху на 
ис пи ту.

Пре ла зна од ред ба

Члан 28.
Др жав ни струч ни ис пит за по чет по про пи си ма ко ји су ва жи ли до 

по чет ка при ме не ове уред бе окон ча ће се по тим про пи си ма.

За вр шне од ред бе

Члан 29.
Да ном сту па ња на сна гу ове уред бе пре ста је да ва жи Уред ба о 

струч ном ис пи ту за по сле них у ор га ни ма др жав не упра ве („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 80/92, 62/01 и 38/07).

Члан 30.
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, а при ме њу је се од 1. апри ла 
2009. го ди не.
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При лог 1

ПРО ГРАМ ДРЖАВ НОГ СТРУЧ НОГ ИС ПИ ТА

ЗА ДРЖАВ НЕ СЛУЖБЕ НИ КЕ СА ВИ СО КИМ ОБРА ЗО ВА ЊЕМ

Уставно уређење

По јам и ма те ри ја Уста ва. По че ци и раз вој устав но сти у Ср би ји 
до 1918. го ди не. Устав ни раз вој Ср би је у пр вој Ју го сло вен ској др жа-
ви. Устав ни раз вој и рас пад дру ге Ју го сла ви је. Устав Ре пу бли ке Ср би-
је из 1990. го ди не. Устав СРЈ из 1992. го ди не. Др жав на за јед ни ца СЦГ. 
Устав на пре ам бу ла. На че ла Уста ва. Гра ђан ска (на род на) су ве ре ност. 
Вла да ви на пра ва. По де ла вла сти. По ли тич ки плу ра ли зам. За бра на су-
ко ба ин те ре са и све тов ност др жа ве. По кра јин ска ау то но ми ја и ло кал-
на са мо у пра ва. Људ ска и ма њин ска пра ва – по јам и основ на на че ла. 
Пра во на до сто јан ство и сло бо дан раз вој лич но сти. Пра во на жи вот 
и не по вре ди вост фи зич ког и пси хич ког ин те гри те та. За бра на роп-
ства, по ло жа ја слич ног роп ству и при нуд ног ра да. Пра во на сло бо ду 
и без бед ност – устав ни ре жим кр ше ња сло бо де. Устав ни ре жим при-
тво ра. Пра во на пра вич но су ђе ње. По себ на пра ва окри вље ног. Прав-
на си гур ност у окви ру ка зне ног пра ва. Пра во на ре ха би ли та ци ју и на-
кна ду ште те. Пра во на јед на ку за шти ту пра ва и на прав но сред ство. 
Пра во на прав ну лич ност. Пра во на др жа вљан ство. Сло бо да кре та ња 
и не по вре ди вост ста на. Тај ност пи са ма и дру гих сред ста ва оп ште ња 
и за шти та по да та ка о лич но сти. Сло бо да ми сли, са ве сти и ве ро и спо-
ве сти. При го вор са ве сти. Сло бо да ми шље ња и из ра жа ва ња и сло бо-
да из ра жа ва ња на ци о нал не при пад но сти. Сло бо да ме ди ја и пра во 
на оба ве ште ност. Из бор но пра во. Сло бо да оку пља ња. Сло бо да удру-
жи ва ња. Пра во на имо ви ну. Устав ни ре жим пра ва на рад и пра ва на 
штрајк. Пра во на обра зо ва ње. Пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну. По-
себ на пра ва ве за на за де те и по ро ди цу. Пра ва стра на ца. По себ на пра-
ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на. Еко ном ско уре ђе ње и јав не фи-
нан си је. По ло жај и над ле жно сти На род не скуп шти не. Са став На род не 
скуп шти не – из бор и тра ја ње ман да та на род них по сла ни ка. Иму ни тет 
на род ног по сла ни ка. На чин ра да и од лу чи ва ња у На род ној скуп шти-
ни и пра во пред ла га ња за ко на. Ре фе рен дум. Рас пу шта ње Скуп шти-
не. По ло жај и над ле жно сти пред сед ни ка Ре пу бли ке. Из бор, ман дат 
и пре ста нак ман да та пред сед ни ка Ре пу бли ке. По ло жај, са став, над-
ле жно сти и од го вор ност Вла де. Из бор и тра ја ње ман да та Вла де. Ин-
тер пе ла ци ја. Гла са ње о не по ве ре њу Вла ди или чла ну Вла де. Гла са ње 
о по ве ре њу Вла ди. Остав ка пред сед ни ка Вла де и раз ре ше ње и остав-
ка чла на Вла де. Устав ни по ло жај др жав не упра ве. Устав ни по ло жај 
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за штит ни ка гра ђа на. Вој ска Ср би је. Су до ви – по јам и на че ла о су до ви-
ма. Вр хов ни ка са ци о ни суд. Вр сте су до ва – суд ски си стем. Из бор су-
ди ја и пре ста нак су диј ске функ ци је пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је. 
Ви со ки са вет суд ства. По јам јав ног ту жи ла штва и из бор и по ло жај ре-
пу блич ког јав ног ту жи о ца. Јав ни ту жи о ци и за ме ни ци јав ног ту жи о ца. 
Си стем од го вор но сти у јав ном ту жи ла штву. Др жав но ве ће ту жи ла ца. 
Устав ни суд – по ло жај и над ле жно сти. По сту пак, оце не устав но сти и 
за ко ни то сти и устав на жал ба. Са став Устав ног су да и пре ста нак ду жно-
сти су ди је Устав ног су да. Устав не осно ве те ри то ри јал не ор га ни за ци је 
Ре пу бли ке Ср би је. Ау то ном не по кра ји не, по ло жај и над ле жно сти. Фи-
нан сиј ска ау то но ми ја и прав ни ак ти ау то ном не по кра ји не. Ло кал на 
са мо у пра ва – по јам и по ло жај по Уста ву Ре пу бли ке Ср би је. Над ле жно-
сти је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. Прав ни ак ти и ор га ни је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве. Над зор над ра дом оп шти не и за шти та ло кал не 
са мо у пра ве. Фи нан си ра ње ло кал не са мо у пра ве. Ме сна са мо у пра ва. 
Ло кал ни из бо ри. Хи је рар хи ја прав них ака та. Об ја вљи ва ње за ко на и 
дру гих прав них ака та, за бра на њи хо вог по врат ног деј ства и је зик по-
ступ ка. Ван ред но ста ње. Рат но ста ње. Про ме на Уста ва.

