
О Б Р А З Л ОЖ Е Њ Е 

 

 

 I. УСТАВНИ ОСНОВ 

 

 Уставни основ за доношење предложеног закона садржан је у 

одредби члана 99. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије, којом је прописано да 

Народна скупштина, поред осталог, доноси законе, а у вези са чланом 97. тач. 8. и 

16. Устава Републике Србије, којима је прописано да Република Србија уређује и 

обезбеђује систем у области радних односа и организацију, надлежност и рад 

републичких органа. 

 

II.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

Разлози за доношење Закона о изменама и допунама Закона о 

државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 

67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) непосредно су повезани са остваривањем циљева из 

Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 

9/14 и 42/14-испр), односно конкретних активности у остваривању наведених 

циљева утврђених у Акционом плану  за спровођење Стратегије реформе јавне 

управе у Републици Србији за период 2015-2017. године („Службени гласник РС”, 

број 31/15), а то су доследна примена принципа деполитизације и 

професионализације државних службеника, успостављањем службеничког 

система заснованог на начелима транспарентности, конкурентности, пријема и 

напредовања у служби на основу заслуга. Истовремено, предложене измене и 

допуне Закона су у функцији подршке изградњи модерне, ефикасне и стручне 

државне управе, односно подршке великој одговорности управо државних 

службеника у креирању јавних политика реформских процеса и њихове примене у 

пракси. Према томе, Закон о изменама и допунама Закона о државним 

службеницима је следећи корак у већ започетом  процесу реформе службеничког 

система. 

Измене и допуне Закона које се предлажу у складу су са захтевом 

Европске комисије изражене у Извештају о напретку за 2015. годину, а који се 

односи на очекиване промене у законском оквиру за систем државних службеника 

у Републици Србији. При изменама и допунама имале су се у виду и препоруке 

Регионалне школе за јавну управу (ReSPA) дате кроз документ „Унапређење 

примене попуњавања радних места по принципу заслуга на Западном Балкану: 

анализа и препоруке“. 

У циљу унапређења система запошљавања у складу са принципом 

заслуга, Законом о изменама и допунама Закона о државним службеницима 

унапређују се законске одредбе које се односе на попуњавање слободних радних 

места: детаљније и прецизније се уређује поступак селекције кандидата, уз 

истовремено поједностављење поступка пријављивања кандидата и ослобађање 

обавезе достављања потребне документације до избора кандидата за последњу 

фазу у селекцији (усмени разговор). Такође, у складу са принципом заслуга, 

Законом о изменама и допунама Закона о државним службеницима утврђује се 

могућност провере знања и способности државних службеника код примене 

института премештаја и преузимања. У складу са принципом заслуга, Законом о 

изменама и допунама Закона о државним службеницима уводи се као обавезна 

провера рада државног службеника који је први пут постављен на положај, у 
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првих шест месеци рада на положају, који, уколико не задовољи може бити 

разрешен. 

У досадашњем систему оцењивања рада државних службеника 

евидентан је веома велики број највиших оцена, што је нарушило сврху и смисао 

процене и вредновања њиховог учинка. У вези с тим, у овој фази реформе 

службеничког система, Законом о изменама и допунама Закона о државним 

службеницима извршене су измене у систему оцењивања и напредовања 

државних службеника, на тај начин што се ограничава број државних службеника 

чији рад може бити вреднован са високим оценама „истиче се“ и „нарочито се 

истиче“. То значи да ће могућност напредовања по основу оцене „истиче се“ и 

„нарочито се истиче“ имати само они државни службеници који су заиста 

остварили изузетне радне резултате. У складу с тим, Законом о изменама и 

допунама Закона о државним службеницима утврђена је обавеза државних 

службеника на положају у државном органу да међусобно сарађују ради усклађене 

примене мерила у вези са вредновањем рада државних службеника. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 

             И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

Уз чл. 1. до 3. и чл. 25.  

Наведеним одредбама врши се усклађивање са Законом о 

правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 55/14), којим се уводи термин 

Државно правобранилаштво. 

 

Уз члан 4. 

Предложеним изменама омогућује се руководиоцу да у случају 

премештаја и преузимања државног службеника из другог државног органа може 

спровести проверу стручне оспособљености, знања и вештина. Такође, предлаже 

се да у случају кад јавни конкурс није успео, руководилац органа може да понови 

поступак попуњавања радног места на један од начина предвиђених за 

попуњавање радних места. На овај начин даје се избор руководиоцу да брже и 

флексибилније, изврши попуњавање радног места уколико јавни конкурс није 

успео. 

