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ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одбор за 
правни систем и државне органе донео је Закључак 05 број: 011-7802/17. од 
16. августа 2017  године, којим се одређује спровођење јавне расправе о 
Нацрту закона о запосленима у јавним службама и утврђује Програм 
јавне расправе о Нацрту закона о запосленима у јавним службама. 

Јавну расправу о Нацрту закона о запосленима у јавним службама спроводи 
Министарство државне управе и локалне самоуправе. 

У поступку припреме Нацрта закона министар државне управе и локалне 
самоуправе  је донео Решење о образовању Посебне радне групе за припрему 
текста нацрта закона о радноправном статусу и платама запослених у јавним 
службама која је у оквиру задатка да припреми текст нацрта тог закона, 
припремила текст Нацрта закона о запосленима у јавним службама. У раду 
Посебне радне групе учествовали су представници органа чији је делокруг 
повезан са садржином овог закона. Поред представника Министарства државне 
управе и локалне самоуправе, у раду на припреми Нацрта закона учествовали 
су и представници Републичког секретаријата за законодавство, Министарства 
финансија, Министарства здравља, Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Министарства културе, Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација, Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде, 
Министарства омладине и спорта, као и представник правосуђа односно судија 
Врховног касационог суда. 

Консултативни процес о тексту закона започет је у току припреме радне 
верзије нацрта овог закона.  С тим у вези, одржано је 16 састанака са 
представницима синдиката из области јавних служби (просвете, здравства и 
социјалне заштите, предшколаца, културе) као и са представницима синдиката 
организација обавезног социјалног осигурања. 

Јавна расправа о Нацрту закона о запосленима у јавним службама спроводи се 
од 18. августа до 6. септембра 2017. године.  

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, представници 
синдиката, стручњаци у овој области, као и остали заинтересовани субјекти.  

Текст Нацрта закона о запосленима у јавним службама представиће се 
на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту 
закона о о запосленима у јавним службама”, који ће се у организацији 
Министарства државне управе и локалне самоуправе одржати 24. 
августа 2017. године у Новом Саду, са почетком у 10.00 часова, 28. 
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августа 2017. године у Крагујевцу, са почетком у 11.00 часова и 4. 
септембра 2017. године у Београду, са почетком у 10.00 часова.  

 
С поштовањем, 

        Председница 
 
                 Љиљана Киковић 


