
 

                      

 РУКОВОДИОЦИМА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА 

 

Поштована/и, 
 

Указујем вам на члан 96[s4] Закона о изменама и допунама Закона о државним 
службеницима и намештеницима  („Сл. гласник Републике Србије“, број 95/2018), који 
каже: 
 

„Државни орган може у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона да 
распише интерни конкурс ради попуњавања извршилачког радног места на којем могу 
учествовати државни службеници на неодређено време у том државном органу и државни 
службеници који су на дан ступања на снагу овог закона у радном односу на одређено 
време обављали послове у државном органу због привремено повећаног обима посла 
најмање две године непрекидно пре оглашавања интерног конкурса, односно најмање две 
године са прекидима од три године у периоду од три године непрекидно пре оглашавања 
интерног конкурса. 
 

Интерни конкурс из става 2. овог члана спроводи се сходном применом правила о 
интерном конкурсу у складу са овим законом.“ 

 

Наведена законска одредба усвојена је на предлог Синдиката. Она пружа могућност да се 
интерним конкурсом ова места попуне, а самим тим и реши проблем једног броја 
запослених државних службеника који раде дуги низ година на одређено време, што је на 
састанку одржаном 01.03.2019. године са представницима Министарства правде и 
Синдиката констатовано. 
 

Зато вас молим да, уколико по правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у вашој организацији који је на снази постоје систематизована а непопуњена 
извршилачка радна места запосленим државним службеницима на неодређено и да на тим 
радним местима раде државни службеници на одређено време због повећаног обима посла 
дуги низ година, што пре, упутите допис Министарству правде са подацима колико имате 
слободних радних места, колико имате запослених на одређено време, као и колико дуго 
раде на одређено време. 

 

Имајући у виду да је на снази забрана запошљавања, предлажем да до краја марта 2019. 
године доставите Министарству правде податак колико је систематизовано а непопуњено 



извршилачких радних места запосленим државним службеницима на неодређено време, и 
колики је број запослених државних службеника на одређено због привремено (трајно) 
повећаног обима посла најмање две године непрекидно, односно најмање две године са 
прекидима у периоду од три године непрекидно, са образложењем потребе њиховог 
таквог рада у том статусу и у том броју, истицањем чињенице да додатна новчана 
средства нису потребна с обзиром на то да су у систему и  Законом о буџету предвиђени,  
како би се Министарство правде обратило Комисији Владе и издејствовало дозволу 
запошљавања овог броја људи на неодређено. 
 

 Најсрдачније вас поздрављам. 
 

                Председница 

         Слађанка Милошевић 


