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ЗАПОШЉАВАЊЕУЈАВНОМ
СЕКТОРУУСРБИЈИ

–ДОПРИНОСДЕФИНИСАЊУ
ОСНОВНИХПОЈМОВАИ

АНАЛИЗИПРАВНОГОКВИРА
УДК35.082(497.11)

Оригиналнинаучнирад

ЈеленаД.Јеринић1)

С а ж е т а к

Унамеридапредставиосновнекарактеристикедомаћегправ
ногоквиракојимјеуређенозапошљавањеуразличитиморга
низацијаматзв. јавногсектора,ауторкадајеосновненапоме
неозначењупојмовакојисеувезисаовомтемомнајчешће
користеујавности.Уодређивањутихпојмова,онаполазиод
важећихпрописаистратешкихдокуменатаиуказујенаразли
кеизмеђуобухвататихпојмова,каоинаразликеиевентуал
ненедостаткеуњиховомодређењуутимдокументима.Поред
тога,утекстуједаткратакприказосновниходредабаозапо
шљавањууидентификованимразличитиморганизационимоб
лицима,односноидентификованасучетириразличитаправна
режимакојасепримењујуназапошљавањеуорганизацијама
јавногсектора.Уоквирузакључнихразматрања,истакнутису
главнинедостациважећегправногоквиракојисеогледајупре
свегау:непостојањузваничнетипологијеорганизационихоб
лика,односнонеконзистентностуодређивањустатусапоједи
нихорганизација,штозасобомповлачииразликеуправном
режиму,уовомслучају,запошљавања;широкиммогућности
мазаизузимањепојединихорганизационихобликаизопштег
режима запошљавања; као и могућностима за изостављање
уобичајене процедуре запошљавања, чак и у оквиру општег
режимадржавнослужбеничкогсистема.
Кључнеречи:државнауправа,јавнауправа,јавнисектор,
запошљавање,запослени,службеници,службеничкисистем

1 Делимични основ за оваj текст представља анализа правног оквира коjу
jе ауторка спровела у току 2015. ипрвоj половини2016. године, у оквиру
проjектаТранспарентнодопосла,коjисузаjеднореализовалиЦентарзасло
боднеизбореидемократиjу,ПАЛГОЦентариБалканскаистраживачкамре
жа(БИРН).
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Јавнисектор,јавнауправаидржавна

управа,запошљавање

Умедијимачесто,чакиуизјавамазваничника,стручња
каилидругихкоментатора,чујеморазличитетермине–jавнисек
тор,jавнауправа,државнауправаисл.,посебноувезисатемом
запошљавањаилипотребезарационализациjомуправе.Понекада
сеовитерминикористеикаосиноними, авеомареткооникоjи
ихкористеузњихдаjуињиховудефинициjу,односнодетаљниjе
обjашњењеотомештаподтимтерминомподразумеваjу.Употрази
заадекватнимдефинициjамаилибаремразграничењемовихраз
личитихтермина,требалобидапресвегаможемодасепослужи
мозваничнимдокументима–прописимаилидокументима jавне
политике,каоштосустратегиjеисличнидокументи.

Државнаијавнауправа

Поjам државне управе одређен је у Закону о државноj
управи2), kao „део извршне власти Републике Србије који врши
управнепословеуоквируправаидужностиРепубликеСрбије”,
ачинеjе„министарства,органиуправеусаставуминистарставаи
посебнеорганизације”коjисезаjедноназиваjуорганимадржавне
управе.

Заразликуодпоjмадржавнеуправекоjиjеjасноипре
цизноутврђен,појамjавнеуправеније.Уjедно,онсеузваничним
документимапоjављуjекасниjенегопоjамдржавнеуправе,аjош
увекниjедобиосвоjузаконскудефинициjу.Оноштосезасигур
нознаjестедаjешириодпоjмадржавнеуправе,алисечинида
доносиоциодлуканисуначистосатимштабиоваjпоjамдефини
тивнотребалодаобухвати.Наjбољаилустрациjазатоjестетекст
СтратегиjеjавнеуправеуРепублициСрбиjииз2014.годинеукоjоj
сеоваjтерминипоjавио.3)Овастратегиjаусвоjенаjенаконзавр
шетка реализациjе раниjеСтратегиjе реформе државне управе у
РепублициСрбиjи(из2004.године),аидеjањенихдоносилацаби
ла jеуправодапринципимодернедржавнеуправе заснованена

2 СлужбенигласникРС,бр.79/05,101/07,95/10,99/14.
3 СлужбенигласникРС,бр.9/14,42/14–исправка,надаљеи:СРJУ.
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тзв.меритсистемуилисистемузаслугакаквисууведениудржав
нууправубудупримењенинаширикругсубjеката.

Међутим, у СРJУ не налазимо дефинициjу поjма jавне
управекоjабимогладанасдоведеидоисцрпнелистеорганизациjа
коjеподњегапотпадаjу.Заправо,идеjаСтратегиjеjестедасепод
поjамjавнеуправе(илиречимаСтратегиjе,„системjавнеуправе”)
поредорганадржавнеуправе(какосугоредефинисани)укључе„и
другидржавниорганикојиобављајууправнепословеијавнаовла
шћења”,каои„органипокрајинскеаутономијеијединицалокалне
самоуправе,[…]jавнеагенциjе,[…]разноврснанезависнарегула
торнателаразличитихназива,статусаипослова(комисије,аген
ције) која у оквиру изворног или повереног делокруга обављају
управнепословеијавнаовлашћења.”Критериjумjе,дакле,утоме
датеорганизациjеобављаjуистеилисличнепословеонимакоjе
обављаjуорганидржавнеуправе.Поредтога,намераСтратегиjе
jестедаупоjамjавнеуправеуврстиитзв.jавнеслужбе–устано
веиjавнапредузећа–иакопрепознаjедаоненеобављаjууправ
непослове,алидаjетоважносааспекта„законитог,делотворног,
ефикасногиекономичногвршења[…]јавниховлашћења”коjасу
jавнимслужбамаповерена,„докусловииначинпружањауслуга
релевантнимсубјектимаостајепредметдругихстратегијаијавних
политикаупосебнимобластима”.Коначно,ујавнууправуби,пре
маСтратегиjитребалодаспадајуи„другаправнаифизичкалица
којимасуодговарајућимзакономповеренаилићебитиповерена
јавнаовлашћења(нпр.привреднакомора,берза,јавнибележници,
удружењајавноправногкарактераисл.).”