Основи система Европске уније

Спе ци фич но сти ЕУ као су бјек та у ме ђу на род ним од но си ма. Др жа-
ве чла ни це и др жа ве кан ди да ти за при јем у члан ство ЕУ. Ва не вроп ске 
зе мље и те ри то ри је ко је су при дру же не ЕУ.

Исто ри јат раз во ја европ ских ин те гра ци о них про це са – на ста нак 
европ ских за јед ни ца. Осни вач ки ак ти ЕУ. Ре форм ски уго вор ЕУ (Ли-
са бон ски уго вор). Осни вач ки уго во ри ЕУ ко ји су на сна зи. По сту пак 
у ве зи са из ме на ма и до пу на ма уго во ра на ко ји ма се за сни ва ЕУ. Ор-
га ни ЕУ. Де ло круг Европ ског са ве та. Де ло круг Европ ског пар ла мен та. 
Де ло круг Са ве та ЕУ (Са вет ми ни ста ра). Де ло круг Европ ске ко ми си је. 
Де ло круг Европ ске цен трал не бан ке. Де ло круг Европ ске ин ве сти ци-
о не бан ке. Де ло круг Ре ви зор ског су да. Над ле жност Европ ског су да 
прав де. За јед нич ке до дир не тач ке ЕУ и Са ве та Евро пе као ре ги о нал-
них европ ских ор га ни за ци ја. По сту пак при пре ме про пи са ЕУ. Уло га 
Ко ми те та стал них пред став ни ка у фа зи при пре ме про пи са. Уло га 
Еко ном ског и со ци јал ног ко ми те та и Ре ги о нал ног ко ми те та у по ступ-
ку при пре ма ња од лу ка. Уло га спе ци ја ли зо ва них ко ми те та у по ступ ку 
при пре ма ња од лу ка. Про це ду ре за до но ше ње про пи са ЕУ. Уло га си-
сте ма по себ них те ла у по ступ ку из вр ше ња про пи са (ко ми то ло ги ја). 
Пра во ЕУ. При мар ни из во ри пра ва ЕУ. Се кун дар ни из во ри пра ва ЕУ. 
Про пи си и дру ги ак ти ко је до но се ор га ни ЕУ. При ме на пра ва ЕУ и уло-
га Европ ског су да прав де. Прав не те ко ви не За јед ни це. Струк ту ра ЕУ 
(обла сти и пи та ња о ко ји ма се од лу чу је, од но сно утвр ђу ју за јед нич ке 
по ли ти ке у ЕУ). Са др жи на тзв. Пр вог сту ба ЕУ. Са др жи на тзв. Дру гог 
сту ба ЕУ. Са др жи на тзв. Тре ћег сту ба ЕУ. Сти ца ње ста ту са при дру же не 
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чла ни це (спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу и при вре ме ни 
– пре ла зни спо ра зум). Кри те ри ју ми за при јем у члан ство ЕУ. По сту пак 
за сти ца ње ста ту са чла ни це ЕУ.

