„Службени гласник РС“, бр. 88/09
На основу члана 42. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА ВЛАДЕ
Члан 1.
У Пословнику Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 – пречишћен
текст и 69/08), у наслову изнад члана 6. и у члану 6. реч: „исказница” замењује се
речју: „легитимација”, у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 7. после става 4. додаје се став 5. који гласи:
„У случају одржавања седнице Владе на начин из става 4. овог члана,
дневни ред седнице Владе унапред утврђује председник Владе. О тако утврђеном
дневном реду се не гласа и он се не може мењати.”
Члан 3.
У члану 11. став 1. речи: „и заменик председника” бришу се, а реч:
„именују” замењује се речју: „именује”.
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Заменик председника сталног радног тела именује се из реда
чланова сталног радног тела.”
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 4.
У члану 12. став 2. додаје се реченица трећа која гласи: „Дневни ред
се може допунити само оним материјалима који су припремљени у складу са овим
пословником.”
Члан 5.
У члану 14. после става 3. додаје се став 4. који гласи:
„На седнице сталних радних тела не могу се сходно примењивати
одредбе члана 7. ст. 4. и 5. овог пословника.”
Члан 6.
У члану 18. став 2. речи: „председници одбора се договарају који од
њих ће предложити Влади” замењују се речима: „одржава се заједничка седница

тих одбора с циљем да се постигне договор о закључку који ће бити предложен
Влади”.
Члан 7.
У члану 19. став 3. речи: „примењују одредбе овог пословника о разматрању
питања из делокруга другог одбора” замењују се речима: „примењује одредба
члана 18. став 3. овог пословника”.
Члан 8.
У члану 24. став 1. после речи: „Генерални секретаријат” додају се
речи: „ ,по правилу, ”.
Члан 9.
У члану 25. став 1. у тачки 4) запета се замењује тачком, а тачка 4а)
брише се.
Члан 10.
Члан 29. мења се и гласи:
„Члан 29.
Одбор за јавне службе разматра питања која се односе на: науку;
образовање; културу; здравље; пензијско и инвалидско осигурање; борачкоинвалидску и социјалну заштиту; брак и породицу; јавно информисање; спорт и
остала питања везана за јавне службе.”
Члан 11.
Наслов изнад члана и члан 29а бришу се.
Члан 12.
У члану 38. после става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5. који гласе:
„Предлог закључка доставља се Влади са образложењем које садржи
разлоге за његово доношење и објашњење свих потребних питања.
Предлог закључка мора да садржи рок за његово извршење, ако је
закључак таквог карактера да се њиме налаже извршавање одређене обавезе органу
државне управе. Уз правни основ за доношење закључка наводи се и на чији
предлог се закључак доноси.
Информације се достављају ради информисања чланова Владе.”
У досадашњем ставу 3. који постаје став 6. реч: „информације,”
брише се.
Члан 13.
У члану 41. после става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Јавна расправа може се спроводити и у припреми стратегије
развоја.”
Члан 14.

У члану 46. став 1. речи: „Канцеларије за придруживање Европској
унији” замењују се речима: „Канцеларије за европске интеграције”.
После става 3. додају се нови ст. 4. и 5. који гласе:
„Приликом достављања нацрта закона на мишљење Канцеларији за
европске интеграције, предлагач доставља Канцеларији и изјаву о усклађености са
прописима Европске уније.
Мишљења надлежних органа државне управе о нацрту закона о
потврђивању међународног уговора прибавља Министарство спољних послова.”
Досадашњи став 4. постаје став 6.
Члан 15.
У члану 47. став 1. после броја: „10” додаје се реч: „радних”.
У ставу 2. после броја: „20” додаје се реч: „радних”.
Члан 16.
У члану 55. после става 5. додаје се став 6. који гласи:
„Материјали којима се допуњује дневни ред на самој седници Владе
морају бити припремљени у складу са овим пословником.”
Члан 17.
У члану 65. став 3. додаје се реченица трећа која гласи: „Пречишћен
текст предлога закона о потврђивању међународног уговора парафира и
представник органа државне управе из чијег су делокруга питања уређена
међународним уговором.”
Члан 18.
Члан 82. мења се и гласи:
„Члан 82.
Ако председник Републике затражи да Влада заузме став о питању из
њене надлежности, Генерални секретар доставља тај захтев надлежним органима
државне управе да они припреме за Владу предлог закључка који садржи став
Владе.
У свему осталом примењују се одредбе овог пословника о припреми
материјала за седницу Владе.”
Члан 19.
У члану 86. став 2. брише се.
Члан 20.
У члану 88. став 3. после речи: „у сарадњи с” додају се речи:
„Министарством за државну управу и локалну самоуправу и”.
Члан 21.
У члану 89. став 3. реч: „примереном” замењује се речју:
„одређеном”.

Члан 22.
Овлашћује се Републички секретаријат за законодавство да утврди
пречишћен текст Пословника Владе и да га после ступања на снагу ове одлуке
достави „Службеном гласнику Републике Србије” на објављивање.
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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