
 На основу члана 42. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12), 

 

 Влада доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА ВЛАДЕ 

 

Члан 1. 

 У Пословнику Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 – 

пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 и 37/11), у члану 4. став 2. речи: 

„– заменика председника Владе” бришу се.  

 

Члан 2. 

 У члану 7. ст. 4. и 5. мењају се и гласе: 

  „Када нарочито важни и хитни случајеви налажу да се седница 

Владе сазове и одржи без одлагања, а већина чланова Владе због службеног 

путовања или другог посебно оправданог разлога не може да присуствује 

седници, председник Владе може одлучити да се седница Владе одржи, а да 

одсутни чланови Владе гласају телефоном или телефаксом (телефонска седница). 

 Дневни ред телефонске седнице Владе унапред утврђује председник 

Владе и о тако утврђеном дневном реду се не гласа и он се не може мењати.” 

 

Члан 3. 

 После члана 38. додаје се назив члана и члан 38а, који гласе: 

„Платформе за међународне сусрете 

Члан 38а 

 Платформу за међународне сусрете председника и потпредседника 

Владе, када иступају у својству председника односно потпредседника Владе, 

припрема Министарство спољних послова у сарадњи са органима државне управе 

у чијој надлежности су питања која су повезана са циљем посете. 

 Платформу за међународне сусрете председника и потпредседника 

Владе, када иступају у својству министара надлежних за одређени ресор, 

припрема ресорно министарство, у сарадњи са другим органима државне управе у 

чију надлежност спадају питања која су повезана са циљем посете.  

 Платформу за међународне сусрете министара у Влади припрема 

ресорно министарство, у сарадњи са другим органима државне управе у чију 

надлежност спадају питања која су повезана са циљем посете.”  
 

Члан 4. 

 У члану 39а додају се ст. 4–7, који гласе: 

 „Уз нацрт закона и предлог уредбе или одлуке, као и уз предлог 

стратегије развоја и предлог Фискалне стратегије, предлагач као прилог доставља 

и изјаву о оствареној сарадњи, односно прибављању мишљења од органа, 

организација и тела који према посебним прописима дају мишљења на нацрте, 

односно предлоге тих аката. 

 Изјава из става 4. овог члана садржи податке о томе са којим је 

органима, организацијама и телима остварена сарадња, односно од којих су 

органа, организација и тела, у складу са посебним прописима, прибављена 



мишљења, са напоменом о томе да ли су примедбе тих органа, организација и 

тела прихваћене, а у случају да одређене примедбе нису прихваћене, у изјави се 

наводе и разлози за неприхватање тих примедаба. Уз изјаву се достављају и 

мишљења органа, организација и тела из става 4. овог члана. 

 Ако неки орган, организација или тело из става 4. овог члана не 

достави своје мишљење у року из члана 47. овог пословника, предлагач више није 

у обавези да прибави то мишљење, али је дужан да податaк о томе наведе у изјави 

из става 4. овог члана. 

 Ако обавеза остваривања сарадње, односно прибављања мишљења, 

у смислу става 4. овог члана, није предвиђена посебним прописима, предлагач то 

наводи у изјави из става 4. овог члана.” 

 

Члан 5. 

 Назив члана 41. и члан 41. мењају се и гласе: 

„Јавна расправа 

Члан 41. 

 Предлагач је обавезан да у припреми закона којим се битно мења 

уређење неког питања или уређује питање које посебно занима јавност спроведе 

јавну расправу. Јавна расправа се може спровести и у припреми стратегије 

развоја, уредбе и одлуке. 

 Сматра се да су критеријими из става 1. овог члана који се односе на 

обавезу спровођења јавне расправе испуњени у следећим случајевима: 

 1) приликом припреме новог системског закона; 

 2) приликом припреме новог закона, осим ако надлежни одбор на 

образложен предлог предлагача не одлучи друкчије; 

 3) приликом припреме закона о изменама и допунама закона ако се 

њиме битно мењају решења из постојећег закона, о чему надлежни одбор, на 

образложен предлог предлагача, одлучује у сваком конкретном случају; 

 4) приликом припреме закона о потврђивању међународног уговора 

– само ако надлежни одбор одлучи да се спроведе јавна расправа, и то на 

образложен предлог Министарства спољних послова или органа државне управе 

из чијег су делокруга питања уређена међународним уговором. 

 Одлуку о спровођењу јавне расправе, програм јавне расправе и рок у 

којем се она спроводи одређује надлежни одбор, на предлог предлагача. 

 Поступак јавне расправе започиње објављивањем јавног позива за 

учешће у јавној расправи са програмом јавне расправе на интернет страници 

предлагача и порталу е-управе. Јавни позив садржи и информације о образовању и 

саставу радне групе која је припремила нацрт односно предлог акта који је 

предмет јавне расправе. 