Систем државне управе

Из вр шна власт у Ре пу бли ци Ср би ји. Са став Вла де и по ло жај чла-
но ва Вла де. По јам др жав не упра ве и вр сте ор га на др жав не упра ве. 
На че ла на ко ји ма се за сни ва рад ор га на др жав не упра ве. По сло ви 
др жав не упра ве. Про пи си ко је до но се ор га ни др жав не упра ве. Ру-
ко во ђе ње ра дом ор га на др жав не упра ве и струк ту ра ру ко во ђе ња. 
Уну тра шње уре ђе ње ор га на др жав не упра ве. Пра вил ник о уну тра-
шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у ор га ну. Управ-
ни окру зи. Уну тра шњи над зор. Управ на ин спек ци ја. Ин спек циј ски 
над зор. По ве ра ва ње по сло ва др жав не упра ве. Су коб над ле жно сти, 
ре ша ва ње о жал би, из у зе ће. Од но си ор га на др жав не упра ве са Вла-
дом. Уре ђе ње Вла де (Ге не рал ни се кре та ри јат Вла де. Слу жбе Вла де. 
Рад на те ла Вла де. Ка би нет пред сед ни ка Вла де и Ка би нет пот пред-
сед ни ка Вла де). Про пи си и дру ги ак ти ко је до но си Вла да. Ме ђу соб-
ни од но си ор га на др жав не упра ве. Од нос ор га на др жав не упра ве 
са др жав ним и дру гим ор га ни ма. Јав ност ра да и од но си са гра ђа ни-
ма. Сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја. Слу жбе на 
упо тре ба је зи ка и пи са ма. Јав не аген ци је. За штит ник гра ђа на. Ор га-
ни оп шти не.

Радно законодавство

Из во ри рад ног пра ва; ме ђу на род ни из во ри рад ног пра ва; уну тра-
шњи из во ри рад ног пра ва; ме ђу соб ни од нос за кона, ко лек тив ног уго-
во ра, пра вил ни ка о ра ду и уго во ра о ра ду.

Спе ци фич ност ра да у др жав ним ор га ни ма; основ на пра ви ла о 
др жав ним слу жбе ни ци ма (по јам др жав них слу жбе ни ка и по јам на ме-
ште ни ка; по сло да вац; при ме на оп штих про пи са о ра ду и по себ ног 
ко лек тив ног уго во ра; на че ла де ло ва ња др жав них слу жбе ни ка). Пра-
ва и ду жно сти др жав них слу жбе ни ка; спре ча ва ње су ко ба ин те ре са. 
Вр сте рад них ме ста др жав них слу жбе ни ка. По пу ња ва ње сло бод них 
рад них ме ста (усло ви за за по сле ње; до пу ште ност и на чин по пу ња ва-
ња рад ног ме ста; тра ја ње рад ног од но са; проб ни рад; по пу ња ва ње 
по ло жа ја; пре ста нак ра да на по ло жа ју; по сле ди це пре стан ка ра да на 
по ло жа ју). Оце њи ва ње и на пре до ва ње др жав них слу жбе ни ка. Пре-
ме штај др жав них слу жбе ни ка због по тре бе ра да. Струч но уса вр ша ва-
ње и оспо со бља ва ње (струч но уса вр ша ва ње; до дат но обра зо ва ње; 
струч ни ис пит; струч но оспо со бља ва ње – при прав ни штво). Од го вор-
ност др жав них слу жбе ни ка (ди сци плин ска од го вор ност; ди сци плин-
ске ка зне; ди сци плин ски по сту пак; уда ље ње с ра да; за ста ре лост; 
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од го вор ност за ште ту). Пре ста нак рад ног од но са. Пра ва др жав них 
слу жбе ни ка при про ме ни уре ђе ња др жав них ор га на. Од лу чи ва ње о 
пра ви ма и ду жно сти ма др жав них слу жбе ни ка (од лу чи ва ње у пр вом 
сте пе ну; жал бе не ко ми си је). Уре ђе ње ка дров ског си сте ма (ка дров-
ски план; Слу жба за упра вља ње ка дро ви ма; Цен трал на ка дров ска 
еви ден ци ја; Ви со ки слу жбе нич ки са вет). По себ на пра ви ла о на ме ште-
ни ци ма. Над ле жност управ не ин спек ци је. Пла те др жав них слу жбе ни-
ка и на ме ште ни ка.

