
 
 
 
 

ОДГОВОР ЗАПОСЛЕНИХ НА ЦИРКУЛАРНО ПИСМО IV Су.бр.30/16-816 
ПРЕКРШАЈНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА 

 
 Запослени у нишком одељењу Прекршајног апелационог суда су Вам се писмено 
обратили дана 21.04.2016. године са захтевима да извршите обрачун плата у складу са ценом 
радног сата најмање у висини цене сата утврђене Одлуком Социјално-економског савета 
Републике Србије, а у складу са Посебним споразумом и законом, као и да о томе донесете 
решења. Обзиром да нису добили одговор у року од 30 дана, упутили су и ургенције дана 
23.05.2016.године. 
 
 Међутим, дана 26.05.2016. године, запослени су, уместо решења, добили писма са 
факсимилом председника Пашалић Зорана. Није да их писма нису обрадовала, и не желе да 
испадну некултурни па да Вам не одговоре, али како нису вични дописивању са Вама, а желе 
решења, они су се обратили мени као председници синдикалне организације чији су чланови. 
Запослени су збуњени објашњењем да им се плате обрачунавају у складу са законом и далеко 
повољније него што се Синдикат правосуђа Србије, својевремено споразумео са 
Министарством правде и државне управе.   
 
  У образложењу циркуларног писма сте навели да запосленима са коефицијентом 1,5 
зависно од броја радних дана у месецу, цена радног сата варира од 139,41 – 152,69 динара. 
Идући даље логиком обрачуна плата који сте навели, што је виши коефицијент, цена радног 
сата је већа. Обзиром да већина записничара у овом одељењу има коефицијент 1,71 и 
основну зараду у износу од 29.243,2 динара, цена радног сата за њих износи од 158,93 –  
174,06 динара. Дакле, цена радног сата је индивидуална и различита за сваког запосленог, а 
њена висина варира од месеца до месеца. Једино нисте навели, по ком се закону врши такав 
обрачун, јер то свакако нису Закон о раду и Закон о платама државних службеника и 
намештеника, они то мало другачије регулишу.  
 
 Уколико је тачно то што тврдите, поставља се питање због чега запосленима 
обрачунавате радни сат у већем износу него што је то одређено Посебним споразумом. У 
ситуацији када су мере штедње на снази, којима су нам смањене плате за 10% , када постоји и 
проблем са напредовањем, врло је необично да тако олако плаћате радни сат у већем износу 
од минималне цене радног сата, па је он у јануару за неке раднике износио 139, за неке друге 
159 а онда у фебруару некима 153 а другима 174 динара. Забринута сам да због таквог 
расипничког понашања, мере штедње не успеју, и да онда за пар година нећемо живети боље. 
Због тога предлажем да запосленима обрачунате плате онако како је то одређено Посебним 
споразумом, ни више, ни мање. Уколико Вам није јасан начин обрачуна, могли сте затражити 
мишљење судског вештака а не министарства, у овом предмету, дужника. Или донесите 
решења којим одбијате захтеве. 
 
 Из Вашег образложења произилази да је Синдикат правосуђа направио штетан 
споразум за запослене. Извртање чињеница и бацање прашине у очи није поштен а ни 
професионалан однос послодавца према запосленима, поштовани председниче. Боље да сте 
проследили онај допис министарства као и остали, јер се зна „ко коси а ко воду носи“ у овој 
подели власти на судску и извршну, то би запослени лакше разумели, уместо што сте 
објашњавали обрачун плата. Ако сте и разумели то што сте објаснили, сигурно сте се слатко 
насмејали, ја свакако јесам. Мислим да сви знамо да је цена радног сата исто што и 
основица, она никако није варијабилна и множи се наравно са коефицијентом. Суштина 



споразума је заправо, да цена радног сата буде основица за обрачун плата запосленима до IV 
ССС. Ваше образложење је увредљиво и на молбу запослених сам, као њихов представник, 
узела слободу да овим писмом, одговорим на такво циркуларно писмо у њихово име. 
 

 
 

Председник синдикалне организације 
 “Апелационо правосуђе Ниш” 

Синдиката правосуђа Србије 
 

У Нишу, дана 30.05.2016.године                                                           Андријана Петровић 
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