Међутим,исамаСРJУпрепознаjедакоднаснепостоjи
конзистентна типологиjа организационихоблика, па чаки дане
постоjиевиденциjепостоjећихорганаиорганизациjакоjебитре
балодачинедео„системаjавнеуправе”,теjетопредставилакао
jеданодзначаjниjихнедостатакапостоjећегсистема.4)Оваквати
пологија,паникаталогорганизационихобликадозавршеткаовог
текстанисусачињени,односноотоменепостојезваничнеинфор
мације.
4 НапримеруСРJУjенаведенода„нисуувекразумљивиразлозизбогкојих

некеорганизације(нпр.јавнеагенције)функционишунезависноодВладеи
поседују знатаннивосамосталности,уместодачинедеосистемадржавне
управесанижимнивооморганизационесамосталности,илиоргануправеу
саставуминистарстава.Такођенијејаснозаштосесматрајуекономичнијими
ефикаснијимоддругихорганизационихобликакојисупрепознатиусистему
јавнеуправе.”
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Све ово, нажалост, доводи до закључка да поjам jавне
управениjедокраjаизведенузваничнимдокументимаРепублике
Србиjе.

Увезисапоjединиморганизационимоблицима,ушироj
jавностинекиодњихнисунанаjадекватниjиначинпредстављени.
Тоjеслучаj,пресвега,саразличитиморганизациjамакоjеносена
зивагенциjе,односнопредузећима,oчемућебитикаснијеречи.
Запотребеовогтекста,различитеврстеагенцијасезаједноозна
чавају термином„државнаагенциjа”којиобухватаи јавнеаген
ције,идругеорганизациjекоjеносеназивагенциjа,накоjесене
примењуjеЗаконоjавнимагенциjама,већнекидругипрописи.Та
кође,овдесекористиитермин“државнапредузећа”,дабисеозна
чилапредузећачиjиjеоснивачдржава,акоjанемаjустатусjавних
предузећа(накоjасепримењуjепосебниЗаконоjавнимпредузе
ћима)већсутопредузећадругогобликачиjиjеоснивачдржава,на
коjесеунаjвећоjмерипримењуjеЗаконопривреднимдруштвима.

Јавнисектор

Аштаjесапоjмомjавногсектора?Jестелионшириили
ужиодпоjмаjавнеуправе?

Одређењеjавногсекторауоквирунашегправногсисте
маналазимоискључивоупрописимакоjисеодносеилисетичу
jавнихфинансиjа.ПрвитакавзаконjеЗаконобуџетскомсистему5),
покомеjеjавнисектор„деонационалнеекономијекојиобухвата
општиниводржаве[коjиукључуjебуџетРепубликеСрбије,буџе
телокалнихвласти,ванбуџетскефондове,укључујућиифондове
социјалногосигурањанасвимнивоимавласти,каоинетржишне
инепрофитнеинституцијекојесуконтролисанеифинансиранеод
странедржавенасвимнивоимавласти],каоинефинансијскапред
узећа под контролом државе (јавна предузећа) која се примарно
бавекомерцијалнимактивностима”.

Касниjеjепоjамjавногсектораутврђивани,например,
Закономоутврђивањумаксималнезарадеу jавномсектору6),где
jе одређен набраjањем одређених организационих облика, одно
снонаосновуквантитативнихкритериjумакоjисеодносенафи
5 СлужбенигласникРС,бр.54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13

исправка,108/13,142/14,68/15др.закон,103/15,99/16.
6 СлужбенигласникРС,бр.93/12.
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нансирањенекихорганизациjа.Тако,уjавнисекторспалесу:јав
неагенције,организацијенакојесепримењујупрописиојавним
агенцијама, организације обавезног социјалног осигурања, јавна
предузећачији јеоснивачРепубликаСрбија,аутономнапокраји
наилијединицалокалнесамоуправе,правналицанадкојимаРе
публикаСрбија,аутономнапокрајина,односнојединицалокалне
самоуправеимадиректнуилииндиректнуконтролунадвишеод
50%капиталаиливишеод50%гласоваууправномодбору,каои
удругимправнимлицимаукојима јавнасредствачиневишеод
50%укупнихприхода.Теорганизациjеуовомзаконусуозначене
као„исплатиоцизарадауjавномсектору.”Тригодинекасниjе,За
кономоначинуодређивањамаксималногбројазапосленихујав
номсектору7),jавнисекторjеутврђеннадругачиjиначин,позива
њемназаконобуџетскомсистему,саизузетком“јавнихпредузећа
основаниходстранеРепубликеСрбије,правнихлицаоснованих
одстранетихпредузећа,предузећазапрофесионалнурехабилита
цијуизапошљавањеособасаинвалидитетомоснованиходстране
РепубликеСрбије,односнокојапослујусавећинскимдржавним
капиталом, јавних медијских сервиса, организационих облика у
јавномсекторукојисуоснованимеђународнимуговоромилиуко
јимасебројзапослениходређујеускладусамеђународнимуго
вором”.

Имаjућинаведеноувиду,можемозакључитисамодасе
поjам jавног сектора различито дефинише за потребе посебних
закона,односнозапотребепосебнихоколности.Ипак,имаjућиу
виду да jе Закон о буџетском системунаjопштиjипропис од го
ренаведених, требало би узети да jењегово одређењенаjближе
стварномпоjмуjавногсектораунашоjземљи.


Запошљавање

Коначно, поjам запошљавања ниjе тешко дефинисати,
имаjући у виду важеће прописе. Запошљавање, у смислу разли
читихпрописакоjиуређуjурадноправнистатусзапосленихураз
личитимделовимаjавнеуправеилиjавногсектора(коjићедаље
детаљниjе бити приказани), значи заснивање радног односа, на
неодређеноилиодређеновреме.

7 СлужбенигласникРС,бр.68/15,81/16–одлукаУставногсуда.
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Ууправи(гдесезапошљавањеобављаускладусаЗако
ном о државним службеницима8) или, од скоро, Законом о запо
сленимау аутономнимпокрајинамаи јединицамалокалне само
управе9)) се радни однос заснива доношењем решења од стране
руководиоцаоргана,доксе,удругимделовимаjавногсектора(на
коjесепримењуjеЗаконораду10)),тоседешавазакључењемуго
вораораду.

Поредтога,људисеуjавноjуправииjавномсектору,као
и у приватном сектору ангажуjу и на друге начине, односно за
кључивањемдругихврстауговоракоjеуређуjеЗаконорадукао
облике„радаванрадногодноса”11) (нпр.уговораоделу,уговора
ообављањупривременихиповременихпослова)илинекидруги
закони(нпр.уговороволонтирању,ускладусаЗакономоволонти
рању12)).Насупротзапошљавању,оведругеобликеможемоназвати
и„другимврстамаангажовања.”