Рад ни од но си у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве; при јем у рад ни 
од нос; при прав ни ци; рас по ре ђи ва ње, пре у зи ма ње и упу ћи ва ње; ду-
жно сти за по сле них и по ста вље них ли ца; пла те; од го вор ност за по сле-
них и по ста вље них ли ца; пре ста нак рад ног од но са; оства ри ва ње и 
за шти та пра ва за по сле них и по ста вље них ли ца; над ле жност управ не 
ин спек ци је.

Оп шти про пи си о ра ду (За кон о ра ду); пра ва за по сле них; оба ве-
зе за по сле них и оба ве зе по сло дав ца; за бра на дис кри ми на ци је. За-
сни ва ње рад ног од но са (усло ви за за сни ва ње рад ног од но са; на чин 
за сни ва ња рад ног од но са; пре го ва ра ње; уго вор о ра ду; сту па ње на 
рад; рад на књи жи ца; по сре до ва ње у за по шља ва њу). Вр сте рад ног од-
но са (рад ни од нос на нео д ре ђе но вре ме; рад ни од нос на од ре ђе но 
вре ме; проб ни рад; рад ни од нос за оба вља ње по сло ва са по ве ћа ним 
ри зи ком; рад ни од нос са не пу ним рад ним вре ме ном; при прав ни-
ци). Рад но вре ме (пу но рад но вре ме; не пу но рад но вре ме; скра ће но 
рад но вре ме; пре ко вре ме ни рад; рас по ред рад ног вре ме на; пре ра-
спо де ла рад ног вре ме на; ноћ ни рад и рад у сме на ма). Од мо ри и од-
су ства (од мор у то ку днев ног ра да; днев ни од мор; не дељ ни од мор; 
го ди шњи од мор; пла ће но и не пла ће но од су ство; ми ро ва ње рад ног 
од но са). За шти та за по сле них (оп шта за шти та; за шти та омла ди не; за-
шти та ма те рин ства; по ро диљ ско од су ство и од су ство са ра да ра ди 
не ге де те та; од су ство са ра да ра ди по себ не не ге де те та или дру ге 
осо бе; не пла ће но од су ство са ра да док де те не на вр ши три го ди не 
жи во та; за шти та ин ва ли да; за шти та лич них по да та ка; оба ве ште ње о 
при вре ме ној спре че но сти за рад). За ра да, на кна да за ра де и дру га 
при ма ња (за ра да; ми ни мал на за ра да; на кна да за ра де; на кна да тро-
шко ва; дру га при ма ња). Ви шак за по сле них. На кна да ште те. Уда ље ње 
за по сле ног са ра да. Из ме на уго во ра о ра ду (из ме на уго во ре них усло-
ва ра да; пре ме штај у дру го ме сто ра да; упу ћи ва ње на рад код дру гог 
по сло дав ца). Пре ста нак рад ног од но са (раз ло зи за пре ста нак рад ног 
од но са; спо ра зум ни пре ста нак рад ног од но са; от каз уго во ра о ра ду 
од стра не за по сле ног; от каз уго во ра о ра ду од стра не по сло дав ца; 
по себ на за шти та од от ка за уго во ра о ра ду; от ка зни рок и нов ча на на-
кна да; не за ко нит пре ста нак рад ног од но са). Оства ри ва ње и за шти та 
пра ва за по сле них (од лу чи ва ње о пра ви ма и оба ве за ма за по сле ног; 
за шти та по је ди нач них пра ва; ро ко ви за ста ре ло сти по тра жи ва ња из 
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рад ног од но са). Рад ван рад ног од но са (при вре ме ни и по вре ме ни 
по сло ви; уго вор о де лу; уго вор о струч ном оспо со бља ва њу и уса вр-
ша ва њу; до пун ски рад; са мо за по шља ва ње). Син ди кал но ор га ни зо ва-
ње за по сле них (син ди кат; ре пре зен та тив ност син ди ка та; утвр ђи ва-
ње ре пре зен та тив но сти син ди ка та; прав на и по слов на спо соб ност 
син ди ка та). Над ле жност ин спек ци је ра да.