 

Уз члан 5. 

Овом одредбом прописује се да руководилац органа може да 

распише интерни или јавни конкурс за попуњавање радног места на коме ради 

запослени за кога је извесно време престанка радног односа (писмени отказ, 

протек времена на које је заснован, престанак раног односа по сили закона нпр. 

због навршења радног века, осуде на казну затвора дужу од шест месеци и др). У 

овом случају попуњавање радног места по спроведеном јавном или интерном 

конкурсу могуће је тек када акт о престанку радног односа државног службеника 

постане коначан. Разлог за ову измену је ситуација када је неопходно што пре 

попунити радно место на коме се вршење послова не може одлагати, а 

попуњавање није могуће извршиоцем из тог државног органа. 

 

Уз члан 6. 

Овом одредбом ближе се одређује садржина огласа о јавном 

конкурсу.  Предложено је да се пријава на конкурс врши на обрасцу јединствене 

пријаве на конкурс и да кандидат учествује у изборном поступку под шифром која 
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се додељује приликом предаје јединствене пријаве. На овај начин се омогућава 

објективност и непристрасност у изборном поступку као и анонимност кандидата 

кроз заштиту његових личних података. 

 

Уз члан 7. 

Предложеном одредбом утврђује се начин спровођења конкурсног 

поступка, обавезни делови (општи теста знања, провера вештина и способности, 

провера стручних знања, непосредни усмени разговор са кандидатима, 

психолошкa процена), као и да доказе који се прилажу у конкурсном поступку 

достављају само кандидати који су квалификовани за усмени разговор. Предност 

ове одредбе је што се смањује оптерећење конкурсне комисије, Високог 

службеничког савета и Службе за управљање кадровима, односно утиче на 

ефикасност и економичност у спровођењу конкурсног поступка. 

 

Уз члан 8. 

 Овим чланом прописано је да конкурсна комисија сачињава листу од 

највише три најбоља кандидата који су испунили мерила прописана за избор и доставља 

је руководиоцу органа ради избора, а руководилац се обавезује да изабере кандидата са 

достављене листе у року од 15 дана. Резултати избора објављују на интернет 

презентацији државног органа који је огласио конкурс и Службе за управљање 

кадровима. На овај начин постиже се транспарентност конкурсног поступка. 

 

Уз члан 9. и 15. 

Предложеним одредбама прописује се садржина подзаконског акта 

односно уредбе Владе, којим се детаљније регулише интерни и јавни конкурс. 

 

Уз чл. 10. и 14. 

Овим одредбама предлаже се да кад положај попуњава Влада, 

попуњавање положаја врши спровођењем или интерног или јавног конкурс 

односно укида се обавеза првенства интерног конкурса. 

 

Уз члан 11. 

Предложеним решењем се уводи додатни критеријум у погледу услова 

за постављење на положај без спровођења интерног односно јавног конкурса.  

 

Уз члан 12. 

Овим чланом се додатно прецизира рок на који се врши постављење 

вршиоца дужности, предлаже се постављење вршиоца дужности ради замене 

државног службеника на положају који одсуствује са рада уз накнаду плате дуже 

од 30 дана и престанак рада вршиоца дужности по сили закона, без обзира на 

решење државног органа или тела надлежног за постављење, о престанку рада на 

положају је деклараторног карактера. 

 

Уз члан 13.  

Овим чланом додатно се прецизира која лица имају право учешћа на 

интерном конкурсу кад положај попуњава Влада. 

 

Уз члан 16.  

Предложеном одредбом уводи се нови институт вредновања рада 

државног службеника који се први пут поставља на положај или на нови положај. 
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Вредновање врши руководилац органа шест месеци од дана постављења на 

положај и уколико је рад државног службеника на положају вреднован као 

„незадовољавајућиˮ, руководилац органа предлаже покретање поступка за његово 

разрешење. 

 

Уз члан 17. 

Овим чланом се утврђују додатни разлози због којих државни 

службеник може бити разрешен са положаја. 

 

Уз члан 18. 

Овим чланом уређује се радно правни статус државног службеника 

коме је престао рад на положају ако није задовољио на провери рада и у случају 

када је поднео писмену оставку са захтевом за мировање права и обавеза из 

радног односа у складу законом. 

 

Уз члан 19.  

