
НЕДОСТОЈНОСТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КАО УСЛОВ ЗА ПРЕСТАНАК 

РАДНОГ ОДНОСА ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА 

 

 Државном службенику престаје радни однос по сили закона ако буде осуђен 

на казну затвора у трајању од шест месеци независно од тога да ли је осуђен за 

кривично дело које га чини недостојним за обављање послова државног 

службеника.  

 

Из образложења: 

 

 „Одредбом члана 131. став 1. тачка 2) Закона о државним службеницима 

(''Службени гласник РС'' бр. 79/05... 95/18) прописано је да државном службенику 

престаје радни однос по сили закона ако буде осуђен на казну затвора од најмање шест 

месеци или му је изречена условна осуда на казну затвора од најмање шест месеци без 

обзира на период проверавања за учињено кривично дело које га чини недостојним за 

обављање послова државног службеника – даном правноснажности пресуде.  

 Имајући у виду цитирану законску одредбу, те чињеницу да је правноснажном 

пресудом Вишег суда у Нишу, Посебног одељења за сузбијање корупције СПК По 4 

број 126/18 од 17.12.2018. године, која је постала правноснажна 13.12.2019. године, 

подносилац захтева осуђен на казну затвора у трајању од шест месеци, коју ће да 

издржи у просторијама у којима станује, правилно је по налажењу Врховног 

касационог суда, Управни суд оценио да је оспорено решење туженог органа о 

престанку радног односа подносиоцу захтева даном правноснажности пресуде 

13.12.2019. године, у свему правилно и на закону засновано, па су супротни наводи 

захтева неосновани.  

 Без утицаја су на другачију оцену основаности поднетог захтева и наводи 

подносиоца да у оспореном решењу није утврђено да ли је недостојан за обављање 

послова државног службеника, јер из одредбе члана 131. став 1. тачка 2) Закона о 

државним службеницима,  на основу које му је престао радни однос,  произлази да се 

тај кумулативни услов односи само на случај престанка радног односа због изречене 

условне осуде на казну затвора а не и на случај престанка радног односа због изречене 

безусловне казне затвора од најмање шест месеци.“  

 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп 219/2021 од 10.8.2021. 

године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. године) 

 