Законикоjиуређујузапошљавање
уjавномсектору

Запошљавањеуразличитиморганизациjамаjавногсекто
рапрактичноjеуређенотримаразличитимзаконима.13)Запошља
вање у органима државне управе и другим државним органима
превасходно jе уређено Законом о државним службеницима. На
питањакоjаЗДСнеуређуjепримењуjесеопштирежимЗаконао
раду(нпр.траjањерадногвремена,годишњиодмориисл.)Заод
ређенегрупезапослених,односнозапосленеуодређенимврстама
органа,ЗДСдозвољаваодступањакоjа jемогућепредвидетипо
себнимзаконимаилиподзаконскимактима.
8 СлужбенигласникРС,бр.79/2005,81/2005испр.,83/2005испр.,64/2007,

67/2007испр.,116/2008,104/2009и99/2014,надаљеи:ЗДС.
9 СлужбенигласникРС,бр.21/16.
10 СлужбенигласникРС,бр.24/05,61/05,54/09,32/13,75/14,надаљеи:ЗР.
11 О томе нпр. Зоран Ивошевић, Радно право, осмо измењено и допуњено

издање, Правни факултет Универзитета Унион и ЈП Службени гласник,
Београд,2015,стр.329339,гдесеовиоблициозначавајукао„радбезрадног
односа”.

12 СлужбенигласникРС,бр.36/10.
13 Отоменпр.БогољубМилосављевић,МариоРељановић,Aнализапозитивно

правнихпрописакојимаједефинисанрадноправнистатусзапосленихусвим
деловимајавнеуправеуРепублициСрбији,ПАЛГОЦентар,2015.
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Положаj запослениху jавнимагенциjамаидржавними
jавнимпредузећимаjеунаjвећоjмериуређенЗакономораду.За
коноjавнимагенциjама14)предвиђадасенаправа,обавезе,одго
ворностиизарадедиректораизапосленихујавнојагенцијипри
мењујуопштипрописиораду,акотимилипосебнимзакономније
другачиjепредвиђено.Прописиодржавноjуправисепримењуjуу
погледузаконитости,стручности,политичкенеутралности,непри
страсности, употребе службеног језика и писма, стручне спреме
иоспособљеностизапосленихкојираденаповеренимпословима
државнеуправеиупогледуканцеларијскогпословања.

Коначно,положаjзапосленихуорганимааутономнепо
крајинеилокалнесамоуправеиаутономнепокраjинеуређенjе,тек
одскоро,посебнимзаконом,којијегоренаведен,јерједосадана
њихпримењиванпревазиђениЗаконораднимодносимаудржав
ниморганимаиз1991.године.15)

Дакле,практичноjемогућеразликоватичетиритипаправ
ногрежимакоjисепримењуjуназапошљавањеуорганизациjама
jавногсектора:1)организациjенакоjесеупотпуностипримењуjе
ЗДС;2)организациjенакоjесепримењуjеЗДСузизузеткепред
виђенедругимпрописима(посебнимзаконимаилиподзаконским
прописима, наjчешће уредбама, као што су нпр. Министарство
унутрашњихпослова,МинистарствоспољнихпословаилиМини
старствоодбране);3)организациjенакоjесепримењуjеЗР–др
жавнеагенциjе(различитихоблика),државнаиjавнапредузећа;и
4)покрајинскииорганилокалнесамоуправенакоjесепримењуje
посебнизаконозапосленима.

ПравнирежимЗаконаодржавнимслужбеницима

РежимпредвиђенЗДСпримењуjесенадржавнеслужбе
нике,аовимзакономсуонидефинисаникаолицачиjесерадноме
стосастоjиодпословаизделокругаорганадржавнеуправе,судова,
jавнихтужилаштава,Републичкогjавногправобранилаштва,слу
жбиНароднескупштине,председникаРепублике,Владе,Уставног
судаислужбиорганачиjечлановебираНароднаскупштина(што
jеиуЗДСиуовоjанализиозначенокаодржавниоргани)илис
њима повезаних општих правних, информатичких, материjално
14 СлужбенигласникРС,бр.18/05,81/05–испр.
15 ПунаприменаЗаконаозапосленимауаутономнимпокрајинамаијединицама

локалнесамоуправепочелаје1.децембра2016.године.
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финансиjских, рачуноводствених и административних послова.
Пореддржавнихслужбеника,удржавниморганимарадеидруга
лицакоjанемаjутакавстатус,пасенањихнепримењуjепосебан
правнирежимЗДС,односноонинисудеослужбеничкогсистема.
Са jеднестране, тосуфункционерикоjинафункциjудолазеиз
боромилипостављењем(нпр.члановиВладе,посланици,судиjе,
jавнитужиоци,заштитникграђанаидругалицакоjанафункциjу
бираНароднаскупштинаилипостављаВлада),асадругетзв.на
мештеницикоjиудржавниморганимаобављаjупратећепомоћно
техничкепослове.Нарадноправнистатуснамештеникапримењуjе
сеЗР,доксуположаjфункционера,односноњиховаправапоосно
вурадауређенипосебнимпрописимакоjимаjеуређенњиховиз
борилипостављењеимандат,коjиобичнопредвиђаjумањаодсту
пањаодопштегрежимаЗР(нпр.увезисањиховомплатом).

СлужбеничкисистемчиjесуосновеутврђенеЗДСосми
шљенjетакодаспадаукругмодернихсистемазаснованихнатзв.
меритпринципу(принципузаслуга).Такође,упогледумогућно
сти запошљавања, он спада у ред комбинованих система, у ком
сенапредовањеодвиjапрвоузатвореномсистему(укругуоних
коjи већ раде у управи), а затими применом отвореног система
напредовањаштоомогућаваилицимаизприватногсекторадапод
истимусловимаступенаслужбеничкараднаместа.16)

ЗДС предвиђа две врсте (групе) државних службеника:
државнеслужбеникенаположаjуиизвршиоцеизањихпредвиђа
различитеначинезапошљавања,односноступањанаположаj.Др
жавнислужбеницинаположаjусуоникоjиудржавниморганима
имаjу овлашћења руководилаца.У оквиру органа државне упра
веВладанапериододпетгодинапоставља:помоћникеминиста
ра,секретареминистарстава,17)директореипомоћникедиректора