Предложеним чланом додатно се прецизира појам исти или слични 

положај, чиме се неспорно утврђује који су то положаји у случају промене 

уређења државних органа. 

 

Уз члан 20.  

Наведеним чланом предлаже се додатни циљ оцењивања државних 

службеника а то је остваривање очекиваних резултата у раду и утврђивање личног 

плана развоја.  

 

Уз члан 21. 

Овом одредбом прописују се врсте оцена за државне службенике на 

извршилачким радним местима и за државне службенике на положају и уводи се 

ограничење за највише оцене за извршилачким радним местима и начин на који 

ће се на нивоу државног органа вршити оцењивање државних службеника.  

 

Уз члан 22. 

Наведеним чланом уводи се нов начин превременог оцењивања, 

односно оцењивања пре истека периода за оцењивање, уколико непосредни 

руководилац процени да државни службеник није остварио очекиване резултате у 

раду у периоду кварталног вредновања, за државног службеника коме престаје 

радни однос или који ће дуже време бити одсутан. Овим чланом дефинише се појам 

очекиваних резултата у раду државних службеника и прецизира да је то остварење 

радних циљева и испуњење захтева радног места са просечним резултатом који је 

вреднован оценом „добар“. 

 

Уз члан 23.  

Предложеном одредбом утврђује се лични план развоја за државне 

службенике којима су решењем одређене оцене „не задовољава“ или „делимично 

задовољава“, на редовном или превременом оцењивању ради остваривања 

очекиваних резултата у раду и њихово ванредно оцењивање. 
 

Уз члан 24. 

Овај члан прецизније дефинише појам одговарајућег радног места у 

државном органу. 
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Уз члан 26.  

Наведеном одредбом се утврђује рок у коме државни службеници 

на положају имају обавезу да полажу државни стручни испит. 

 

Уз члан 27.  

Предложеним чланом уводи се могућност спровођења Програма за 

развој кадрова у органима државне управе, за послове на којима се захтева 

посебна стручна подршка, који подразумева радно ангажовање уз обавезно 

спровођење обуке и стручног усавршавања. 

 

Уз члан 28.  

Предложеном одредбом утврђује се могућност да у дисциплинском 

поступку због лакше повреде дужности из радног односа, не одржи усмена 

расправа уз услов да се државни службеник писмено изјасни о повреди дужности 

из радног односа.На овај начин постиже се ефикасност у спровођењу 

дисциплинских поступака у државним органима. 

 

Уз члан 29.  

Овим чланом уводи се могућност удаљења са рада због покретања 

кривичног поступка за кривично дело,чиме се умањује углед државног органа и 

поверење грађана у државни орган на основу мишљења Високог службеничког 

савета. 

 

Уз члан 30.  

Овим чланом прецизније се уређује застарелост и утврђује да 

застарелост не тече за време трајања управног спора, односно судског поступка у 

вези са спроведеним дисциплинским поступком и изреченом дисциплинском 

мером.  

 

Уз члан 31.  

Предложеним решењем се уређује да се у случају доношења новог 

правилника сви државни службеници распоређују на одговарајућа радна места, с 

тим да се може спровести претходна провера стручне оспособљености, знања и 

вештина у складу са уредбом Владе. 

 

Уз члан 33.  

Наведеним чланом предложено је да се као податак који се у 

уписује Централну кадровску евиденцију утврђује и национална припадност, 

уколико се државни службеник добровољно изјасни о овом податку. 

 

Уз члан 34.  

Предложеним решењем Високом службеничком савету се даје већа 

улога у праћењу функционисања службеничког система и предлагање мера за 

његово унапређење и прецизира делокруг надлежности. 
 

Уз чл. 35, 37. и 38. 

Овим одредбама уређује се начин на који ће се спроводити интерни 

и јавни конкурси у државним органима који су започети до дана ступања на снагу 

овог закона, поступак оцењивања државних службеника за 2015. годину, као и 

рок за доношење подзаконских аката. 



 

 

 

- 6 - 

Уз члан 36.  

Наведеном одредбом утврђује се да најкасније до 1. децембра 2016. 

године по сили закона престаје статус вршиоца дужности који су постављени на 

положај на којима се до дана ступања на снагу овог закона, интерни односно 

јавни конкурс није окончао постављењем на положај, као и вршиоцима дужности 

постављеним од дана ступања на снагу овог закона до 31. децембра 2015. године. 

 

Уз члан 39. 

Овом одредбом предлаже се да овај закон ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

  IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА  

              ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска 

средства.  

 

  

 


