
 На основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 

61/06 – пречишћени текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), на 

предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, 

 

     Одбор за привреду и финансије, одређује 

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПЛАНСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИKE СРБИЈE 

 

 1. У поступку припреме Нацрта закона о планском систему Републике 

Србије, Министарство државне управе и локалне самоуправе спроводи јавну 

расправу о Нацрту закона о планском систему Републике Србије (у даљем тексту: 

Нацрт закона), који је саставни део овог програма.  

  

 2. Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 30. децембра 2016. 

године до 20. јануара 2017. године. 

 

 3. Текст Нацрта закона сачинињен је у широком кругу јавних консултација у 

којима су учествовали представници Републичког секретаријата за јавне политике, 

Генералног секретаријата Владе, Републичког секретаријата за законодавство, 

Канцеларије за европске интеграције, Министарства финансија, Министарства 

државне управе и локалне самоуправе, Министарства унутрашњих послова, али и 

представници цивилног сектора (бројна удружења грађана и друге организације 

цивилног друштва), академске и научно-истраживачке заједнице (бројни институти и 

истраживачки центри), представници Сталне конференције градова и општина, 

представници Делегације Европске уније у Републици Србији, Европске комисије и 

СИГМА-е, бројни домаћи и инострани стручњаци. 

 Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних служби, 

јединица локалне самоуправе, привредни субјекти, синдикати, удружења грађана и 

послодаваца и друге организације цивилног друштва, стручна јавност, представници 

академске и научно-истраживачке заједнице и други заинтересовани учесници. 

 

 4. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Републичком секретаријату за 

јавне политике, Београд, Немањина 22-26, или електронским путем на е-mail адресу: 

javna.rasprava@rsjp.gov.rs 

 

 5. Јавну расправу о Нацрту закона организоваће Министарство државне управе 

и локалне самоуправе у форми презентације и расправе о Нацрту закона, која ће се 

одржати у Београду и то по следећем распореду:  

 - Београд, 11. јануар 2017. године, Округли сто за представнике органа државне 

управе, Народне Скупштине и независних државних органа и организација, 

организација цивилног друштва, привредних удружења и друге заинтересоване 

стране, Народна скупштина, Краља Милана 14, с почетком у 10 сати. 

 - Београд, 16. јануар 2017. године, Округли сто за представнике јединица 

локалних самоуправа, Народна скупштина, Краља Милана 14, с почетком у 10 сати. 

 

 6. По окончању поступка јавне расправе, Министарство државне управе и 

локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у 

јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи. 

 

 7. Овај програм, ради реализације, доставити Министарству државне управе и 

локалне самоуправе који ће јавни позив за учешће у јавној расправи са овим 

mailto:javna.rasprava@rsjp.gov.rs


програмом објавити на својој интернет страници www.mduls.gov.rs и на порталу е-

управе, као и Републичком секретаријату за јавне политике који ће јавни позив за 

учешће у јавној расправи објавити на својој интернет страници www.rsjp.gov.rs. 

 

05 Број:  

У Београду, .... децембар 2016. године 

 

 

ОДБОР ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

 

Душан Вујовић 

 

 

http://www.mduls.gov.rs/

