На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ВЛАДИ
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о Влади, који је донела
Народна Скупштина Републике Србије на Другој седници Првог редовног заседања
у 2011. години, 11. марта 2011.
ПР број 3
У Београду, 11. марта 2011. године
Председник Републике,
Борис Тадић, с. р.
„Службени гласник РС“, бр. 16/11

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВЛАДИ
Члан 1.
У Закону о Влади („Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07
65-08), у члану 12. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:
„Председник Владе може бити и министар.
Чланови Владе, државни секретари и директори посебних организација и
служби Владе дужни су да поштују и извршавају обавезна упутства и посебна
задужења које им да председник Владе, сходно програму и политици Владе.“
Досадашњи став 3. постаје став 5.
Члан 2.
У члану 13. додаје се нови став 3. који гласи:
„Потпредседник Владе може бити и министар.“
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан З.
У члану 22. додаје се став 4. који гласи:
„Од подношења предлога председника Владе за разрешење министра до одлуке
Народне скупштине министар не може вршити своја овлашћења, већ њих преузима
члан Владе кога председник Владе овласти.“
Члан 4.
После члана 26. додаје се назив члана и члан 26а који гласе:
„Представљање ставова Владе
Члан 26а

Чланови Владе, државни секретари и директори посебних организација и
служби Владе дужни су да у јавним изјавама и наступима у јавности изражавају и
заступају ставове Владе.
Одлуку Владе дужан је да заступа у јавности и члан Владе који је гласао против
ње или је био уздржан.
Информације о раду Владе не могу се давати супротно начину одређеном
пословником Владе или на начин на основу којег се не може утврдити који члан Владе,
државни секретар и директор посебне организације и службе Владе даје информацију.“
Члан 5.
У члану 30. став 4. мења се и гласи:
„Генералном секретару Владе мандат престаје постављањем новог Генералног
секретара Владе, оставком или разрешењем.“
Члан 6.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“.

