9 НОВИХ ЗАКОНА

ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Четири закона:
1 . ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СИСТЕМУ ПЛАТА
ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ;
2 . ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА
СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ;
3 . ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ
СЛУЖБАМА И
4 . ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ
АГЕНЦИЈАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈЕ ЈЕ ОСНОВАЛА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

су део темеља реформе система плата. Предложеним изменама
се мењају рокови, а оне су условљене потребом да се у
предстојећем периоду спроведу додатне финансијске анализе
преласка на нов систем плата, као и да се остави нови примерен
временски период за прилагођавање послодаваца и запослених
до 1. јануара 2020.

Законом о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
обезбеђују се услови за пуну професионализацију и
деполитизацију кадрова у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе.

Законом о изменама и допунама Закона о
платама државних службеника и намештеника
уређујемо радне односе државних службеника и намештеника,
како би се обезбедили несметани услови за њихово
награђивање по основу вредновања радне успешности, почев
од 1. јануара 2019.

Законом о изменама и допунама Закона о
државним службеницима
желимо да обезбедимо висок квалитет услуга грађанима и
привредним субјектима и доследну примену деполитизације и
професионализације државних службеника, успостављање
службеничког система заснованог на компетенцијама и на
начелима транспарентности, конкурентности, пријема и
напредовања у служби на основу заслуга.

Изменама Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору
продужава се примена овог закона до краја 2019. године.
Смањење зарада, забрана запошљавања и рационализација
броја запослених у јавном сектору су мере које су до сада
највише допринеле смањењу расхода и успеху фискалне
консолидације.

Закон о изменама и допунама Закона о
инспекцијском надзору
Реформа инспекцијског надзора у склопу потпуне реформе
јавне управе је једна од најуспешнијих активности које смо
последњих година спровели.
У 2017, само 17% анкетираних привредних субјеката изјављује
да инспекцијски надзор негативно утиче на пословање њиховог
предузећа.
Србија има МАЊАК ИНСПЕКТОРА у односу на потребе свих
облика инспекцијског надзора, као и у односу на европски
просек. Стога, наш задатак у наредном периоду биће и План
запошљавања нових инспектора, као и стручно усавршавање
инспектора.
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