16 В.нпр.БогољубМилосављевић,Управноправо,трећеизмењеноидопуњено
издање, JП Службени гласник, Правни факултет Универзитета Унион у
Београду, Београд, 2010, стр. 133134; Centar za evropske politike, Between
DiscretionandProfessionalism:MeritbasedRecruitmentPolicyintheContextof
Serbia’sAccessionNegotiationswith theEU,2014,http://www.europeanpolicy.
org/images/french/brief_cs_francuska_final_en.pdf; SIGMA/OECD, Public ad
ministrationreformassessmentofSerbia,April2014–http://www.sigmaweb.org/
publications/SerbiaAssessment2014.pdf

17 Секретареминистарставанетребамешатисадржавнимсекретаримакоjису
деотзв.политичкеструктуреминистарставаиВладаихпостављанапредлог
министра.Онинемаjустатусдржавнихслужбеникаиуминистарствуостаjу
док траjе мандат министра. Са друге стране, секретари министарстава су
државнислужбенициурангупомоћникаминистаракоjируководепосебним
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органа управе у саставу министарстава (управа, инспектората и
дирекциjе),директора,заменикадиректораипомоћникедиректо
ра посебних организациjа (секретариjата, завода и организациjа
другачиjегназива)иначелникеокруга.Такође,иудругимдржав
ниморганима(нпр.службамаВладе,судовима,тужилаштвима,су
довимаисл.)постоjетаквиположаjи,алидетаљниjебављењењима
излазиизоквираовеанализе.Садругестране,извршилачкарадна
местасусваосталараднаместаудржавниморганиманакоjима
сеобављаjупословиизделокругатихоргана(дакле,изузимаjући
помоћнотехничкараднаместанамештеника).Сватараднаместа
разврстанасупозвањима(саветници,сарадницииреференти),у
зависностиодсложеностипословаипотребнихуслова.

ЗДС предвиђа одређени круг општих услова за запо
шљавањедржавнихслужбеника(уоквируобегрупе)коjисуисти
за свараднаместаиодносе сенапунолетство,држављанствои
стручнуспрему(заодговараjућугрупузвањадржавнихслужбени
ка), раниjу осуђиваност, односно раниjипрестанак радног одно
сазбогтежихповредараднихдужности.Поредтога,заодређене
врстераднихместапрописанисупосебниуслови.Например,за
положаjеjетозавршенфакултетинаjмањедеветгодинарадногис
куствауструци,азаслужбеникеуорганимадржавнеуправетоjе
положендржавнистручнииспит.Службеницикоjидоносерешења
ууправномпоступкумораjуимативисокустручнуспрему,аисто
важиизаонекоjиобављаjуинспекциjскепослове.Посебнимзако
нима(коjиуређуjуодређенуобласт)могусепрописатидругачиjи
посебниусловиупогледустручнеспреме,посебнихзнањаисл.
Поредтога,ЗДСпредвиђаразличитпоступакзазапошљавањедр
жавнихслужбениканаположаjуиизвршилаца.

Положаjисепопуњаваjунаосновуинтерногили jавног
конкурса или без конкурса код поновног постављења због исте
ка временана коjе jе службеникбиопостављен.Када се ради о
положаjиманакоjепостављаВлада(коjиспадаjууоквируовеана
лизе),првосерасписуjеинтерниконкурснакоммогудаучествуjу
само државни службеници из органа државне управе и служби
Владе.Акоинтерни конкурсне усперасписуjе се jавниконкурс
на комемогу учествовати сва лица коjа испуњаваjу услове.Обе
врстеконкурсаспроводиконкурснакомисиjакоjуименуjеВисоки

организационимjединицамаминистарставакоjесебавекадровским,финан
сиjским,информатичкимисличнимпословима,честоназванимсекретариjат
министарства.
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службеничкисавет.Комисиjавршиодабиркандидатаисаставља
листуоднаjвишетрикандидатакоjинаjбољеиспуњавањупредви
ђенеусловеидостављаjеруководиоцуорганакоjиВладипредла
жекандидатазапостављењенаположаj.ПротиврешењаВладео
постављењуниjедопуштенажалба,алисеможеводитиуправни
спор.Начинспровођењаконкурса,изаположаjеизаизвршилачка
раднаместа,детаљниjеjеуређенуредбомВладе.18)

ДопунамаЗДСиз2014.године19)предвиђенаjемогућност
постављењавршиоцадужностидржавногслужбениканаположаjу
безконкурса,интерногилиjавног,нашестмесеци.Натаjначинсе
можепоставитилицекоjеиспуњаваусловезарадпредвиђенеза
таjположаj.Такавстатусможесепродужитиза jоштримесеца,
ако се у првобитномпериоду одшестмесеци не извршипоста
вљењенаосновуконкурса.Преманекиминформациjама,доове
изменеЗДС,упериодуод2011.допочетка2013.годинезначаjан
броjпостављењанаположаjеизвршенjебезконкурса,позивањем
наодредбуЗДСкоjаjетребаладапрестанедаважикраjем2010.
године.20)

Запошљавање на извршилачка радна места у органима
државнеуправеи службамаВладеиманештовишемодалитета,
алиjеуосновиионозаснованонапринципимаинтерногиjавног
конкурса.21)Пресвега,извршилачкараднаместасемогупопуни
типремештаjемизистогорганаилипреузимањемиздругогдр
жавногоргана.Требаиматиувидудаjепреузимањемогућесамо
из државних органа, односно органа са републичког нивоа вла
сти,што искључуjе нпр. запослене у покраjинским или органи

18 Уредбаоспровођењуинтерногиjавногконкурсазапопуњавањераднихме
стаудржавниморганима(СлужбенигласникРС,бр.41/07,109/09).

19 Садашњичлан67а.ЗДС(СлужбенигласникРС,бр.99/14).
20 Подаци организациjе Транспарентност Србиjа. В. нпр. http://www.novosti.

rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:422115Samo12sluzbenikastiglo
pokonkursu.Наиме,чланом57.ЗаконаоизменамаидопунамаЗаконаодр
жавнимслужбеницима(СлужбенигласникРС,бр.104/09)предвиђеноjеда
допостављењадржавнихслужбениканаположаjе,постављенаиименована
лица у државним органима настављаjу са радом до окончања поступка за
попуњавањеположаjа,стимштоимдужностусвакомслучаjупрестаjе31.
децембра2010.године.Отомеи:ЗакључакВладеРепубликеСрбиjеоначи
нимаокончањајавнихконкурсазапопуњавањеположајаудржавнојуправи
из2007.године(http://suk.gov.rs/dotAsset/11767.pdf).

