
 

 

И        ИНФОРМАЦИЈА   О СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА ОВЛАШЋЕНИМ ЗА 

ОД         ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА И  СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА 

ОВЛАШЋЕНИМ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У ПОСТУПКУ 

ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА 

           

        

               Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној 29.02.2016.године усвојила 

је нови Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016). Закон је ступио 

на снагу 09.03.2016. године, а примењује се почев од 01.06.2017. године осим одредаба чл. 9., 103. 

и 207. које се  примењују почев од 08.06.2016. године. 

 

  Одредбом чл. 39. прописано је: 

 

 „(1) Орган поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица. 

(2) Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице које је распоређено на 

радно место које чине и послови вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или 

само послови вођења поступка или предузимања појединих радњи у поступку. 

(3) Ако службено лице није одређено, решење у управном поступку доноси руководилац 

органа. 

(4) Орган на погодан начин објављује која су службена лица овлашћена за одлучивање у 

управним стварима, а која за предузимање радњи у поступку пре доношења решења. 

(5) Колегијални орган може да овласти свог члана да води управни поступак и припрема 

одлуку.“ 

 

Указујемо на одредбе закона и подзаконских аката којима је утврђена надлежност  

Националне службе за запошљавање за одлучивање у одређеним управним стварима. Такође, 

упућујемо на називе радних места службених лица која предузимају одређене радње у поступку 

пре доношења решења, према Правилнику о организацији и систематизацији послова у  

Националној служби за запошљавање. 

 

1.ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ - 

НОВЧАНА НАКНАДА 

  

Чланом 80. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености  („Службени 

гласник РС“ бр. 36/09,88/10 и 38/15) прописано је : 

(1) О правима незапосленог из обавезног осигурања одлучује се у поступку прописаном законом 

којим се уређује општи управни поступак, ако овим законом није другачије одређено. 

(2) О правима незапосленог у првом степену одлучује надлежни орган Националне службе, 

одређен статутом. 

(3) Другостепени орган, у решавању о правима незапосленог лица из обавезног осигурања јесте 

директор Националне службе. 

(4) Против коначног решења Националне службе, незапослени може тужбом покренути управни 

спор пред надлежним судом, у складу са законом. 

  Чланом 36. став 1. Статута Националне службе за запошљавање („Службени гласник РС“ 

бр. 2/10,43/11,16/12 и 90/15) прописано је да о правима незапосленог из осигурања за случај 

незапослености у првом степену решава филијала, надлежна према месту пребивалишта 

незапосленог или месту престанка радног односа, односно рада, ако незапослени у том месту има 

боравиште, а ставом 2. истог члана прописано је да решење о правима из става 1. овог члана 

доноси директор филијале, који може за доношење решења да овласти друго лице у филијали. 

 

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова у  Националној служби за 

запошљавање  радње у поступку  предузимају: 

1. Првостепени управни поступак 

 -    Запослени на управно-административним пословима у осигурању 

 -    Саветник за остваривање права из осигурања у првом степену 



 

 

- Саветник за примену међудржавних споразума о социјалном осигурању 

 

2. Другостепени управни поступак 

- Саветник за остваривање права из осигурања у другом степену 

- Саветник за примену међудржавних споразума о социјалном осигурању 
 

2.ПРОЦЕНА РАДНЕ СПОСОБНОСТИ И МОГУЋНОСТИ ЗАПОСЛЕЊА ИЛИ 

ОДРЖАЊА ЗАПОСЛЕЊА 

 

Чланом  9.став 4. Закона о  професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом („Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 32/13) прописано је  да решење о 

процењеној радној способности и могућности запослења или одржања запослења доноси 

организација надлежна за послове запошљавања, као поверени посао, на основу налаза,мишљења 

и оцене органа вештачења из става 3. овог члана. 

 Ставом 5. истог члана прописано је да по жалби  на решење из става 4. овог члана решава 

министар надлежан за послове запошљавања. 

Чланом  40. став 1. Статута Националне службе за запошљавање прописано је да се захтев за 

процену радне способности подноси надлежној филијали, према месту пребивалишта 

подносиоца захтева, а ставом 2. истог члана прописано је да решење о процењеној радној 

способности и могућности запослења или одржања запослења доноси директор филијале који 

може за доношење решења да овласти друго лице у филијали. 

 

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Националној служби за 

запошљавање  радње у  првостепеном управном поступку  предузимају: 

     

       -   Евидентичар  

 -   Саветник за запошљавање особа са инвалидитетом/саветник за запошљавање  

 -  Саветник за правну помоћ/саветник за остваривање права из осигурања у првом 

степену 

 

 ИЗДАВАЊЕ РАДНИХ ДОЗВОЛА 

 

 Одредбом члана  26. став 1. Закона о запошљавању странаца („Службени гласник РС“ број 

128/14), прописано је : 

 

У поступку издавања, продужења, поништавања и престанка важења дозволе за рад у првом 

степену одлучује месно надлежна организациона јединица организације надлежне за послове 

запошљавања, одређена статутом. 

Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба. 

Коначно решење о жалби доноси министар надлежан за послове запошљавања. 

Против коначног решења из става 3. овог члана тужбом се може покренути управни спор пред 

надлежним судом, у складу са законом. 

 Одредбом члана 38. Статута Националне службе за запошљавање  прописано је: 

 

(1) У поступку издавања дозволе за рад одлучује, у првом степену филијала надлежна према 

месту привременог боравка или сталног настањења странца, односно према седишту послодавца 

или месту где се рад обавља, у зависности од врсте дозволе за рад. 

( 2) Решење из става 1. овог члана доноси директор филијале, који може за доношење решења да 

овласти друго лице у филијали. 

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова у  Националној служби за 

запошљавање  радње у  првостепеном управном поступку поступку  предузимају: 

-    Саветник за правну помоћ и 



 

 

      -    Саветник за остваривање права из осигурања у првом степену 


