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ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ДРЖАВНОМ СЛУЖБЕНИКУ ЗБОГ 

НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ ОЦЕНЕ 
 

Када државном службенику буде одређена оцена „не задовољава“ – радни однос му 

престаје по сили закона даном коначности решења. 

 

Из образложења: 

 

Према одредби члана 10. став 1. Закона о одређивању максималног броја запослених у 

Републичкој администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 104/09) прописано је да је руководилац 

органа државне управе, дужан да изврши проверу квалитета рада запослених у року од 30 

дана од дана ступања на снагу овог закона (став 1); да ће се провера квалитета рада државних 

службеника извршити оцењивањем свих државних службеника без обзира колико је времена 

државни службеник провео на раду у државном органу (став 2); да се у поступку оцењивања 

државног службеника узимају у обзир и све оцене дате државном службенику у претходном 

периоду од две године (став 3); да је решење о оцени државног службеника коначно и да се 

против њега може покренути управни спор (став 4); да државном службенику коме у 

поступку оцењивања решењем буде одређена оцена „не задовољава“ престаје радни однос 

даном коначности решења (став 5). 

Одредбом члана 23. став 2. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 

79/05...95/10), прописано је да министар представља министарство, доноси прописе и решења 

у управним и другим појединачним ствариа и одлучује о другим питањима из делокруга 

министарства. 

Правилно је, по оцени Управног суда, оспореним решењем тужиоцу престао радни однос, 

правилном применом одредби члана 10. став 5. Законао одређивању максималног броја 

запослених у републичкој администрацији и одредби члана 132. Закона о државним 

службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05... 116/08 и 104/09), којим је прописано да о томе 

да је државном службенику престао радни однос по сили закона, руководилац доноси 

решење којим утврђује разлог због кога је радни однос престао и дан када је радни однос 

престао, као и да против решења жалба није допуштена, али може да се покрене управни 

спор. Решење Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике 

Србије о оцени квалитета рада, овде тужиоца, „не задовољава“, постало је коначно дана 5. 3. 

2012. године, када је и уручено тужиоцу, те је са даном коначности решења по самом закону 

тужиоцу престао радни однос, односно стекли су се сви законски услови да тужиоцу 

престане радни однос по сили закона, како је одлучено оспореним решењем. За своју одлуку 

тужени орган је дао јасне и аргументоване разлоге које у свему, као правилне и на закону 

засноване, прихвата и овај суд. (Пресуда Управног суда, У. 5221/12 од 19. јуна 2014) 

 