21 Задетаљанграфичкиприказовогпоступкав.СлободанЋамиловић,
Приручник за попуњавање извршилачког радног места у органима
државнеуправеислужбамаВладе,Диал,Београд,2007,стр.911.
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малокалне самоуправеидругиморганизациjама jавног сектора,
измеђуосталогизбогтогаштосенањиховрадноправнистатус
примењуjудругипрописи,односноштосуонисанамеромизоста
вљени из службеничког система успостављеног ЗДС.Акоместо
ниjемогућепопунитипремештаjемилипреузимањем,спроводисе
интерниконкурс,азатимобавезниjавниконкурс.Обеврстекон
курсаспроводиконкурснакомисиjакоjуименуjеруководилацор
гана,саобавезнимjеднимчланомизСлужбезауправљањекадро
вима(надаљеи:СУК).Комисиjасастављасписаккандидатакоjи
испуњаваjуусловеиспроводиселекциjупутемписменепровере,
усменогразговораидругимметодама,панакраjусачињавалисту
заизбор.Наинтерномконкурсуучествуjусамодржавнислужбе
ницикоjирадеуорганимадржавнеуправеислужбамаВладе, а
услучаjууспешностиконкурсадоносисерешењеопремештаjу
државногслужбеника.Jавниконкурсоглашавасенаинтернетпре
зентацијиорганадржавнеуправекоjипопуњаварадноместо,на
интернетпрезентацијиСУК22),напорталуеуправе(штопредста
вљановинууведену2014.године),наогласнојтаблиинаинтернет
презентацијиипериодичномиздањуогласаНационалнеслужбеза
запошљавање.Са листе коjу сачини конкурсна комисиjа руково
дилацорганабиракандидатаидоносирешењеоприjемуурадни
однос.Решењеседостављасвимучесницимаконкурсаионимогу
даизjавежалбунањегаурокуодосамдана.

Поправилу,извршиоцизасниваjурадниодноснанеодре
ђеновреме.Изузетно,узакономпредвиђенимслучаjевима,могуће
jе заснивањерадногодносанаодређеновреме (заменаодсутног
службеника,привременоповећањеобимапосла,нарадномместу
укабинетуминистраирадиобукеприправника).23)Такаврадниод
носзаснивасебезконкурса,осимуслучаjуприправниказакоjеjе
обавезанjавниконкурс,асамоутомслучаjуможедапрерастеу
радниодноснанеодређеновреме.Лицакоjапрвипутступаjуудр
жавнуслужбунаизвршилачкимраднимместима,анисуприправ
нициилинерадеукабинетуобавезноподлежупробномрадукоjи
зарадниодноснанеодређеновреметраjешестмесеци.

22 http://suk.gov.rs/sr/zaposljavanje/konkursi.dot
23 Члан63.ЗДС.
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ОдступањаодрежимаЗДС

Подпретпоставкомдарадниодносиуодређенимдржав
ниморганимамогуиматидодатнеспецифичности,ЗДСоставља
могућност одступања од општег режима, односно да се права и
дужностислужбеникаутиморганимауредедругачиjе.Тосунпр.
воjска, полициjа, царински или порески органи. У овом тексту,
представљенисупримеритритакваоргана.

Тако,упогледузапошљавања,Законополициjи24)садржи
посебнеодредбеоусловимаиначину заснивањарадногодноса.
РадниодносуМинистарствуунутрашњихпослова(МУП)заснива
се,поправилупутемконкурса,изузетакјепредвиђенопреузима
њеиздругогоргана.Конкурсјеобавезанкада jењеговоспрово
ђењеобавезноутврђенозакономилиправилникомоунутрашњем
уређењуи систематизацијираднихместакоjидоносиминистар.
Ипак,топравилосенепримењуjеуслучаjевимапријемаканди
датасависокошколскихустановакојисеобразујуускладусапо
себнимстудијскимпрограмомзапотребеМУПпоосновупретход
но закљученог уговора. Треба напоменути да по раниjем закону
заприjемполициjских службениканиjе биообавезан конкурс, а
даjеВладауредбоммогладаутврдиидругараднаместауМУП
којасепопуњавајубезобјављивањаконкурса,асадаВладасамо
прописуjепоступакиначинспровођењаконкурса.

Новизаконпредвиђаипоступакпопуњавањаруководе
ћеградногместа,наосновуинтерногконкурсакоjирасписуjеор
ганизационајединицанадлежназауправљањељудскимресурсима
напредлогнадлежногруководиоца.Интерниконкурссеистичена
огласнојтаблиорганизационихјединица.Допопунеруководећег
радногместанањегасераспоређуjевршилацдужности,напред
логнадлежногруководиоца.

Законпредвиђаипосебнеусловезаприjемурадниод
нос уМУП, а за нека радна места правилником о организациjи
и систематизациjи радних места може се прописати као услов
искључиво држављанство Републике Србије. Такође, за приjем
у радни однос уМУПпрописани су строжиjи услови у погледу
неосуђиваности(нпр.тонемогубитилицакоjасуправноснажно
осуђена за прекршаj са елементом насиља).Нови закон предви
24 СлужбенигласникРС,бр.6/16.
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ђаи да приликом заснивања радног односаМУПводи рачуна о
националномсаставустановништва,одговарајућојзаступљености
припадниканационалнихмањинаипознавањујезикаиписмакоји
је у службеној употреби на територији јединице локалне самоу
праве закоју јеобразованаорганизациона јединицаукојој лице
засниварадниоднос,радипостизањапунеравноправностиизмеђу
припадниканационалнемањинеиграђанакојиприпадајувећини.

УМинистарству спољних послова (МСП), у складу са
Законом о спољним пословима, поред државних службеника на
положаjу,извршилацаинамештеника,предвиђенесуикатегориjе
функционера (у коjе спадаjу: државни секретар,шеф сталне ди
пломатске мисије – амбасадор, амбасадор на нерезиденцијалној
основиигенералниконзул)идипломата(службениканадипломат
скимиконзуларнимпословима).Закономсупредвиђенипосебни
условизадипломатскараднаместа,односноуређенпремештаjу
дипломатскоконзуларнопредставништвозапосленихуМСПшто
сепоправилувршинапериоддочетиригодине.25)

Законоодбраниправиразликуизмеђудржавнихслужбе
никаинамештеникаипрофесионалнихвоjнихлицакоjасурас
поређенауМинистарствоодбране(МО).26)РадниодносуМОмо
жезасноватилицекоjепоредопштихусловаиспуњаваипосебне
условепрописанезапрофесионалнавојналицакојепредвиђами
нистародбране.Професионалновојнолицекомејепресталаслу
жбауВојсциСрбијепопотребислужбе,непосреднимпријемом
можесепримитиуМОусвојствудржавногслужбеника,односно
намештениканаупражњенорадноместо.ЗазапошљавањеуМО
сурелевантнеидвеуредбе– jеднаоприjемууслужбууВоjску
СрбиjеиМОбез jавног конкурсаи друга оприjемуупрофеси
оналну воjну службу.27)Првом уредбом предвиђене су ситуациjе
укоjимасепрофесионалнавоjналицаивоjнислужбенициина
мештеницимогупримитинаупражњенорадноместоуМО,без
jавногконкурса.

