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ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА СЛУЖБЕНИКА У 

ОРГАНИМА АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦАМА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

Питање: Ко одлучује о правима и обавезама служебеника у органима аутономних 

покрајина и јединицама локалне самоуправе у првостепеном поступку? 

 

Одговор: О правима, обавезама и одговорностима из радног односа службеника одлучујеј 

послодавац својим актом који се доноси у форми решења, сагласно закону којим се уређује  

општи управни поступак. Решење послодавца има карактер правног акта, ако Законом о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон) није друкчије одређено. 

Према одредби члана 4. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, послодавац службеника (што се односи и на функционере 

и намештенике) у аутономним покрајинама јесте аутономна покрајина, а према ставу 2. 

истог члана послодавац поменутих лица у јединицама локалне самоуправе јесте јединица 

локалне самоуправе. У одредбама ст. 5, 6. и 7. истог члана поменути закон је одредио на 

следећи начин ко врши права и дужности у име наведених послодаваца: 

1) за службенике на положају у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе права и дужности у име послодавца врши орган аутономне покрајине, 

односно јединица локалне самоуправе надлежан за постављање службеника на 

положају; 

2) за службенике (који раде на извршилачким радним местима) у аутономним 

покрајинама права и дужности у име послодавца врши руководилац органа, службе 

или организације из члана 1. поменутог закона; 

3) за службенике у јединицама локалне самоуправе права и дужности у име 

послодавца врши начелник градске или општинске управе ако је образована као 

јединствени орган, односно начелник управе за поједине области, или начелник 

управе градске општине, односно руководилац који руководи службом или 

организацијом из члана 1. истог закона. 

Достављање решења службенику којим се одлучује о његовим правима и дужностима 

врши се у просторијама органа у коме он ради (уз његов потпис, чиме се потврђује пријем 

решења). Уколико је службеник одсутан са рада, достављање решења врши се поштом на 

адресу коју је службеник пријавио и која се налази у кадровској евиденцији послодавца. 

Ако се деси да достављање поштом не успе, службено лице саставља писану белешку о 

томе, а затим се решење објављује на огласној табли органа и по истеку осам дана од 

објављивања сматра се достављеним. 

Правило је да службеник има право жалбе на свако решење којим је одлучено о 

његовим правима и дужностима. Ово  право службеник нема само у случајевима када је 

жалба законом изричито закључена. Према одредбим члана 171. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, жалба се изјављује у року од 

осам дана од дана достављања решења, ако законом није одређен краћи рок. Жалба не 

одлаже извршење решења само кад је то законом изричито одређено. 

 

 