Со ци јал но оси гу ра ње; пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње; оси гу-
ра ње за слу чај не за по сле но сти; здрав стве но оси гу ра ње.

Канцеларијско пословање

Оп шта и основ на пи та ња кан це ла риј ског по сло ва ња: по јам кан це-
ла риј ског по сло ва ња; зна чај и уло га кан це ла риј ског по сло ва ња; про-
пи си ко ји ма је ре гу ли са но кан це ла риј ско по сло ва ње ор га на др жав не 
упра ве и при ме на про пи са; основ ни пој мо ви кан це ла риј ског по сло-
ва ња (под не сак; акт; при лог; пред мет; до си је; фа сци кла; ро ков ник; 
ре ги стра тур ски ма те ри јал; ар хив ска гра ђа; при јем на кан це ла ри ја; пи-
сар ни ца; ар хи ва; ар хив ски де по; про пи си и дру ги оп шти ак ти; ана ли-
тич ки ма те ри јал; ре ше ње).

При ма ње по ште; не по сред но при ма ње под не са ка; по твр да о при-
је му под не ска; при јем по ште од дру гог ор га на др жав не упра ве; при-
јем по ште пре ко по штан ске слу жбе; отва ра ње и пре гле да ње по ште; 
отва ра ње и пре гле да ње обич не и пре по ру че не по ште; отва ра ње по-
шиљ ке ко ја пред ста вља др жав ну, вој ну или слу жбе ну тај ну; по сту пак 
са ак ти ма ко ји под ле жу так си ра њу; при јем ни штам биљ.

Рас по ре ђи ва ње по ште и кла си фи ка ци ја пред ме та по ма те ри-
ји; вр сте еви ден ци ја о пред ме ти ма; основ не еви ден ци је о ак ти ма 
и пред ме ти ма; кар то те ка пред ме та; скра ће ни де ло вод ник; во ђе ње 
еви ден ци је пу тем ау то мат ске об ра де по да та ка; по моћ не еви ден ци-
је; по пис ака та; во ђе ње еви ден ци је по до си је и ма; еви ден ти ра ње 
ака та ко ји су од ре ђе ни као др жав на, вој на или слу жбе не тај на; по-
сту пак са не ре ше ним пред ме ти ма ис те ком го ди не – пре за во ђе ње 
пред ме та; здру жи ва ње ака та; омот спи са; до ста вља ње ака та у рад; 
ро ков ник; раз во ђе ње ака та; от пре ма ње по ште; ар хи ви ра ње и чу ва-
ње пред ме та; ар хив ска књи га.

По сло ви у не по сред ној ве зи са кан це ла риј ским по сло ва њем; 
слу жбе ни акт, об на вља ње (ре кон струк ци ја) пред ме та; пе ча ти и 
штам би љи; рас по ред рад них про сто ри ја, рад у рад ним про сто ри ја-
ма; при ма ње стра на ка; упо тре ба те ле фо на; де жур ство; над зор над 
при ме ном про пи са о кан це ла риј ском по сло ва њу; ове ра ва ње пот-
пи са, ру ко пи са и пре пи са; ад ми ни стра тив не так се; кан це ла риј ско 
по сло ва ње у су до ви ма; кан це ла риј ско по сло ва ње у јав ном ту жи ла-
штву; кан це ла риј ско по сло ва ње у ор га ни ма за во ђе ње пре кр шај-
ног по ступ ка; кан це ла риј ско по сло ва ње у уста но ва ма за из вр ше ње 
кривичних санкција.
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ЗА ДРЖАВ НЕ СЛУЖБЕ НИ КЕ СА СРЕД ЊИМ ОБРА ЗО ВА ЊЕМ

Основи система државне управе и уставног уређења

Из вр шна власт у Ре пу бли ци Ср би ји. Са став Вла де и по ло жај чла но-
ва Вла де. По јам др жав не упра ве и вр сте ор га на др жав не упра ве. На че-
ла на ко ји ма се за сни ва рад ор га на др жав не упра ве. По сло ви др жав-
не упра ве. Про пи си ко је до но се ор га ни др жав не упра ве. Ру ко во ђе ње 
ра дом ор га на др жав не упра ве и струк ту ра ру ко во ђе ња. Уну тра шње 
уре ђе ње ор га на др жав не упра ве. Пра вил ник о уну тра шњем уре ђе њу 
и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у ор га ну. Уре ђе ње Вла де (Ге не рал ни 
се кре та ри јат Вла де. Слу жбе Вла де. Ка би нет пред сед ни ка Вла де и Ка-
би нет пот пред сед ни ка Вла де). Про пи си и дру ги ак ти ко је до но си Вла-
да. Јав ност ра да и од но си са гра ђа ни ма. Ор га ни оп шти не.

