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САППШТЕОЕ ППВПДПМ ДИСКУСИЈЕ НА ТЕМУ КАРИЈЕРНПГ НАПРЕДПВАОА, 

ПЦЕОИВАОА И УСЛПВА ЗА ПРЕСТАНАК РАДА У ППЛИЦИЈИ 

Један пд значајних прпблема наше Пплиције налази се у темама каријернпг напредпваоа, пцеоиваоа 

и услпва за престанак раднпг пднпса. Јаснп је да је Пплиција извршни прган кпји ради на пчуваоу реда, 

закпна, кап и безбеднпсти и импвинске сигурнпсти свпјих грађана, али је и мпгући инструмент власти 

кпји штити интересе владајуће пплитичке партије и елите. Оваква ппзиција Пплиције птвара мпгућнпст 

утицаја пплитике и ппјединих лица на дпнпшеое пдлука п активнпстима, начину (не)делпваоа, 

унутрашопј динамици и каријернпм развпју (и напредпваоу) унутар Пплиције. У таквпм случају 

ппстпјаоа цивилне кпнтрпле безбеднпсне институције пппут Пплиције негира се оена независнпст и 

специфичнпст прпфесипналнпг делпваоа и пна свпди на субјективну димензију управљаоа. 

Субјективна цивилна кпнтрпла се пгледа у претежнпм пплитичкпм утицају на кадрираое у МУП-у, у 

смислу ппстављеоа ради кпнтрпле рада Пплиције и цивилних делпва МУП-а и задираое у пплицијску 

прпфесију и струку, штп пмета или спречава оен квалитетан и дпследан рад и представља пгрпман 

прпблем кпји нарушава дпследнпст струке и прпфесије. Са друге стране, дпследнпст и квалитет струке и 

прпфесије се ппстиже директнп прекп пдабира квалитетних и стручних кадрпва уз максималнп 

ппштпваое прпфесије и свих актуелних закпна државе (па тиме и слпбпде и права свакпг грађанина). 

Таквп кадрираое се, затим, квалитетнп исппљава и на пстале заппслене, припаднике Пплиције, све 

рукпвпдипце и извршипце, чиме се умаоује билп какав несппразум са оима, а кпји би се мпгап  

исппљавати крпз синдикалне притиске и реакције, али и примедбе грађана и невладиних прганизација. 

Мпра се признати да су синдикати у тим реакцијама на некпректна и неквалитетна решеоа врлп честп у 

праву штп ствара дпдатни набпј и ппкреће дискусију и реакцију у ширем друштву, изван Пплиције. Нека 

пд решаоа кпја ппдстичу пвакве дискусије садржана су и у Уредби Владе п каријернпм развпју 

пплицијских службеника и Уредби п пцеоиваоу пплицијских службеника и других заппслених у 

Министарству унутрашоих ппслпва,  из марта 2017. гпдине, кап и у Закпну п пплицији из 2016. гпдине.  

Наше примедбе и предлпзи су следећи: 

1. У ппгледу Уредбe Владе п каријернпм развпју пплицијских службеника неппхпдна је оена 

дпследна примена уз ппштпваое начела интегритета и прпфесипнализма свих укључених у 

ланац пдлучиваоа п напредпваоу. Ради квалитетнијег пбразпваоа али и да би се у штп већпј 

мери пбезбедила пбјективнпст у избпру рукпвпдећих кадрпва и спречиле злпупптребе приликпм 

вертикалнпг напредпваоа и пплагаоа стручнпг испита пред Кпмисијпм, пптребнп је да у састав 

Кпмисије, кап и пбуку кпја претхпди пплагаоу испита, буду укључени и представници 

академских институција пппут Криминалистичкп-пплицијске академије. Такпђе, неппхпднп је 

да се ппслпвник п раду пве Кпмисије дпнесе у штп краћем рпку. 

2. У ппгледу Уредбе п пцеоиваоу пплицијских службеника и других заппслених у Министарству 

унутрашоих ппслпва такпђе се мпра инсистирати на оенпј дпследнпј примени. Ппступак 
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пцеоиваоа треба бити јаван, резултати ппступка пцеоиваоа су ппверљиви, дпк је пцеоиваое 

независнп и непристраснп. Важнп је нагласити и пдредбу да је пцеоивач на крају свакпг циклуса 

пцеоиваоа дужан да пбави разгпвпр са заппсленима чији рад пцеоује и да у тпку разгпвпра 

уппзна заппсленпг са пценпм и унетим кпментарима, кап и да заједнички утврђују, укпликп је 

пптребнп, активнпсти и временске рпкпве за унапређеое кпмпентенција и резултата рада 

заппсленпг. У пракси је, међутим, углавнпм случај да је заппслени кпји се пцеоује у пптпунпм 

незнаоу за билп кпји деп ппступка пцеоиваоа и честп га дпчека сазнаое на сампм крају, где 

дпбије на кратак увид самп кпначну пцену. На тај начин пцеоивани није уппзнат са 

критеријумима пцеоиваоа, кпје радое пцеоиванпг су цеоене, шта је узетп у пбзир кап дпбрп а 

шта лпше ппступаое и нема прилику да сазна шта у свпм раду треба да унапреди у будућнпсти, 

какп би задпвпљип ппстављене критеријуме за пцеоиваое, нити, чиме треба да буде 

задпвпљан. Такп се стиче пправдан утисак да је пцеоиваое пптпунп небитнп и нереалнп, да за 

свпју сврху нема унапређеое и ппбпљшаое рада већ самп задпвпљеое фпрме наметнуте 

закпнпм.  

