
 
 

ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД 
 

Б е о г р а д 
Рузвелтова бр. 61 

 
 На основу члана 268. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05 и 
61/05), подносим 
 

ИНИЦИЈАТИВУ 
за покретање поступка инспекцијског надзора 

 
 Молим вас да извршите инспекцијки надзор у правосудним органима на 
територији Републике Србије, нарочито у погледу примене члана 104, 111. и 115. 
Закона о раду, јер се на права и дужности намештеника примењују општи прописи 
о раду. 
 Наиме, зарада је право које се стиче и остварује радом - за исти рад иста 
зарада код послодавца (чл. 104). Под радом исте вредности подразумева се рад 
за који се захтева исти степен стручне спреме, иста радна способност, 
одговорност и физички и интелектуални рад. Ипак, у правосуђу то није случај па 
намештеници IV врсте за исти посао примају различите зараде. 
 Имајући у виду чињеницу да је Законом о буџету за 2010. годину основица 
за обрачун зарада државних службеника и намештеника одређена у износу од 
16.049 динара, намештеници који по Закону о платама државних службеника и 
намештеника имају коефицијенте од 0,75 и 0,88 примају зараду која је испод 
минималне (чл. 111. Закона о раду). Минимална зарада представља гарантовану 
вредност зараде и њен циљ је обезбеђење радницима који имају веома ниска 
примања а ради задовољавања социјалних потреба запослених, као 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. 
 Запослени има право на накнаду зараде за време одсуствовања са рада 
због привремене спречености за рад од 30 дана у висини 65%, с тим да накнада не 
може бити нижа од минималне зараде (члан 115. Закона о раду). 
 Осим тога, намештеници у правосуђу су од 1. јануара 2010. године 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% која се 
креће до 12.500 динара (испод минималне). 
 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 томе које сте 
радње и мере предузели ради спречавања кршења закона, као и да ли сте 
евентуално поднели прекршајне пријаве против старешина органа који крше закон. 
 Срдачан поздрав. 
 
                   Секретар 
        Слађанка Милошевић 


