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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-216/2022    
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Булевар Михајла Пупина 2 
11070 Београд – 27 

 

Предмет: Захтев за појашњење Одговора Службе за управљање кадровима 96–00-8/2022-1 од 
8. септембра 2022. године  
 
 
 
Поштовани/а, 
 
Захваљујемо Вам се на Одговору Службе за управљање кадровима 96–00-8/2022-1 од 8. 
септембра 2022. године који сте нам доставили поводом нашег захтева за приступ 
информацијама од јавног значаја од 30. августа 2022. године.  
 
Тачком 2. поменутог захтева тражили смо: 
 

''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.'' 

 
У прилогу Вашег Одговора доставили сте, између осталог, табеларни приказ упражњених 
положаја. Наведени табеларни приказ не пружа недвосмислен податак да ли је евентуално за 
неки од положаја нпр. начелник Сектора за материјално - финансијске послове у Министарству 
унутрашњих послова постављен вршилац дужности. Посредно се може закључити, на основу 
табеларног приказа списка лица у статусу вршилаца дужности, да је реч о положају који је 
систематизован али у тренутку слања одговора није попуњен постављењем лица нити 
именовањем вршиоца дужности. Молимо Вас за потврду да ли је овај закључак тачан. 
 
Осим тога, табеларни приказ списка лица у статусу вршилаца дужности не садржи податак о 
датуму њиховог постављења. Истовремено, у Вашем Одговору, тачније у његовом последњем 
ставу сте навели ''У вези питања бр. 2. где тражите информације о попуњавању актуелних 
положаја, односно постављању вршилаца дужности у ранијем периоду .... Служба за 
управљање кадровима не располаже траженим подацима...''. Због тога нисмо могли 
недвосмислено да закључимо да ли то значи да СУК уопште не поседује податке о томе када су 
извршени ти начини попуњавања положаја или је реч о недостатку у табеларном приказу списка 
лица у статусу вршилаца дужности. 
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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 16. септембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

 
Aleksandra Ajdanić 

Istraživač - Researcher 

Transparentnost Srbija – Transparency Serbia 

Palmotićeva 31, Beograd 

(+381) 62 8300 962 

 
 


