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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-212/2022    
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Булевар Михајла Пупина 2 
11070 Београд – 27 

 
 
 
                     

Захтев 
за приступ информацијама од јавног значаја  

 
 
 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(''Службени гласник РС'', бројеви 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/21), подносим 
захтев за приступ информацијама од јавног значаја који се односи на један или више докумената 
у поседу органа власти, односно база података, а који садрже следеће информације:  
 
 

1. Списак свих положаја („државни службеници на положају“ из Закона о државним 
службеницима) које попуњава Влада, са стањем на дан разматрања овог захтева или са 
датумом када је последњи пут вршен пресек стања, са следећим подацима: 

a) назив положаја (нпр. „помоћник министра у Министарству …“);  
b) информација о томе да ли је положај попуњен након спроведеног конкурса и од 

ког датума; 
c) информација о томе од када је положај упражњен, као и 

 
2. Све друге информације које садржи документ, односно база података из тачке 1. овог 

захтева, изузев заштићених податке о личности (нпр. ЈМБГ, адреса), на пример:  
a. информација о томе да ли је за сваки од упражњених положаја постављен вршилац 

дужности и од ког датума; 
b. имена и презимена лица која су тренутно постављена на поједине положаје, 

односно као вршиоци дужности; 
c. информације о попуњавању актуелних положаја, односно постављању вршилаца 

дужности у ранијем периоду, за које постоје евиденције и 
d. информације о попуњавању укинутих положаја, односно постављању вршилаца 

дужности у ранијем периоду, за које постоје евиденције. 
 
Напомена: Имајући у виду да је Служба за управљање кадрова један од органа, односно служби, 
које надлежном телу Владе Републике Србије достављају информације од значаја за 
сачињавање извештаја о спровођењу обавеза из ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, 
као и чињеницу да извештаји у оквиру тачке 2.2.6.2. ревидираног Акционог плана за Поглавље 
23 („Окончање свих започетих конкурсних поступака за попуњавање положаја и започињање 
конкурсних поступака за сва упражњена радна места (укључујући и положаје на којима су 
тренутно вршиоци дужности“), садрже информације о тренутном броју положаја, као и о броју 
положаја који су попуњени након спроведеног конкурса, закључили смо да Служба за 
управљање кадровима мора поседовати евиденцију о свим положајима који постоје у 
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одређеном тренутку у систему државне управе Републике Србије, као и списак свих положаја 
који су попуњени након спроведеног конкурса. Самим тим, морао би постојати и списак оних 
положаја који су упражњени. Постојање оваквог списка је такође у тесној вези са вршењем 
послова из надлежности СУК, која расписује конкурсе за непопуњене положаје.  
 
Имајући у виду да извештаји о спровођењу ревидираног АП за Поглавље 23, као и оригиналног 
АП за Поглавље 23 већ дужи низ година садрже исту врсту података, основано смо 
претпоставили да Служба за управљање кадровима поседује такав списак са стањем и из ранијих 
периода. Полазећи од претходно наведеног, претпоставили смо да евиденција садржи не само 
називе положаја и информацију о попуњености на дан када се врши пресек стања, већ и друге 
податке, као што су имена лица која су постављена, датум постављена и разрешења и слично.  
 
Предмет захтева је описан као „списак, односно база података“, будући да нам није познато 
који назив има један или више докумената који садрже информације тражене овим захтевом. 
 
У складу са информацијама које су објављене у Информатору о раду, који је последњи пут 
ажуриран у марту 2022, а за чију тачност и потпуност, према наводима из Информатора, 
одговара директор СУК, др Данило Рончевић1, Служба за управљање кадровима је 
идентификована као један од органа власти, односно као орган који самостално поступа по 
примљеним захтевима за приступ информацијама које се налазе у поседу СУК.  
 
За све тражене документе које поседујете у електронском облику, захтев се односи управо на 
достављање таквих електронских копија, на адресу ts@transparentnost.org.rs.  

Уколико је из било ког разлога потребно да Вам ближе појаснимо садржину нашег дописа, 
молимо да нам се обратите путем електронске поште. 

У  Београду,  

дана 25. августа 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Програмски директор 
Немања Ненадић 

 

                                                 
1https://www.suk.gov.rs/extfile/sr/1667/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%
D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20
%D0%A1%D0%A3%D0%9A%20-
%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202022.%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%
D0%BD%D0%B5.doc, 
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https://www.suk.gov.rs/extfile/sr/1667/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%A1%D0%A3%D0%9A%20-%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202022.%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5.doc
https://www.suk.gov.rs/extfile/sr/1667/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%A1%D0%A3%D0%9A%20-%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202022.%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5.doc
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