25 Закон о спољним пословима (Службени гласник РС, бр. 116/07, 126/07
(исправка), 41/09). Чланови 3145 итд. садржи посебне одредбе о радним
односимауМСП.

26 Члан 108. и 110. (Службени гласник РС, бр. 116/07, 88/09, 88/09, 104/09,
10/15).

27 УредбаоприjемунаслужбууВоjскуСрбиjеиМинистарствоодбранебез
jавног конкурса (Службени гласник РС, бр. 3/09) и Уредба о приjему у
професионалнувоjнуслужбу(СлужбенигласникРС,бр.112/2008,34/10).
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Запошљавањеудржавнимагенциjама
иjавнимидржавнимпредузећима

Међу организациjама коjе носе назив агенциjа наjвећа
разноликоступогледуорганизационихоблика,односнопрописа
коjисепримењуjунањиховуорганизациjуиделовање.Пресве
га, то су jавне агенциjе, основане у складу са Законом о jавним
агенциjама28).

Међу jавне агенциjе спадаjу нпр. Агенциjа за лицен
цирање стечаjних управника, Агенциjа за осигурање депозита,
Агенциjа запривреднерегистре,Агенција за заштитуод јонизу
јућихзрачењаинуклеарнусигурностСрбије,Регулаторнаагенци
ја заелектронскекомуникацијеипоштанскеуслуге,Агенција за
лековеимедицинскасредстваСрбије,РазвоjнаагенциjаСрбиjеи
многедруге.

Међутим,ЗJАсепримењуjеинанекедругеорганизациjе
коjененосеназивагенциjа,каоштоjенпр.Директоратзацивилно
ваздухопловство,асадругестране,нанекеорганизациjекоjеносе
називагенциjе,оваj законсенепримењуjе,већсуонеустатусу
привреднихдруштава(каоштоjеслучаjсаАгенцијомзаосигура
њеифинансирањеизвоза),установе (нпр.Антидопингагенциjа,
штоjесличноибившоjАгенциjизаприватизациjузакоjуjеби
лопредвиђенодасенањупримењуjупрописиоjавнимслужба
ма)илидругисличанстатус(нпр.Агенциjазаосигурањедепозита
премазаконуоњеномоснивањуимастатуспривредногсубjекта).

На рад jавних агенциjа поред ЗJА, као општег зако
на,примењуjусеипосебнизаконикоjимаjепредвиђеноњихово
оснивање.29)ЗJАпредвиђадасенаправа,обавезе,одговорностии
зарадезапосленихуjавноjагенциjипримењуjуопштипрописио
раду(дакле,ЗР),акоЗJАилипосебнимзакономниjенештодруго
одређено(аупосебнимзаконимазанаведенетриагенциjетониjе

28 СлужбенигласникРС,бр.18/05,81/05,надаљеи:ЗJА.
29 Оснивањеодређенеjавнеагенциjеувекjепредвиђенозаконом–илизаконом

коjи уређуjе одређену област (нпр. Регулаторна агенција за електронске
комуникацијеипоштанскеуслугеЗакономоелектронскимкомуникациjама,
Службени гласникРС, бр. 44/10,60/13–одлукаУС,62/14)или закономо
агенциjи (нпр. Закон о Агенциjи за лиценцирање стечаjних управника,
Службени гласник РС, бр. 84/04, 104/09, 89/15 или Закон о Агенциjи за
осигурањедепозита,СлужбенигласникРС,бр.14/15).
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случаj).Такође,оваjзаконуређуjепоступакименовањадиректора
jавнеагенциjенаосновуjавногконкурса.

Као што jе речено, законима коjима су оне осниване
предвиђеноjедасенањихпримењуjудругипрописи,анеЗакон
о jавнимагенциjама.То jеслучаjсаагенциjамакоjесуосноване
предоношењаЗJА(пазакониоњиховомоснивањукасниjенисуса
њимусклађене),алиисанекимдругим,коjесуоснованекасниjе.
Примерзапрвислучаjпредстављала jедоскорашњаАгенциjаза
приватизациjу.ЗакономоАгенциjи заприватизациjупредвиђено
jедаонапослуjеускладусапрописимаоjавнимслужбамаито
безнавођењанакоjуврсту jавнеслужбесетачномисли,собзи
ромнатодатерминjавнеслужбепонашимпрописимаобухвата
jавнапредузећа,коjасеосниваjуупрофитнимиликомерциjалним
делатностимаиустановекоjепостоjеутзв.друштвенимделатно
стима30).Закономоjавнимслужбама(иначеиз1991.године)пред
виђеноjедасенаоснивање,организацијуирадустанове,сходно
примењујупрописикојисеодносенапредузећа,акозакономније
друкчијеодређено.Тобизначилодасенараднеодносезапослених
уАгенциjипримењуjеЗР.31)

Постоjе и агенциjе коjе се обично називању „регула
торним агенциjама” или „регулаторним телима”, што би тре
бало да их одвоjи од jавних агенциjа. Такав, донекле специфи
чан статус има, рецимо, Регулаторна агенциjа за електронске
комуникациjе и поштанске услуге (РАТЕЛ) коjа jе Законом о
електронским комуникациjама одређена као „независна регула
торна организациjа”,што jе категориjа коjа се среће jош само у
jедномпрописукоjиjетренутнонаснази–Законуоелектронским
медиjима32)коjиРегулаторнотелозаелектронскемедије(РЕМ)на
зива„самосталномнезависномрегулаторноморганизацијом”.Ме
ђутим,заразликуодРАТЕЛа,направаидужностизапослениху
стручнојслужбиРЕМпримењујесеЗДС.33)Законоелектронским
комуникациjамапредвиђадаРАТЕЛпослуjеускладусаЗJА,ада
седиректорАгенциjебиранаjавномконкурсу.

30 В. члан2. ЗаконаоАгенциjи заприватизациjу (Службени гласникРС, бр.
38/01,135/04,30/10,115/14).

31 В.члан12.Законаоjавнимслужбама(СлужбенигласникРС,бр.42/91,71/94,
79/05,83/14).

