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МИНИСТАРСТВО  ПРАВДЕ  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ 

 

Немањина бр.  22-26 

                                                                            Београд 

 

ПРЕДЛОГ ЗА РЕШАВАЊЕ 

СПОРНИХ ПРАВНИХ ПИТАЊА ПРАВОСУДНЕ АДМИНСТРАЦИЈЕ  
 

 

 Поштовани, 

 

 Због великог броја нерешених спорних правних и материјалних питања правосудне 

администрације, а у интересу остваривања социјалног дијалога и коначног решавања 

спорних питања, дужни смо да Вам укажемо на најважнија питања како би заједничким 

радом и договором дошли до решења која би била у заједничком интересу.     

 

 

I Примена ПКУ за државне органе 

 

 Пре свега, током три године примене ПКУ за државне органе, Ви као послодавац, 

овде Министарство правде РС, нисте поштовали и примењивали многобројне одредбе 

ПКУ и тиме сте у значајној мери смањили и практично укинули поједина права која су 

прописана истим па смо као један од потписника ПКУ за државне органе и 

репрезентативни синдикат у правосуђу Републике Србије, поднели предлог за мирно 

решавање колективних радних спорова, конкретно  поводом примене, односно непримене 

одредби Посебног колективног уговора за државне органе. 

 

 1. Најпре, Ви као послодавац, пре расписивања јавне набавке за закључење уговора 

о осигурању за запослене за случај смрти, последица незгоде, професионалног обољења, 

повреде на раду и губитка радне способности, ради обезбеђења накнаде штете, до сада 

никада нисте преговарали и прибавили нашу сагласност, као репрезентативног синдиката, 

иако сте на то били обавезани одредбом чл.25 ст.2 ПКУ за државне органе. 
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 2. Осим тога, Ви као послодавац и Влада РС, никада нисте позвала учеснике ПКУ 

за државне органе да преговарају о висини основице за обрачун и исплату плата, а што сте 

били дужни сваке године у поступку доношења Предлога буџета Републике Србије, никада 

нисте уважили иницијативу подносиоца предлога за учешће у доношењу предлога Закона 

о буџету, тако да никада нису примењиване одредбе чл.27 и 28 ст.4 ПКУ за државне 

органе. 

 

 3. Велики проблем представља и непримене одредби чл.33 ПКУ за државне органе 

које се односе на право намештеника на додатак за остварене резултате рада једном у три 

месеца и које право је утврђено и одредбама чл.48 Закона о платама државних службеника 

и намештеника. Наиме, непримену ове одредбе сте правдали тиме што садашњом 

одредбом чл.10 Закона о буџету за 2017. године, као и у Закону о буџету за 2016. годину 

нису била планирана средства за исплату додатака за остварене резултате рада 

намештеника у државним органима, и тиме сте знатном делу запослених у правосуђу 

Републике Србије са иначе најмањим платама, ускратили ово право из одредби чл.33 ПКУ 

за државне органе. 

 

 4. Овом приликом указујемо Вам и на проблем недовољног броја запослених у 

правосудним органима што узрокује притисак на запослене у правосудној администрацији 

(намештенике, службенике и носиоце функција), да без законског основа „добровољно“, 

обављају прековремени рад без накнаде, као и да нема праве евиденције таковог рада, тако 

да се поступа у супротности са одредбама чл. 26 Закона о платама државних службеника и 

намештеника и чл.36 ПКУ за државне органе који уређују додатак за додатно оптерећење 

на раду, одредбама чл.27 истога закона и чл.37 ПКУ који прописују додатак за 

прековремени рад. 

  

 5. Поред више захтева овог Синдиката да се примењује одредба чл.39 ПКУ за 

државне органе и запосленима (судски извршитељи, достављачи), надокнаде трошкови 

рада и боравка на терену (теренски додатак) који износе 3% просечне месечне зараде 

запосленог у привреди Републике Србије, Ви никада нисте хтели да примените ову 

одредбу ПКУ, иако је ово право запослених предвиђено и одредбом чл.43 и 44 Уредбе о 

накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника. 

 

 6. Нисте обезбедили деци запослених предлагача старости до 15 година живота 

поклон за Нову 2017. годину, новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је 

предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана и тиме није примењена 

одредба чл.46 ст1 ПКУ за државне органе. Треба напоменути и да ранијих година Ви 

уопште или у целости нисте извршавали своју обавезу из ове одредбе ПКУ и поред 

договора са репрезентатавним синдикатима. 

 

 7. До данашњег дана нисте примењивали одредбе чл.47 ПКУ и никада запосленима 

није исплаћивана годишња награда, једнократно на дан државности Републике Србије, или 

у више делова, нити је подносиоцу предлога дата шанса да у поступку израде Закона о 

буџету преговара о висини и начину исплате годишње награде на који проблем Вам је овај 

сидникат више пута указивао. 
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 8. Не примењују се одредбе чл.63 ПКУ за државне органе јер Ви као послодавац, 

Влада РС и друга министарства РС, више пута на поднети писмени захтев овог синдиката, 

као репрезентативног синдиката у правосуђу, нисте достављали обавештење или 

мишљење о примени закона или подзаконског општег акта који је од утицаја на 

материјални, економски и социјални положај запослених у року од 15 дана. 

