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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

            ул. Бирчанинова бр.6 

              Београд 
 

 

Захтев за давање мишљења о обрачуну и исплати накнаде трошкова за 

исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора у плати 

запослених у правосудној администрацији 

  
 

 Поштовани, 

 

 Као репрезентативни синдикат у правосуђу Републике Србије, дана 17.05.2017. 

године послали смо Вам Захтев за давање мишљења о обрачуну и исплати накнаде 

трошкова за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора у плати 

запослених у правосудној администрацији јер сматрамо да накнада трошкова за исхрану у 

току рада и регрес за коришћење годишњег одмора морају бити јасно и одређено исказани 

и исплаћивани у одређеном износу линеарно за све запослене у правосудној 

администрацији. До данашњег дана нисмо добили Ваше мишљење везано за наш захтев.   

 

 Наиме, одредбом чл.4 ст.1 и ст.3 Закона о државним службеницима је прописано да 

на права и дужности државних службеника и намештеника који нису уређени овим или 

посебним законом или другим прописима примењује се општи прописи о раду и посебан 

колективни уговор за државне органе. Како трошкови у вези са радом нису предвиђени 

Законом о државним службеницима и Законом о платама државних службеника, то је 

питање напред наведених трошкова у вези са радом прописано одредбама                                                 

чл.118 ст.1 т.5 и т.6 и ст.2 Закона о раду, као и одредбом чл.7 Конвенције МОР бр.132 

(Закон о ратификацији Конвенције број 132 Међународне организације рада о плаћеном 

годишњем одмору - Сл. лист СФРЈ број 52/73), а исказивање у обрачуну истих предвиђено 

одредбом чл.3 ст.1 т.3 Правилника о садржају зараде, односно обрачуна зараде.  
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 Дакле, из свега напред наведеног, мишљења смо да је послодавац, овде Република 

Србија, дужна да утврди тачан износ накнаде трошкова за исхрану у току рада и регреса за 

коришћење годишњег одмора, да исте искаже у обрачунској листи запослених и исплаћује 

их. Погрешан је став да се исти трошкови могу исплаћивати кроз основицу плате. Наш 

став је поткрепљен и решењем Врховног касационог суда Рев2 1618/2015 од                   

28.01.2016. године.  

 

 Стога Вам се опет обраћамо овим захтевом да нам у складу са одредбом 63 ПКУ за 

државне органе, у року од 15 дана од дана пријема овог захтева, као репрезентативном 

синдикату у правосуђу РС, доставите писмено обавештење или мишљење о примени 

напред наведених прописа, односно да ли је Република Србија, као послодавац, дужна да у 

обрачуну плата државних службеника и намештеника посебно одреди, искаже, и у вези са 

тиме исплаћује накнаду трошкова за исхрану у току рада и регреса за коришћење 

годишњег одмора запосленима у правосудној администрацији. 

 

 У супротном, обратићемо се Влади РС и Одбору за праћење ПКУ за државне органе 

и указати на непоштовање одредбе чл.63 ПКУ за државне органе од стране Вашег 

Министарства. 

   

 

 

У Крагујевцу, 

28.07.2017. године. 

 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СОПОС-а 

                                                                          

         ______________________ 

                                                                                                       Милета  Тодоровић 
                                                                                            


