
О б р а з л о ж е њ е 

I.   ПРАВНИ ОСНОВ 

 Правни основ за доношење Уредбе о измени Уредбе о накнади трошкова и 

отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 98/07-

пречишћен текст, 84/14 и 84/15) садржан је у одредбама члана 37. став 2. 

 Одредбом члана 37. став 2. Закона о платама државних службеника и 

намештеника прописано је да се услови за накнаду трошкова, њихова висина и начин на 

који се остварују прописују уредбом Владе, док је одредбом члана 38. став 3. прописано 

да се висина отпремнине прописује уредбом Владе. 

 

II.   РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

Измена Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и 

намештеника предлаже се ради ажурирања листе земаља у којима државни службеници 

и намештеници остварују право на накнаду трошкова доласка на одмор у Републику 

Србију. Основни циљ измене је отклањање нелогичности у постојећем списку држава, 

јер се различито третирају државе у истом географском подручју и са истим климатским 

условима па се, примера ради, трошкови доласка на одмор признају државном 

службенику и намештенику на служби у Уједињеним Арапским Емиратима и Држави 

Кувајт, али се не признају у Држави Катар или Краљевини Саудијској Арабији која је 

једна од неколико земаља у свету где температура достиже и преко 50˚C. 

Отежавајућа околност је и то да у државама које нису на наведеној листи, 

Република Србија има и резиденцијално дипломатско-конзуларно представништво, што 

запослене у наведеним представништвима доводи у неједнак положај у односу на 

запослене у земљама у којима је наведено право утврђено. 

Стога, Министарство спољних послова има велики проблем приликом 

упућивања државних службеника и намештеника на службу у ове државе, па би 

утврђивање права на накнаду трошкова доласка на одмор у Републику Србију позитивно 

утицало на функционисање Министарства, односно дипломатско-конзуларних 

представништава у овим земљама. 

Поред тога,  право на накнаду трошкова доласка на одмор у Републику Србију,  

утврђује се и државним службеницима и намештеницима у географски удаљеним 

државама, при чему је као критеријум узета географска удаљеност главног града стране 

државе од Београда, од преко 8.000 километара. У овим представништвима службује 

мали број запослених, па поменути издаци неће угрозити редовно функционисање 

Министарства спољних послова. 

Овом изменом смањује се и временски услов за остваривање наведеног права, са 

досадашњих најмање 18 месеци на најмање 12 месеци рада у наведеним државама. На 

овај начин додатно се унапређује  положај запослених јер им се омогућава да више пута, 

у току службе, остваре наведено право – што ће се позитивно одразити и на 

функционисање дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије у 

иностранству и попуну ових радних места.  



Такође, наведеном изменом, називи страних држава кориговани су у складу са 

Закључком Владе о коришћењу званичних пуних и скраћених назива страних држава на 

српском и енглеском језику.  

 

 

III.   ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

Чланом 1. Предлога уредбе мења се важећи члан 42. Уредбе прописивањем да се 

трошкови превоза који су потребни да би државни службеник или намештеник дошао са 

члановима своје породице на одмор у Републику Србију после најмање 12 месеци рада 

у држави с тешким климатским условима, односно географски удаљеној држави, као и 

трошкови њиховог повратка, накнађују у висини цене из путничке тарифе за превоз 

најекономичнијим превозним средством оне врсте и разреда који, према решењу о 

годишњем одмору, могу да користе. Наведеном изменом се предвиђа да се остваривање 

овог права после најмање 12 месеци рада у држави са листе,  уместо до сада  предвиђених 

најмање 18 месеци.  

Наведеном изменом утврђује се списак држава са тешким климатским условима 

и географски удаљеним државама. 

Чланом 2. Предлога уредбе уређује се ступање на снагу Уредбе. 

 

IV. ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ 

 

За реализацију ове уредбе није потребно обезбедити финансијска средства у 

буџету Републике Србије за 2021. годину и наредне две буџетске године на разделу 

Министарства државне управе и локалне самоуправе. 

 За спровођење ове уредбе за 2021. годину није потребно обезбедити додатна 

финансијска средства на разделу Министарства спољних послова. 

За спровођење Уредбе у 2022. години потребна су средства у износу од 10.000.000 

динара, а у 2023. години укупно 11.000.000 динара, на разделу Министарства спољних 

послова, на програму 0302-Дипломатско-конзуларни послови у иностранству, функцији 

113-Спољни послови и програмској активности 0001-Подшка функционисању 

дипломатско-конзуларних представништава. 

Наведена средства биће обезбеђена у оквиру постојећих лимита одређених од 

стране Министарства финансија, у складу са билансним могућностима буџета.  


