
Оцењивање и престанак радног односа државног службеника

члан 198. став 1. Закона о општем управном поступку

(“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 ... 31/01 и “Службени гласник РС”, бр. 30/2010)

НЕ  МОЖЕ  СЕ  ЈЕДНИМ  РЕШЕЊЕМ  ОДРЕДИТИ  ОЦЕНА  ДРЖАВНОМ 

СЛУЖБЕНИКУ  И  ИСТИМ  РЕШЕЊЕМ  УТВРДИТИ  ДА  МУ  ПРЕСТАЈЕ  РАДНИ 

ОДНОС ДАНОМ КОНАЧНОСТИ ОДЛУКЕ О ОЦЕЊИВАЊУ.

Из образложења

“Из  образложења  оспореног  решења  произлази  да  је  тужени  орган  одлуку  као  у 

диспозитиву истог, донео са разлога што је применом одредбе члана 10.  Закона о одређивању 

максималног  броја  запослених  у  републичкој  администрацији,  извршио  оцењивање 

запослених, у ком поступку је између осталих извршена провера квалитета рада државног 

службеника,  односно  тужиље,  којом  приликом  су  у  обзир  узети  постигнути  резултати  у 

извршењу  послова  радног  места  и  утврђених  радних  циљева,  самосталност,  стваралачка 

способност,  предузимљивост,  прецизност  и  савесност,  сарадња  са  другим  државним 

службеницима као и остале способности и утврђено је да тужиља не остварује резултате 

рада, односно да нема  потребна знања и способности за обављање послова на којима ради. 

Између  осталог,  утврђено  је  да  је  многе  послове  и  налоге  претпостављених  извршавала 

несавесно, па је тако за потребе једног од најважнијих задатака министарства – припремне 

активности за спровођење избора за националне савете националних мањина, њен конкретан 

задатак био да припреми списак свих општина у Републици Србији и упути им кратак допис 

са обавештењем представницима који би похађали обуку за савладавање софтвера за упис у 

посебан бирачки списак националних мањина, а да је тужиља и поред тога што јој је у више 

наврата стављена у изглед важност задатка, учинила пропусте на тај начин што за обуку није 

обавестила  и  позвала  више  десетина  општина,  односно  није  могла  да  да  одговор 

претпостављенима које  општине је  на  крају обавестила о обуци,  а  које  није.  Поред тога, 

наведене су и друге ситуације у којима је тужиља показала нестручност и несавесност. На 

основу  изнетог,  тужиља  је  решењем  туженог  органа  “о  оцени  квалитета  рада”  оцењена 

оценом “не задовољава”,  и истим решењем је утврђено да даном коначности тог решења 

тужиљи престаје радни однос код туженог,  с тим да решење постаје коначно на дан када 
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државни службеник потпише пријем решења.

Међутим, по налажењу Управног суда, нису били испуњени услови да се истим 

решењем одлучи о питању оцењивања државног службеника и о престанку њеног радног 

односа,  будући  да  је  коначност  решења  о  оцењивању предуслов  за  доношење  решења  о 

престанку радног односа.

Одредбом члана 10. став 1. Закона о одређивању максималног броја запослених 

у републичкој администрацији (''Службени гласник РС'',  бр. 104/2009), прописано је да су 

руководиоци органа државне управе, јавних агенција и организација за обавезно социјално 

осигурање и друга овлашћена лица у тим органима, односно организацијама, у складу са 

законом, дужни да изврше проверу квалитета рада запослених у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу овог Закона,  док је одредбом става 5.  истог члана закона прописано да 

државном  службенику  коме  у  поступку  оцењивања  решењем  буде  одређена  оцена  “не 

задовољава” престаје радни однос даном коначности решења.

Одредбом члана 132. Закона о државним службеницима (“Службени гласник 

РС”, бр. 79/2005 ... 104/2009), прописано је да о томе да је државном службенику престао 

радни однос по сили закона руководилац органа доноси решење којим утврђује разлог због 

кога је радни однос престао и дан када је радни однос престао, као и да се против таквог 

решења може покренути управни спор.  

Код  оваквог  стања  ствари,  тужени  орган  је  био  дужан  да  донесе  одлуку  о 

оцењивању државног службеника,  да  ту одлуку,  на  начин прописан Законом о  државним 

службеницима, достави државном службенику и да тек пошто та одлука постане коначна, 

донесе решењем којим ће утврдити разлог због кога је радни однос престао и дан када је 

радни однос престао.

Поред тога, оспорено решење је фактички неизвршиво у делу који се односи на 

престанак радног  односа,  јер датум престанка радног  односа није  диспозитивом одређен. 

Чињеница је да у случају када државни службеник буде оцењен са оценом ''не задовољава'', 

радни однос му престаје по самом закону у складу са одредбом члана 10. став 5. Закона о 

одређивању  максималног  броја  запослених  у  републичкој  администрацији  (''Службени 

гласник РС'',  бр.  104/2009),  али се  разлог  за  престанак радног  односа и  датум престанка 

радног односа морају утврдити посебним решењем, у смислу наведене одредбе члана 132. 

Закона  о  државним  службеницима.  Ово  стога,  што  датум  престанка  радног  односа  није 
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законом одређен, већ одредив, па је управо то разлог због кога је и требало донети посебно 

решење  о  престанку  радног  односа,   пошто  се  претходно  утврди  са  којим  датумом  је 

државном  службенику  радни  однос  престао,  односно  када  је  постала  коначна  одлука  о 

оцењивању,  а  што представља будућу неизвесну околност коју треба утврдити на  основу 

доказа о извршеном достављању решења о оцењивању”.

(Пресуда Управног суда 9 У 18487/10, од 30.08.2011. године)

             Сентенцу сачинила

   Елена Петровић

судијски помоћник
   Управног суда
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