
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАРОДНА СКУПШТИНА 
Административни одбор 
28 број: 112-2161/08 
22. септембар 2008. године 
Б е о г р  а д

На основу члана 73 став 1 алинеја 6 Пословника Народне скупштине 
Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 56/05 -  Пречишћени текст и 
81/06), Административни одбор Народне скупштине Републике Србије, на 
седници одржаној 22. септембра 2008. године, донео је

ОДЛУКУ
о радном ангажовању консултаната за стручне и административне послове 

посланичких група у Народној скупштини

1. Посланичка група у Народној скупштини има право да, поред 
запослених у Служби Народне скупштине, радно ангажује консултанте за 
обављање стручних и административних послова посланичких група (у даљем 
тексту: консултант), под условима утврђеним овом одлуком.

2. Број консултаната коју посланичка група у Народној скупштини може да 
ангажује утврђује се на следећи начин:

- посланичка група која има до 15 народних посланика има право да 
ангажује два лица (ЈеДН0 за обављање стручних и једно за обављање 
административних послова);

- посланичка група која има од 16 до 44 народних посланика има право да 
ангажује четири лица (два за обављање стручних и два за обављање 
административних послова);

- посланичка група која има од 45 до 80 народна посланика има право да 
ангажује шест лица (три за обављање стручних и три за обављање 
административних послова);

- посланичка група која има више од 81 народног посланика има право да 
ангажује осам лица (четири за обављање стручних и четири за обављање 
административних послова).

3. На захтев председника посланичке групе, секретар Народне скупштине 
ће, у складу са Законом о државним службеницима и овом одлуком за лице из 
тачке 1. ове одлуке донети решење о заснивању радног односа на одређено време, 
најдуже до краја трајања мандата посланичке групе у којој је то лице ангажовано.

Радни однос консултаната престаје пре истека рока из става 1. ове тачке на 
захтев председника посланичке групе у Народној скупштини, као и у случају 
престанка постојања посланичке групе у Народној скупштини за коју је 
консултант ангажован.
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4. Консултант се распоређује на радно место у складу са Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Народне 
скупштине.

На права и обавезе консултаната примењују се одредбе закона и других 
општих аката којима се регулише радно правни статус државних службеника у 
Служби Народне скупштине.

5. Консултант који је обављао стручне или административне послове за 
посланичку групу у Народној скупштини пре 1. јануара 2007. године и коме је 
обновљено ангажовање након истека овог рока, задржава плату коју је имао на 
дан 1. јануара 2007. године док његова основна плата, применом одредаба Закона 
о платама државних службеника и намештеника не достигне висину плате коју је 
имао на дан 1. јануара 2007. године.

6. Консултанти су за обављање послова и извршавање задатака одговорни 
председнику посланичке групе за коју су ангажовани.

7. О спровођењу ове одлуке стараће се секретар Народне скупштине.

8. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, када 
престаје да важи одлука Административног одбора 28 број 02-767/04 од 24. 
фебруара 2004. године.


