Мишљење о томе да ли се волонтирање у Привредном суду у Београду у својству
судијског приправника сматра радним искуством у правничкој струци у смислу члана
54. Закона о локалној самоуправи
Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник РС”, бр.
48/91, 66/91, 44/98-др. закон, 49/99-др. закон, 34/01-др. закон, 39/02, 49/05-УС, 79/05-др.
закон, 23/13-УС, 108/13-др. закон), који се примењује и на запослена, изабрана, односно
постављена лица у јединицама локалне самоуправе, не садржи посебну одредбу којом се
утврђује садржина појма радно искуство у струци. Свакако тај појам треба разликовати од
појма „радни стаж“. Радно искуство у струци везује се за одговарајућу врсту струке ( нпр.
правне струке) која се изводи из врсте школске спреме која је као услов за рад утврђена
актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у органима јединице
локалне самоуправе.
Радно искуство у струци подразумева време које је лице провело на раду у току
кога се стручно оспособљавало и стицало искуство за обављање послова у оквиру
одговарајуће врсте струке и у оквиру одговарајућег степена школске спреме.
Дакле, радно искуство у струци подразумева способност да одређено лице
обавља послове радног места у утврђеном звању уколико има одговарајућу врсту и степен
школске спреме и ако је у утврђеној врсти и степену школске спреме обављао послове у
оном трајању које је наведеним законом прописано као време потребно за рад на
пословима у оквиру одређеног звања. Према томе, сматра се да лице има потребно радно
искуство у струци за рад на пословима који се обављају у одређеном звању ако има:
завршену одговарајућу врсту школске спреме која је ( за радно место на коме се послови
обављају у одговарајућем звању) утврђена правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у органима јединице локалне самоуправе и ако је на
пословима радног места за које је прописан одговарајући степен школске спреме провело
на раду прописан број година у оном степену школске спреме који је утврђен
правилником. При томе није од утицаја да ли је радно искуство у струци стечено у току
радног односа, односно у току волонтирања или обављања послова на основу уговора о
обављању привремених или повремених послова. Како се радно искуство у струци не
уписује у радну књижицу оно се може доказивати потврдом коју издаје послодавац код
кога је лице провело на раду на пословима који су услов за заснивање радног односа.
Из наведеног произлази да, лице које има завршен одговарајући степен и врсту
школске спреме која је услов за обављање послова радног места, које је стекло радно
искуство у својој струци, које је положило стручни испит за рад у државним органима,
испуњава услове из члана 54. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/07 и 83/14-др. закон), за учествовање на јавном конкурсу за постављење на
функцију начелника општинске, односно градске управе.