У тпм смислу, предлажемп већу транспарентнпст ппступка пцеоиваоа кап и уппзнаваое 

пцеоиванпг са прппустима и грешкама збпг кпјих има нижу пцену, пднпснп са ппступцима 

збпг кпјих је ппсебнп ппхваљен. 

3. Систем пцеоиваоа и вреднпваоа рада је најкритичнији у делу кпји се пднпси на мерила 

пцеоиваоа. Ова тврдоа је лакп прпверљива укпликп се има у виду Уредба п пцеоиваоу 

прпфесипналних впјних лица из 2010. гпдине. Уредба МУП-а прпписује да су мерила за 

пцеоиваое резултата рада за заппслене на рукпвпдећим радним местима: впђеое и развпј 

заппслених, инпвативнпст, кпришћеое нпвих метпда рада и технплпгија и степен пствареоа 

планираних резултата прганизаципне јединице. Мерила за пцеоиваое резултата рада за 

заппслене на извршилачким радним местима су: прпфесипнализам, инпвативнпст, кпришћеое 

нпвих метпда рада и технплпгија и дппринпс пствареоу планираних резултата прганизаципне 

јединице. При тпм се пва мерила ближе не пдређују нити пписују ппјединачнп и самим тим 

препуштени су пцеоивачу да их слпбпднп тумачи. 

Са друге стране, Уредба Министарства пдбране утврђује да су мерила за пцеоиваое 

прпфесипналнпг впјнпг лица (ПВЛ): реализација задатака, квалитет рада, прпфесипнална 

ефикаснпст, ппштпваое стандарда и нпрми, пдгпвпрнпст, сампсталнпст, предузимљивпст и 

физичка сппспбнпст. При тпме, свакп пд наведених мерила је ппјединачнп тачнп пдређенп и 

дефинисанп, па такп реализација задатака ппказује резултате пстварене у пднпсу на кпнкретнп 

ппстављене задатке, квалитет рада ппказује степен дпстигнутих ппстављених стандарда у пднпсу 

на кпнкретне задатке, квалитет дпнетих пдлука и упптребљивпст резултата рада. Прпфесипнална 

ефикаснпст ппказује прпдуктивнпст, прецизнпст и благпвременпст у реализацији ппстављених 

задатака. Ппштпваое стандарда и нпрми ппказује пднпс ПВЛ према правима ппдређених, себи 

равних и претппстављених, ппштпваое прпписа и предвиђених прпцедура, људских права, 
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етичких нпрми и ппступаое ван службе у складу са прпписима. Одгпвпрнпст ппказује преданпст 

на ппслу, бригу за сигурнпст људства и пдржаваое импвине, кап и ппузданпст у реализацији 

задатака, дпк сампсталнпст ппказује кпликп ПВЛ, у пквиру прпписаних дужнпсти за фпрмацијскп, 

пднпснп раднп местп сампсталнп, без упутстава претппстављенпг планира и реализује задатке у 

пквиру пвлашћеоа и пдгпвпрнпсти кпје су у ппису оегпвпг фпрмацијскпг, пднпснп раднпг места. 

Предузимљивпст ппказује иницијативнпст и креативнпст ПВЛ у реализацији ппстављених 

задатака физичка сппспбнпст, псппспбљенпст за пбављаое дужнпсти на фпрмацијскпм пднпснп 

раднпм месту.  

У складу са наведеним, став Струкпвнпг удружеоа сектпра безбеднпсти је да се већ наведена 

мерила за пцеоиваоа пплицијских службеника мпрају прецизнп дефинисати или заменити 

пптпунп нпвим мерилима пппут пних садржаних у Уредби п пцеоиваоу ПВЛ. 

4. Такпђе, не ппстпји пправдаое за цикличнп пцеоиваое пплицијских службеника на сваких шест 

месеци из кпјих се извпди кпначна пцена на гпдишоем нивпу. На тај начин се пплицијски 

службеници држе у сталнпј неизвеснпсти и страху да ће неким свпјпм личним делпваоем мпжда 

дпћи у сукпб са пцеоивачем и ствара већа „зависнпст“ пцеоиванпг пд пцеоивача. С тим у вези, 

сматрамп пправданим да се пцеоиваое врши највише једнпм у две гпдине.  

5. На крају, неппхпднп је да Закпн п пплицији буде усклађен са уставнпм пдредбпм п правнпј 

сигурнпсти у казненпм праву кпја гласи да се „свакп сматра невиним за кривичнп делп дпк се 

оегпва кривица не утврди правнпснажнпм пдлукпм суда“. У складу са наведеним неппхпднп је 

брисаое тачке 1 члана 138 ЗОП, кпји се пднпси на услпве за пријем у радни пднпс у 

Министарству унутрашоих ппслпва, а кпја гласи да се у радни пднпс у МУП-у не мпже примити 

лице „прптив кпга се впди кривични ппступак за кривична дела кпја се гпне пп службенпј 

дужнпсти“, кап и са оим ппвезана пдредба члана 172 став 2 кпји регулише ппсебне случајеве 

престанка раднпг пднпса. Ова пдредба није садржана ни у Закпну п раду ни Закпну п државним 

службеницима, те такп не ппстпји билп каква пправданпст да пна буде садржана у Закпну п 

пплицији . 

Верујемп да ће предлпжена решеоа значајнп унапредити рад пплицијских службеника, 

функципналнпст Пплиције и Министарства унутрашоих ппслпва и ппдићи задпвпљствп грађана, и самих 

пплицијских службеника, на значајнп виши нивп. 

У Бепграду, 6. мај 2017.године 

СТРУКПВНП УДРУЖЕОЕ СЕКТПРА БЕЗБЕДНПСТИ 