32 СлужбенигласникРС,бр.83/14.
33 В.члан5.Законаоелектронскиммедиjима.
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Треба напоменути да поред ових агенциjа постоjе и
агенциjекоjепредстављаjуорганедржавнеуправеитокаопосеб
неорганизациjе(штоЗДУдозвољава,каквесунапримерБезбед
носноинформативнаагенциjаилиРепубличкаагенциjазамирно
решавањераднихспорова34)),алиикаоорганиусаставуминистар
става(штоизлазиваноквирапредвиђеногЗДУ,каквесуАгенциjа
за заштитуживотне средине, орган у саставуМинистарства по
љопривреде и заштите животне средине или Воjнобезбедносна
агенциjа и Воjнообавештаjна агенциjа, у саставу Министарства
одбране).35)На овакве агенциjе, односноњихове запослене, при
родно,примењуjесеЗДС.

Због тога jе jедини сигурни начин да се утврди статус
одређене jавне агенциjе или друге организациjе коjа носи назив
агенциjадасеконсултуjепосебнизаконкоjимjетаагенциjаили
организациjаоснована.

Дакле,наоваjилионаjначинразличитеорганизациjекоjе
носе назив агенциjа (а овде их називамо државним агенциjама,
иакотониjетерминкоjикористедомаћипрописи)унаjвећемброjу
случаjеванастатуссвоjихзапослених,патимеињиховозапошља
вањепримењуjуопштиЗР,иакосубаремпоприродипослакоjи
обављаjуњиховизапосленимногоближидржавнимслужбеници
манего запосленимауприватномсектору.Тешко jе,без званич
нихдокуменатанатутему,претпоставитиштаjебиламотивациjа
затаквоизузимање,осиммождажељедасеуправозапошљавање
у тим организациjама ослободи поступка предвиђеног ЗДС или
других прописа коjи тангираjу државне службенике, каошто су
нпр.прописиоплатама.Садругестране,запошљавањеуjавним
агенциjама jе на посредан начин под контролом Владе, с обзи
ром да jавне агенциjе подлежу ограничењима броjа запослених
у републичкоj администрациjи у складу са Законом о одређива
њумаксималногбројазапосленихурепубличкојадминистрацији,
ањиховесистематизациjераднихместамораjубитиускладуса
одговараjућимактимаВладе.

Кадасуупитањуразличитапредузећачиjиjеоснивачдр
жава(алииорганинижихнивоавласти),требаразликоватиjавна
34 Члан7.Законаомирномрешавањураднихспорова(СлужбенигласникРС,

бр.125/04,104/09).
35 Чланови5.и12.Законаоминистарствима(СлужбенигласникРС,бр.44/14).

ЗДУ,наиме,предвиђадаорганиусаставумогубитиуправе,инспекторатии
дирекциjеинеостављамогућностобразовањаорганасадругачиjимназивом
(в.чл.29.ЗДУ).
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предузећаидругапредузећа,коjаовдеозначавамокаодржавна,а
коjа се поjављуjу као неки облик привредног друштва (друштва
саограниченомодговорношћуилиакционарскадруштва).Може
моихназватидржавнимпредузећима,jерихjеосновалаињихов
власник,делимичниилипотпуни,jедржава.Самоjавнапредузећа
подлежупосебномправномрежимупредвиђеномЗакономоjавним
предузећима36), док сена осталепримењуjе Законопривредним
друштвимаисамимтимЗР.Међутим,тонезначидајеположајза
посленихујавнимпредузећимадругачијиодњих.РанијиЗаконо
ЈПјеизричитопредвиђаоприменуЗР,асадашњисеотомеуопште
неизјашњава,алисетоможезакључитиизодредабакојеговорео
закључењууговораораду,ускладусаЗР,задиректореиизвршне
директореујавнимпредузећима.ЗаконоЈПпосебноуређујеизбор
извршнихдиректораодстранедиректораjавногпредузећаиизбор
директораjавногпредузећаодстранеНадзорногодборанаоснову
jавногконкурса.

Када jе у питању запошљавање, ЗР уређуjе заснивање
радног односа у делу II. (чланови 2447) и не предвиђа никакве
посебне услове за послодавца у погледу начина спровођења по
ступка запошљавања (нпр. расписивање конкурса или оглашава
њенанекиначин),нитипредвиђабилокаквепосебностикадасе
запошљавањедешавауорганизациjамаjавногсектора.Радниод
носсеускладусаЗРзаснивауговороморадукоjипотписуjупо
слодавацизапослени,заразликуоддржавнихслужбеникачиjисе
радниоднос засниварешењем.ЗРзабрањуjедискриминациjупо
билокомоснову,укључуjућилицакоjатражезапослење,односно
дискриминациjууодносунаусловезазапошљавањеиизборкан
дидатазаобављањеодређеногпосла.37)

Запошљавањеуорганималокалнесамоуправе
иаутономнепокраjине

На запослене у покрајинским и органима JЛС дуго је
примењиван вишеструко превазиђени Закон о радним односима
удржавниморганимакоjиниприликомсвогдоношењапочетком
1990их година ниjе био намењен овоj групи запослених, већ jе
његовасходнаприменанањихзамишљенакаопривременореше
ње.Умеђувременуизмењенисупрописиослужбенициманаре

36 СлужбенигласникРС,бр.15/16.
37 В.чл.18.и20.ЗР.
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публичкомнивоу,доксу запослениналокалномипокраjинском
нивоуосталибезтаквогпрописа,сведопочетка2016.године.

Циљовогзаконаједаинапокрајинскомилокалномни
воу уведе службенички систем заснован на истим или сличним
стандардимакакоточиниЗДС.Упогледузапошљавања,предви
ђенасутакођеупоредиварешењакојасезаснивајунапремештају,
интерномилијавномконкурсу.

Неколикозакључака
оосновнимкарактеристикамаправногоквира

Првизакључак,коjисенамећечакилетимичнимпогледом
назаконекоjиуређуjузапошљавањеуодабраниморганизациjама
jавногсектораjестеразноврсносторганизационихобликакоjисе
ушироjjавностииначесматраjувеомасличнимзбогсамечињени
цеданосепрефиксjавниилидржавни.Самаразноврсностобли
канечуди,алипажњупривлачеразликекоjеустатусномсмислу
постоjеизмеђуорганизациjа савеомасличнимделокругом.Ста
туснеразликеповлачезасобомидруге,уовомслучаjузначаjне
разликеуначинузапошљавањаирадноправномстатусузапосле
них.Наjсликовитиjи пример за то су свакако агенциjе.Неконзи
стентноступриступуилуструjевећнаведенипримерРАТЕЛАи
Регулаторногтелазаелектронскемедиjе,собзиромдасерадио
телимауистомстатусунакоjасепримењуjуразличитаправила,
алиидругинаведенипримери.Оваразноликостобликаимноштво
прописакоjимасуониуведениотежаваjуозбиљниjуанализуили
евалуациjусистемазапошљавањау jавномсектору.Стога jеоваj
текстзатоостаjесамомалипокушаjдасенатуразноликостукаже.

