Народна Скупштина Републике Србије
Трг Николе Пашића 13
11000 Београд

На основу члана 56. Устава Републике Србије, доле потписани грађани,
подносе и захтевају одговор на
ПЕТИЦИЈУ


За измену и допуну следећих одредби Закона о полицији:

-

Члан 172, чијим одредбама се крши претпоставка невиности полицијских службеника, на тај начин што ће у
оквиру тачке 2. овог члана уместо „тач. 1), 2), 4), 5) и 7)” писати „тач. 4) и 5)“;

-

Члан 167, којим су прописани услови за напредовање у служби;

-

Члан 189, којим се ограничава надкнада трошкова доласка на посао и одласка са посла, и који је у
супротности са са чланом 118. ставом 1. тачком 1. Закона о раду, са чланом 51. Закона о радним односима у
државним органима, а самим тим и са члановима 4, 21. и 194. Устава; на тај начин што ће се у ставу 1.
предметног члана након речи „рада“ ставити тачка, а преостале речи у реченици се бришу.

-

Члан 176, којим су предвиђени основи за остваривање права на солидарну помоћ запослених; на тај начин
што се садашња тачка 6. брише и додају три тачке:
„6) помоћ члановима уже породице, односно малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог и
запосленом са случај смрти члана уже породице.
7) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који погине у току обављања послова
радног места на које је распоређен - до висине просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији
према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике;
8) рођења детета запосленог - у висини просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према
последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.“
У ставу 3. предметног члана након иза „2)“ ставља зарез и брише реч „и“, а иза „5“ додаје „и 6)“.

-

Члан 170, чије измене су неопходне, јер чијим је ограничујућим одредбама обесмишљено и практично укинуто
право на штрајк полицијских службеника. Уз то ставови 4. и 5. предметног члана нису у сагласности са чланом
61. Устава и члановима 10. и 11. Закона о штрајку, чланом 61. ставом 2. Устава, као и чланом 21. Устава
(забрана дискриминације) и са члановима 4. и 194. Устава (начело јединства правног поретка).

-

Члан 154, којим је одређен временски рок за обавештавање о распореду рада сведен на свега 24 сата, на тај
начин што ће уместо садашњих, ставови 1. и 2. гласити:
Руководилац је дужан да обавести запослене о распореду и промени распореда радног времена најмање пет
дана унапред, осим у случају увођења прековременог рада.
Изузетно руководилац може да обавести запослене о распореду и промени распореда радног времена у
краћем року од пет дана, али не краћем од 48 часова унапред у случају потребе посла услед наступања
непредвиђених околности.

-

Чланови 124-128, који регулишу основе и начине употребе ватреног оружја од стране полицијских службеника,
а којима су овлашћења полицијских службеника на употребу ватреног оружја сведена на овлашћења која
имају грађани, тј. у случајевима нужне одбране и крајње нужде, што је бесмислено и противно разлозима
безбедности. Ова материја је сасвим добро била регулисана претходним Законом о полицији, па је постојеће
предметне одредбе довољно само заменити одредбама из претходног Закона о полицији.



За измену и допуну Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и
намештеника.

-

Члан 9, којим се висина дневнице на службеном путовању у земљи одређује на 150 динара; на тај начин што
се број „150“ мења бројем „2.500“.
Члан 20, којим се одређује висина дневнице на службеном путовању у иностранству; на тај начин што се број
„15“ мења бројем „50“.

-



За доношење посебног Закона о платама полицијских службеника, уважавајући све
специфичности позива и како је случај у већини држава у окружењу.

Тел. 031/524-734
е-пошта: centrala@ssp.org.rs
3100 Ужице, Наде Матић 8

ПИБ: 105204632
Матични број: 17713892
Текући рачун: 205-124426-66



За измену члана 118. става 2. Закона о раду, којим није предвиђена обавеза послодавца
да износ регреса искаже у новцу, на тај начин што у ставу 2. предметног члана уместо „5)“
пише „6)“.



За поништење акта министра унутрашњих послова, Предлога о преузимњу бр.1-9398/19-2
од 01.12.2016. године, којим се радничка одмаралишта „Нарцис“ и „Променада“ предају на
управљање Дирекцији за имовину РС, чиме се практично отуђује власништво МУП.



За обавезне одредбе Закона о буџетском систему Србије којим се планирају средства за
набавак униформе и грађанског одела за поједине категорије полицијских службеника, на
сваких пет календарских година.



За једнократно повећање зарада у складу са повећањем датим просвети, плус редовно
шестомесечно усклађивање зарада са растом цена на мало (март и септембар).



За измене прописа ради урачунавања „времена проведеног у путу“ у редовно радно
време приликом ангажовања полицијских службеника.

Р.бр.

Име и презиме

адреса

својеручни потпис

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Место и датум:__________________________
У име заступника подносилаца:__________________________
Име и презиме:__Лазар Ранитовић_________
Адреса:_Наде Марић 8, 31000Ужице__
Матични број:__________________________
Број личне карте:__________________________
Е-маил адреса:__predsednik@ssp.org.rs_____
Број телефона:___064/800-5515____________

Тел. 031/524-734
е-пошта: centrala@ssp.org.rs
3100 Ужице, Наде Матић 8

ПИБ: 105204632
Матични број: 17713892
Текући рачун: 205-124426-66