 

 9. Најзад, не примењује се ни одредба чл.71 ПКУ за државне органе која се односи 

на праћење примене колективног уговора, па Одбор за праћење примене КУ не заседа 

једном у три месеца, већ у знатно дужем временском интервалу, а записници о 

разматраним питањима и става 3. овог члана се не достављају увек потписницима уговора. 

 

 

II Проблем напредовања 

 

 Неколико година уназад, у правосуђу Републике Србије постојала је различита 

пракса која се тицала напредовања државних службеника у виши платни разред преко 

оцењивања. У неким правосудним органима до ове године напредовање је текло 

несметано, тако да је сваке године одређени број државних службеника напредовао у више 

платне разреде и стицао већу плату, негде је доношено решење о напредовању, али без 

повећања плате, док у одређеном броју правосудних органа годинама уназад није ни 

доношено решење о напредовању, тако да је у одређеном периоду дискриминисан велики 

број државних службеника јер им је било онемогућено право на напредовање што је у 

супротности са одредбом чл.7 Закона о државним службеницима.  

 

 Ради остваривања права из радног односа запослених у правосудним органима која 

су гарантована Уставом РС, законима и подзаконским актима, захтевамо да сви правосудни 

органи у складу са одредбама чл. 87 ст.3 Закона о државним службеницима 

(„Службени гласник РС”, бр.79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 

104/2009 и 99/2014) и чл.16.Закона о платама државних службеника и намештеника 

(„Службени гласник РС”, бр. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013 и 

99/2014), и да  запосленима који испуњавају услове предвиђене овим законима, израде и 

доставе решења о напредовању у виши платни разред. У супротном, државни службеници 

који сматрају да испуњавају услове за напредовање ће поднети тужбе надлежним судовима 

што само Вама може проузроковати много веће трошкове имајућу у виду да постоји јасно 

утврђен став судова по питању напредовања државних службеника, као и то да постоји 

основ за накнаду штете због дискриминације на основу чл. 1 и чл.16 Закона о забрани 

дискриминације јер је одређен број државних службеника годинама уназад био 

дискриминисан по питању напредовања у појединим правосудним органима, док је у 

већини правосудних органа напредовање редовно текло у складу са законом.    

 

 
III Статус намештеника 

 

 Више пута је указивано на изузетно лош материјални и правни положај 

намештеника у правосудној администрацији па овом приликом истичемо да је потребно 
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предузети хитне мере да се унапреди положај истих. Конкретно, сада Вам се обраћамо да 

заједнички пронађемо начин да макар за почетак део намештеника са 4. средње стручне 

спреме и вишим степеном стручне спреме, са положеним државним испитом, дакле који 

испуњавају све услове за државне службенике, „преведемо“ у положај државних 

службеника и тиме макар побољшамо положај одређеног броја намештеника, а све у 

складу са позитивним прописима.  

 

 

IV Проблем обрачуна  и исплате накнаде трошкова за исхрану у 

 току рада и регреса за коришћење годишњег одмора у плати 

правосудне администрације 

 

 Овај Синдикат већ дужи низ година сматра 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. 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 питање напред наведених трошкова у вези са радом је прописано 

одредбама чл.118 ст.1 т.5 и т.6 Закона о раду. Сматрамо да сте ви као наш послодавац били 

дужни да донесете одлуку којом ћете утврдити тачан износ накнаде трошкова за исхрану у 

току рада и регреса за коришћење годишњег одмора, да исте искажете у обрачунској листи 

запослених и исплаћујете их. Погрешан је став да се исти трошкови могу исплаћивати 

кроз основицу зараде. Наш став је поткрепљен и решењем Врховног касационог суда               

Рев2 1618/2015 од 28.01.2016. године.  

 

 

V Побољшање материјалног положаја правосудне администрације 

 

 Правосудна администрација је дужи низ година заостајала у висини плата у односу 

на остале буџетске кориснике па је тиме погоршан ионако тежак економски положај исте. 

Пошто нико из Вашег Министарства нити из Владе РС, као прошле године, не помиње 

побољшање материјалног положаја правосудне администрације, а редовно се помиње 

повећање плата у просвети, војсци, итд., који имају ионако виши просек плата од наше 

администрације, сматрамо да је већ дошло време да се договоримо какав је став Вашег 

Министарства и Владе РС по питању повећања плата и евентуално исплати одређног 

износа помоћи свим запосленима.  

 

 Напомињемо, да је став СОПОС-а да преговорима са Министарством правде 

Републике Србије покушамо решити напред наведене проблеме правосудне админстрације 

и да је у обостраном интересу да се настави социјални дијалог и покуша разрешење 

проблема запослених, али да сходно одредби чл.63 ПКУ за државне органе, очекујемо 

недвосмислено обавештење или мишљење Министарства правде РС и Владе РС, у року од 
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15 дана од подношења овог захтева о наведеним спорним питањима, да се не би даље 

одлагало решавање многобројних спорних питања, а од којег обавештења ће зависити 

наше даље поступање. 

 

 

У Крагујевцу, 

10.05.2017. године. 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СОПОС-а 

                                                                          

         ______________________ 

                                                                                                       Милета  Тодоровић 
                                                                                            