По јам и ма те ри ја Уста ва. Устав на на че ла (на род на, гра ђан ска су-
ве ре ност, вла да ви на пра ва, по де ла вла сти, по ли тич ки плу ра ли зам, 
ло кал на са мо у пра ва и те ри то ри јал на ау то но ми ја, за бра на су ко ба 
ин те ре са, све тов ност др жа ве). Људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де 
(основ на на че ла људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да, вр сте људ-
ских и ма њин ских пра ва). Осно ве еко ном ског уре ђе ња Ре пу бли ке 
Ср би је. Уре ђе ње др жав не вла сти. На род на скуп шти на – по ло жај, над-
ле жно сти и са став. На чин ра да и од лу чи ва ња у На род ној скуп шти ни. 
По ло жај и над ле жно сти пред сед ни ка Ре пу бли ке. По ло жај, над ле жно-
сти и са став Вла де. Устав ни по ло жај др жав не упра ве. Вој ска Ср би је. 
Су до ви – по јам и на че ла суд ства. Вр сте су до ва. Суд ска упра ва. Јав но 
ту жи ла штво. Устав ни суд – по јам и над ле жно сти. Те ри то ри јал на ау то-
но ми ја – над ле жност, ор га ни и фи нан си ра ње. Ло кал на са мо у пра ва 
– над ле жност, ор га ни и фи нан си ра ње. Устав ност и за ко ни тост – хи је-
рар хи ја прав них ака та.

Основи система Европске уније

Спе ци фич но сти ЕУ као су бјек та у ме ђу на род ним од но си ма. Др-
жа ве чла ни це и др жа ве кан ди да ти за при јем у члан ство ЕУ. Исто ри јат 
раз во ја европ ских ин те гра ци о них про це са – на ста нак европ ских за-
јед ни ца. Осни вач ки ак ти ЕУ. Осни вач ки уго во ри ЕУ ко ји су на сна зи.

По сту пак у ве зи са из ме на ма и до пу на ма уго во ра на ко ји ма се за-
сни ва ЕУ. Ор га ни ЕУ и њи хов де ло круг. По сту пак при пре ме про пи са 
ЕУ. Про це ду ре за до но ше ње про пи са ЕУ. Про пи си и дру ги ак ти ко је до-
но се ор га ни ЕУ. При ме на про пи са ЕУ и уло га Европ ског су да прав де. 
Прав не те ко ви не За јед ни це. Струк ту ра ЕУ (обла сти и пи та ња о ко ји-
ма се од лу чу је, од но сно утвр ђу ју за јед нич ке по ли ти ке у ЕУ). Сти ца ње 
ста ту са при дру же не чла ни це (спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи-
ва њу и при вре ме ни – пре ла зни спо ра зум). Кри те ри ју ми за при јем у 
члан ство ЕУ. По сту пак за сти ца ње ста ту са чла ни це ЕУ.
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Основи система радних односа и радни односи 

у органима државне управе

Из во ри рад ног пра ва; уну тра шњи из во ри рад ног пра ва; ме ђу соб-
ни од нос за ко на, ко лек тив ног уго во ра, пра вил ни ка о ра ду и уго во ра 
о ра ду.

Основ на пра ви ла о др жав ним слу жбе ни ци ма (по јам др жав них 
слу жбе ни ка и по јам на ме ште ни ка; по сло да вац; при ме на оп штих про-
пи са о ра ду и по себ ног ко лек тив ног уго во ра; на че ла де ло ва ња др-
жав них слу жбе ни ка). Пра ва и ду жно сти др жав них слу жбе ни ка. Вр сте 
рад них ме ста др жав них слу жбе ни ка. По пу ња ва ње сло бод них рад них 
ме ста (усло ви за за по сле ње; до пу ште ност и на чин по пу ња ва ња рад-
ног ме ста; тра ја ње рад ног од но са; проб ни рад). Оце њи ва ње и на пре-
до ва ње др жав них слу жбе ни ка. Пре ме штај др жав них слу жбе ни ка због 
по тре бе ра да. Струч но уса вр ша ва ње и оспо со бља ва ње (струч но уса-
вр ша ва ње; до дат но обра зо ва ње; струч ни ис пит; струч но оспо со бља-
ва ње – при прав ни штво). Од го вор ност др жав них слу жбе ни ка (ди сци-
плин ска од го вор ност; ди сци плин ске ка зне; ди сци плин ски по сту пак; 
уда ље ње с ра да; за ста ре лост; од го вор ност за ште ту). Пре ста нак рад-
ног од но са. Пра ва др жав них слу жбе ни ка при про ме ни уре ђе ња др-
жав них ор га на. Од лу чи ва ње о пра ви ма и ду жно сти ма др жав них слу-
жбе ни ка (од лу чи ва ње у пр вом сте пе ну; жал бе не ко ми си је). По себ на 
пра ви ла о на ме ште ни ци ма. Над ле жност управ не ин спек ци је. Пла те 
др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка.

