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гласник РС", број 79/2005), подносимо 
 

ИНИЦИЈАТИВУ 
за покретање поступка управног надзора 

 
 Молим вас да извршите управни надзор у правосудним органима на 
територији Републике Србије, нарочито у погледу примене чл. 28. 30. и 33. Закона 
о платама државних службеника и намештеника. 
 Државни службеници и намештеници, с обзиром на природу посла, морају 
да буду доступни и у време када се не ради и то је дефинисано чл. 28. Закона о 
платама државних службеника и намештеника као додатак на приправност. У 
складу са тим, уколико државни службеник, односно намештеник, буде позван да 
изврши неки посао свог радног места, време ефективног рада рачуна се као 
прековремени рад (чл. 30). Међутим, додатак на приправност, односно 
прековремени сати који произлазе из приправности, намештеницима се исплаћују 
тромесечно, а носиоцима правосудних функција са којима намештеници дежурају 
исти додатак исплаћује се месечно. 
 Члан 33. поменутог закона је јасан. Државни службеник који не ради због 
болести или повреде (привремена спреченост за рад) има право на накнаду плате 
која износи 65% основне плате за месец у коме је одсуствовао због болести или 
повреда ван рада и 100% основне плате за месец у коме је одсуствовао због 
професионалне болести или повреде на раду. Накнада плате не може бити нижа 
од минималне зараде утврђене општим прописима о раду. Осим тога, сви 
запослени у правосуђу су од 1. јануара 2010. у режиму привремености, односно 
сви имају решења да су привремено распоређени или нераспоређени. Запослени 
који имају решења да су нераспоређени, долазе на посао, раде пуно радно време 
по усменом налогу и примају накнаду 65% - 12.500 динара (испод минималне). 
 Минимална зарада представља гарантовану вредност зараде и њен циљ је 
обезбеђење радницима који имају веома ниска примања а ради задовољавања 
социјалних потреба запослених и чланова њихових породица. Право на 
минималну зараду регулисано је и Конвенцијом број 131 Међународне 
организације рада. Међутим, ово право ускраћено је запосленима у правосуђу 
прво Законом о Буџету за 2010. годину, односно одређеном основицом од 16.049 
динара за обрачун зарада и вољом старешина органа који крше чл. 33. Закона о 
платама државних службеника и намештеника јер не доносе решења за исплату 
разлике до минималне зараде. 
 Због свега претходно наведеног, сматрам да вршиоци функција 
председника судова и јавни тужиоци, као послодавци у име Републике Србије, 
имају доминантну улогу коју злоупотребљавају и да је недопустиво што се то 
догађа баш у правосуђу, па вас молим да по овој иницијативи поступите у што 
краћем року, с тим што повратно очекујем писмено обавештење о предузетим 
мерама. 
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