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На основу члана 24. и 25. ст. 1. и 2. Закона о мирном решавању радних спорова („ 
Службени гласник РС“ бр. 125/2004 и 104/2009), Одбор за мирење, у поступку мирног 
решавања колективног радног спора између Владе Републике Србије – Министарство 
правде РС, Београд, ул. Немањина 22-26, као послодавца ( у даљем тексту : 
послодавац) и Синдиката организација правосудних органа Србије – СОПОС ( у даљем 
тексту: репрезентативни синдикат),ради решавања спорних питања насталих поводом 
примене Посебног колективног уговора за државне органе, након одржане расправе 
дана 06.07.2017. године, једногласно донео следећу 
 

ПРЕПОРУКУ 
о начину решавања колективног радног спора 

 
I – ПРЕПОРУЧУЈЕ се странама у спору да спорна питања реше на следећи начин, и то: 
 

1) да Министарство правде обрати дописом Високом савету судства и Државном 
већу тужилацаи упути на доследну примену одредби Посебног колективног 
уговора за државне органе, посебно у делу који се односи на осигурање 
запослених, те да пре расписивања јавне набавке за закључење уговора о 
осигурању, преговарају и прибаве сагласнот реперзентативног синдиката у 
складу са чланом 25.Посебног колективног уговора за државне органе;  

2) да Министарство правде упути допис Министарству финансија и предочи да у 
поступку доношења предлога буџета РС укључе у поступак преговарања 
реперезентативне синдикате око основице за обрачун и исплату  плата а све у  
циљу побољшања материјалног положаја запослених и уређења плата и других 
примања на јединственим  принципима а у складу са чланом 27. и 28. Посебног 
колективног уговора за државне органе;   

3) да Министарство правде упути допис Министарству за државну управу и локалну 
самоуправу и предочи да је Одбор за праћење примене колективног уговора 
обавезан најмање једном у три месеца да разматра актуелна питања везана за 
материјални и социјални положај запослених, међусобне односе 
реперзентативних синдиката и послодавца, потребу измена и допуна Уговора, 
праксу и мишљења у вези са применом уговора  као и да сачињава записник о 
разматраним питањима и доставља потписницима уговора у складу са чланом 
71. Посебног колективног уговора за државне органе;   

4) да СОПОС преко синдикалних представникаинформишеСоцијално 
економски савет РСо  непримењивању одредби Посебног колективног уговора 
за државне органе од стране послодавца у делу који се односи на поступак 
преговарања реперезентативних синдиката око основице за обрачун и исплату  
плата запослених, обезбеђивања дечијих пакетића тј. новчане честитке у 
вредности до неопорезивог износа и не исплаћивања годишње награде 
једнократно на дан државности РС и не достављање обавештења или мишљења 
о примени закона и подзаконских аката који су од утицаја на материјални, 
економски и социјални положај запослених, те да Социјално економски савет 
имајући у виду добијене информације, предузме све расположиве мере и 
активности и упути послодавца на доследну примену одредби Посебног 
колективног уговора за државне органе а све у циљу успостављања и развоја 
социјалног дијалога у питањима која су од значаја за остваривање економских и 
социјалних слобода и права човека, материјалног, социјалног и економског 
положаја запослених и послодаваца;  

5) да СОПОС упути допис Министарству за државну управу и локалну самоуправу  
којим захтева  мишљење и тумачење одредби Посебног колективног уговора које 
се односе на „ намештенички додатак“  и  „теренски додатак“ судских 



извршитеља, достављача предвиђене чланом 33. и 39. Посебног колективног 
уговра за државне органе; 

6) да СОПОС дописом Министарству за државну управу и локалну самоуправу 
предочи непримењивање одредбе 63 Посебног колективног уговора за 
државне органе и обавезу послодавца да у поступку доношења закона или 
подзаконских аката које се не разматрају на Социјано економском савету а 
којима се уређују права запослених, затражи мишљење репрезентативних 
синдиката на нацрте односно предлоге тих аката и достави обавештења или 
мишљења о примени закона и подзаконских аката у року од 15 дана 
реперзентаивним синдикатима. 
 

II -  ПРЕПОРУЧУЈЕ се страна у спору да сагласно члану 26.став 2. Закона о мирном 
решавању радних спорова, а по прихватању ове препоруке, закључе Споразум о  
решењу споранајкасније до 27.07.2017.као и да својим даљим мерама и активностима 
доприносе обостраном прихватљивом начину решавања материјалног и социјалног 
положаја запослених у циљу квалитетног, одговорног и несметаног одвијања процеса 
рада. 
 

Образложење 
 
На предлог репрезентативног синдиката  Синдикат организација правосудних органа – 
СОПОС покренут је поступак мирног решавања колективног радног спора чији је 
предмет примена Посебног колективног уговора за државне органе. Послодавац се 
сагласио са предлогом да се спорна питања решавају мирним путему складу са Законом 
о мирном решавању радних спорова, оцењујући да је такав начин решавања насталог 
спора у интересу обе стране. Поступак мирног решавања спора вођен је и окончан 
према правилима која су прописана предметним законом. Одржане су две расправе. 
 
Одбор за мирење је при доношењу препоруке, посебно водио рачуна да се доношењем 
исте,обезбеди и допринесе доследној примени законских одредби и одредби Посебног 
колективног уговора за државне органе, ценећи с једне стране, потребу за очувањем 
материјалног и социјаног положаја запослених у правосудним органима, али и законска 
финансијска ограничења и могућности послодавца за потпуније сагледавање и 
задовољење захтева реперзентавиног синдиката, с друге стране. 
 
Из наведених разлога, Одбор за мирење је након спроведеног поступка донео 
препоруку као у изреци. 
 
ОДБОР ЗА МИРЕЊЕ: 
 

1._________________ 
  ( Слађана Андрић) 
 
2._________________ 
  ( Ђорђе Цветинчанин) 
 
3._________________ 
  ( Душан Ћерковић ) 

 

 

Доставити: 
- репрезентативном синдикату 
- послодавцу  

 