Рад ни од но си у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве; при јем у рад ни 
од нос; при прав ни ци; рас по ре ђи ва ње, пре у зи ма ње и упу ћи ва ње; ду-
жно сти за по сле них и по ста вље них ли ца; пла те; од го вор ност за по сле-
них и по ста вље них ли ца; пре ста нак рад ног од но са; оства ри ва ње и 
за шти та пра ва за по сле них и по ста вље них ли ца;.над ле жност управ не 
ин спек ци је.

Оп шти про пи си о ра ду (За кон о ра ду); пра ва за по сле них; оба ве-
зе за по сле них и оба ве зе по сло дав ца; за бра на ди и скри ми на ци је. За-
сни ва ње рад ног од но са (усло ви за за сни ва ње рад ног од но са; на чин 
за сни ва ња рад ног од но са; уго вор о ра ду; сту па ње на рад; рад на књи-
жи ца;). Вр сте рад ног од но са (рад ни од нос на нео д ре ђе но вре ме; рад-
ни од нос на од ре ђе но вре ме; проб ни рад; рад ни од нос са не пу ним 
рад ним вре ме ном; при прав ни ци). Рад но вре ме (пу но рад но вре ме; не-
пу но рад но вре ме; скра ће но рад но вре ме; пре ко вре ме ни рад; рас по-
ред рад ног вре ме на; пре ра спо де ла рад ног вре ме на; ноћ ни рад и рад 
у сме на ма). Од мо ри и од су ства (од мор у то ку днев ног ра да; днев ни 
од мор; не дељ ни од мор; го ди шњи од мор; пла ће но и не пла ће но од су-
ство; ми ро ва ње рад ног од но са). За шти та за по сле них (оп шта за шти та; 
за шти та омла ди не; за шти та ма те рин ства; по ро диљ ско од су ство и од-
су ство са ра да ра ди не ге де те та; оба ве ште ње о при вре ме ној спре че-
но сти за рад). Пре ста нак рад ног од но са (раз ло зи за пре ста нак рад ног 



Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита 315

од но са; спо ра зум ни пре ста нак рад ног од но са; от каз уго во ра о ра ду 
од стра не за по сле ног; от каз уго во ра о ра ду од стра не по сло дав ца; по-
себ на за шти та од от ка за уго во ра о ра ду; не за ко нит пре ста нак рад ног 
од но са). Оства ри ва ње и за шти та пра ва за по сле них (од лу чи ва ње о 
пра ви ма и оба ве за ма за по сле ног; за шти та по је ди нач них пра ва; ро ко-
ви за ста ре ло сти по тра жи ва ња из рад ног од но са).

Со ци јал но оси гу ра ње; пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње; оси гу-
ра ње за слу чај не за по сле но сти; здрав стве но оси гу ра ње.

Канцеларијско пословање

Оп шта и основ на пи та ња кан це ла риј ског по сло ва ња: по јам кан це-
ла риј ског по сло ва ња; зна чај и уло га кан це ла риј ског по сло ва ња; про-
пи си ко ји ма је ре гу ли са но кан це ла риј ско по сло ва ње ор га на др жав не 
упра ве и при ме на про пи са; основ ни пој мо ви кан це ла риј ског по сло-
ва ња (под не сак; акт; при лог; пред мет; до си је; фа сци кла; ро ков ник; 
ре ги стра тур ски ма те ри јал; ар хив ска гра ђа; при јем на кан це ла ри ја; пи-
сар ни ца; ар хи ва; ар хив ски де по; про пи си и дру ги оп шти ак ти; ана ли-
тич ки ма те ри јал; ре ше ње).