 Програм јавне расправе обавезно садржи: нацрт односно предлог 

акта који је предмет јавне расправе са образложењем и прилозима утврђеним 

овим пословником, рок за спровођење јавне расправе, важне информације о 

активностима које се планирају у оквиру јавне расправе (одржавање округлих 

столова, трибина, адресу и време њиховог одржавања и др.), начин достављања 

предлога, сугестија, иницијатива и коментара, као и друге податке значајне за 

њено спровођење. 

 Рок за достављање иницијатива, предлога, сугестија и коментара у 

писменом или електронском облику износи најмање 15 дана од дана објављивања 

јавног позива.  

 Јавна расправа траје најмање 20 дана. 



 Ако предлагач не спроведе јавну расправу, а био је обавезан, 

надлежни одбор при разматрању нацрта закона сам одређује програм јавне 

расправе и рок у којем се она спроводи. 

 Предлагача који не спроведе јавну расправу према програму који му 

је одредио надлежни одбор обавезује да јавну расправу спроведе у потпуности. 

 Предлагач је дужан да извештај о спроведеној јавној расправи 

објави на својој интернет страници и порталу е-управе најкасније у року од 15 

дана од дана окончања јавне расправе.” 

 

Члан 6. 

 У члану 46. после става 5. додају се нови ст. 6. и 7, који гласе: 

 „О анализи ефеката закона, која се, у складу са одредбама овог 

пословника, доставља уз нацрт закона, прибавља се мишљење Канцеларије за 

регулаторну реформу и анализу ефеката прописа. Ако предлагач оцени да уз 

нацрт закона не треба да приложи анализу ефеката закона, дужан је да о томе 

прибави мишљење Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката 

прописа.  

 Предлагач је дужан да затражи мишљење органа, организација и 

тела који су у складу са посебним прописима овлашћени за давање мишљења и 

одговоран је за поступање на начин из члана 39а ст. 4–7. овог пословника.” 

 Досадашњи став 6. постаје став 8. 

 

Члан 7. 

 У члану 53. речи: „– заменик председника Владе” бришу се.  

 

Члан 8. 

 У члану 67. додаје се став 2, који гласи: 

 „Републички секретаријат за законодавство доставља на 

објављивање у „Службеном гласнику Републике Србије” акте Владе у писменој 

форми и у електронској форми.”  

 

Члан 9. 

 У члану 70. став 3. мења се и гласи: 

 „Представник Владе може на седници Народне скупштине без 

мишљења Владе одбити сваки амандман другог предлагача.”  

 После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

 „Представник Владе може на седници Народне скупштине без 

мишљења Владе прихватити амандман другог предлагача само ако се њиме битно 

не мењају решења из предлога акта Владе и ако је за то прибавио позитивна 

мишљења Генералног секретаријата, Републичког секретаријата за законодавство 

и Канцеларије за европске интеграције, а на њихов захтев и министарства односно 

другог органа државне управе са чијим надлежностима су повезана питања на 

која се амандман који се прихвата односи.” 

 Досадашњи став 4. постаје став 5. 

 

Члан 10. 

 У члану 85. став 1. речи: „министарства или посебне организације” 

замењују се речима: „министарства, посебне организације или имаоца јавних 

овлашћења на нивоу Републике”. 

 После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:  



 „Када се ради о пропису који је донео ималац јавних овлашћења на 

нивоу Републике, Генерални секретар прибавља и изјашњење министарства које 

је, у складу са законом, надлежно да врши надзор над радом имаоца јавних 

овлашћења на нивоу Републике који је донео пропис, а које се доставља у року из 

става 2. овог члана .”   

 Досадашњи став 3. постаје став 4. 

 У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, речи: „министарства или 

посебне организације” замењују се речима: „министарства, посебне организације 

или имаоца јавних овлашћења на нивоу Републике”. 

 

Члан 11. 

 У члану 87. став 1. мења се и гласи:  

 „Ако министарство, посебна организација или ималац јавних 

овлашћења на нивоу Републике не донесу пропис у утврђеном року, пропис може 

донети Влада, под условом да недоношење прописа може изазвати штетне 

последице по живот или здравље људи, животну средину, привреду или имовину 

веће вредности.” 

 

Члан 12. 

 У члану 94. став 2. запета и речи: „функционер задужен за 

координацију односа са јавношћу” бришу се. 

 Став 3. брише се. 

 Досадашњи став 4. постаје став 3. 

 

Члан 13. 

 У чл. 37, 38. и 46. речи: „меморандум о буџету” у одређеном падежу 

замењују се речима: „Фискална стратегија” у одговарајућем падежу. 

 

Члан 14. 

 Одредбе чл. 4. и 5. и члана 6. (нови став 7. у члану 46) ове одлуке не 

примењују се на материјале који су до дана ступања на снагу ове одлуке на 

прописан начин припремљени и достављени Влади преко Генералног 

секретаријата. 

 

Члан 15. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.  
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В Л А Д А 
 

Тачност преписа оверава 
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