Остаjу неjасни критериjуми за изостављање одређених
организациjаjавногсектораизопштегправногрежимапредвиђе
ногзадржавнеоргане,уовомслучаjурежимаЗДС.Разликовање
радноправногрежимаодређенихкатегориjа запослениху jавном
секторупостоjиготовоусвимдржавамаЕУ,ализатопостоjеjасни
иконзистентникритериjуми.38)Унашемсистему,поредЗJАкоjи
нагенераланначинискључуjеjавнеагенциjеизслужбеничкогси
стема,постоjивеликиброjсекторскихзаконакоjимасуосниване

38 Oтоме:ЈеленаJеринић,Анализаправногиинституционалногоквираувезиса
запошљавањемуjавномсектору,Центарзаслободнеизбореидемократију,
БИРН,ПАЛГОцентар,2015,стр.2637.
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поjединачнеорганизациjеуоквируjавногсекторакоjи,уодсуству
општих критериjума, готово насумично одређуjу различите ста
тусетихорганизациjа,односноприменуЗДСилиЗР(аувећини
случаjевасечинидаjетоЗР).Овунеконзистентностиразноликост
илуструjуиставовиизнетиуСРJУ.

Чини се, такође, да могућност изузимања одређених
органа државне управе из општег режима ЗДС ниjе довољно
jасно дефинисана, односно да су изостали jасниjи и егзактниjи
критериjуми за изузимање одређених органа или, боље рећи, за
одређене категориjе службеника у оквиру тих органа. Одступа
њасе,разумљиво,односенаусловезазапошљавањеуодређеним
органима,алиуодређеномброjуслучаjеваинамогућностзапо
шљавањабезjавногконкурса,заштабибилопотребнодетаљниjе
обjашњење,односнообразложење.

Коначно,забрињаваjумогућностизаизостављањеуоби
чаjенепроцедурезапошљавања,посебнопостављењанаположаj
органимадржавнеуправе,каоштоjеновоуведенамогућностпо
стављењавршилацадужностидржавнихслужбениканаположаjу.
Штавише,њенимзаконскимуређењемовамогућностjедобилака
рактерсистемскогрешења.Иакоjеjаснодатакворешењесвакако
имапрактичневредности,требалобиразмотритипотребудасеи
утаквимситуациjамаспроведубаремзначаjниjиделовипоступка
одабирадржавнихслужбениканаположаjа,атосепресвегаодно
синаконсултовањеодговараjућихстручнихтела,посебноВисоког
службеничкогсавета.
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JelenaJerinic

PUBLICSECTOREMPLOYMENT
INSERBIACONTRIBUTIONTO

THEDEFINITIONOFBASIC
TERMINOLOGYANDANALYSIS
OFTHELEGALFRAMEWORK

Resume

InanattempttopresentthebasicfeaturesoftheSerbianlegalfra
mework governing employment in various organisations of the
socalledpublicsector,theauthorfirstprovidesbasicremarkson
terminologyrelatedtothisissue,whichismostoftenheardinthe
publicdiscourse.Indeterminationofthebasicterms,sheusescur
rentlegislationandpolicydocumentsandpointsoutthedifferences
inthescopeofthoseterms,aswellastodifferencesandpotential
shortcomingsoftheirdeterminationinthelegislation.Thetermsde
finedare:stateadministration(državnauprava),publicadministra
tion(javnauprava),publicsector(javnisektor)andemployment
(zapošljavanje).Stateadministrationrelatesexclusivelytocentral
governmentadministrationandsomeotherstatebodiesperforming
similartasks,whilethetermpublicadministrationshouldrelateto
amuchwidercircleoforganisations,encompassingalsoprovincial
andlocaladministration,publicagencies,socalledpublicservices
(publicenterprisesandinstitutions),andotherformsoforganisati
onsperformingpublictasks.Thelatterterm,though,isnotdefined
by legislation,norexhaustively listedbypolicydocuments,even
though thenational strategy for the reformofpublic administra
tion recognises that this should be done, byway of establishing
acomperehensivecatalogueofpublicadministrationentities.The
publicsectorisdefinedinseverallaws,mostlyrelatingtothebud
getary systemandpublic sectorfinancing, indifferentways, en
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compassingdifferentorganisationalformsineachofthelaw.The
termemployment,finally,shouldbeunderstoodbothasfulltime
employment,butalsotoincludeotherformsofengagementofre
levantstaff,usuallycontractbasedaninconformitywithgeneral
laborlegislation.
Thesecondpartofthetextprovidesashortoverviewofbasicpro
visionsofcurrent legislationonemployment in thepublicsector
concerningdifferentorganisationsandidentifiesfourdifferentle
galregimesapplicabletoemploymentindifferentpublicsectoror
ganisation.Thedifferentregimeconcern:1)centrallevelorganisa
tions(orbodies)whicharecompletelyundertheregimeoftheLaw
onstatecivilservants;2)organisationsandbodiestowhichthislaw
isapplied,withexceptionsenvisagedbyotherlegislation(specific
lawsorbylaw,usuallygovernmentdecrees,suchasMinistryofthe
Interior,MinistryofForeignAffairsandtheMinistryofDefense);
3)organisationstowhichthegeneralLaborLawapplies,suchas
stateagencies(ofdifferentforms)andstateandpublicenterprises;
and4)bodiesoftheautonomousprovinceandlocalgovernments
towhichaspecificlawapplies.
Inconclusion,theauthorspointstowardsthreemainpointsofcon
cerninrelationtothecurrentlegalframework.Firstly,thereisno
official typology of organisational forms comprising the public
sector in Serbia,which results in inconsistency in determination
ofstatusofspecificorganisations.This,inturn,resultsindifferen
ces in legal regime– in thisspecificcase, in relation tomethods
ofemployment.Secondly,thisinitialanalysishasidentifiedbroad
possibilitiesforexclusionofcertainorganisationsfromthegeneral
employmentregime.Finally,therearepossibilitiesforexclusions
from the regularemploymentprocedure,evenwithin thegeneral
civilserviceregime.
Keywords:publicadministration,publicsectoremployment,
employees,officers,civilservicesystem
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