При ма ње по ште; не по сред но при ма ње под не са ка; по твр да о 
при је му под не ска; по себ ни по ступ ци код при је ма по ште (оште ће не 
по шиљ ке, по шиљ ке у ве зи са ли ци та ци јом, кон кур сом и др.); при јем 
по ште од дру гог ор га на др жав не упра ве; по твр да при је ма по ште пре-
ко до став не књи ге и до став ни це; при јем по ште пре ко по штан ске слу-
жбе; отва ра ње и пре гле да ње по ште; отва ра ње и пре гле да ње обич не 
и пре по ру че не по ште; отва ра ње по шиљ ке ко ја пред ста вља др жав ну, 
вој ну или слу жбе ну тај ну; рас по ре ђи ва ње по ште; по сту пак са ак ти ма 
ко ји под ле жу так си ра њу; при јем ни штам биљ.

Рас по ре ђи ва ње по ште и кла си фи ка ци ја пред ме та по ма те ри ји; 
вр сте еви ден ци ја о пред ме ти ма; основ не еви ден ци је о ак ти ма и пред-
ме ти ма; кар то те ка пред ме та; је дин стве ни кла си фи ка ци о ни зна ци; вр-
сте кар ти ца за во ђе ње еви ден ци ја (ва ну прав них пред ме та, пр во сте-
пе ни управ ни, дру го сте пе ни управ ни, управ них пред ме та по во дом 
упо тре бе ван ред них прав них ле ко ва уло же них код пр во сте пе ног 
ор га на, управ них пред ме та по во дом упо тре бе ван ред них прав них 
ле ко ва уло же них код дру го сте пе ног ор га на); на чин и по сту пак упи си-
ва ња по да та ка у кар ти це; скра ће ни де ло вод ник; по сту пак и на чин во-
ђе ња скра ће ног де ло вод ни ка; по себ ни де ло вод ни ци (за ва ну прав не 
пред ме те, пр во сте пе не управ не пред ме те по зах те ву стран ке, по слу-
жбе ној ду жно сти и др.); во ђе ње еви ден ци је пу тем ау то мат ске об ра де 
по да та ка; на чин еви ден ти ра ња пред ме та пу тем ау то мат ске об ра де 
по да та ка; при јем под не са ка стра на ка и еви ден ти ра ње пред ме та пу-
тем тер ми на ла; обе ле жа ва ње пред ме та по вр сти (цр ве ни пред ме ти, 
жу ти пред ме ти, пла ви пред ме ти итд.); по моћ не еви ден ци је; по пис 
ака та; во ђе ње еви ден ци је по до си је и ма; еви ден ти ра ње ака та ко ји су 
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од ре ђе ни као др жав на, вој на или слу жбе не тај на; по сту пак са не ре-
ше ним пред ме ти ма ис те ком го ди не – пре за во ђе ње пред ме та; здру-
жи ва ње ака та; омот спи са; до ста вља ње ака та у рад; ро ков ник; раз во-
ђе ње ака та у кар то те ци, скра ће ном де ло вод ни ку и пу тем ау то мат ске 
об ра де по да та ка; от пре ма ње по ште; от пре ма ње по ште ко ја је озна че-
на као др жав на, вој на или слу жбе не тај на, еви ден ци ја о из вр ше ној 
от пре ми обич не и пре по ру че них по шиљ ки; ар хи ви ра ње и чу ва ње 
пред ме та; об ра да за вр ше них пред ме та; по сту пак пи сар ни це при ли-
ком при је ма об ра ђе них и за вр ше них пред ме та; ре верс и по твр да за 
из да те пред ме те из ар хи ве; из лу чи ва ње пред ме та из ар хив ског де-
поа; во ђе ње ар хив ске књи ге.

По сло ви у не по сред ној ве зи са кан це ла риј ским по сло ва њем; слу-
жбе ни акт, об на вља ње (ре кон струк ци ја) пред ме та; пе ча ти и штам би-
љи; рас по ред рад них про сто ри ја, рад у рад ним про сто ри ја ма; при ма-
ње стра на ка; упо тре ба те ле фо на; де жур ство; над зор над при ме ном 
про пи са о кан це ла риј ском по сло ва њу; ове ра ва ње пот пи са, ру ко пи са 
и пре пи са; ад ми ни стра тив не так се; кан це ла риј ско по сло ва ње у су до-
ви ма; кан це ла риј ско по сло ва ње у јав ном ту жи ла штву; кан це ла риј ско 
по сло ва ње у ор га ни ма за во ђе ње пре кр шај ног по ступ ка; кан це ла риј-
ско по сло ва ње у уста но ва ма за из вр ше ње кри вич них санк ци ја.
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