
 
 

Београд, 28. август 2012. године 
 

ПОДСЕТНИК ЗА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
 

НЕОПХОДНО ЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРАВНЕ ДРЖАВЕ И ПРАВЕДНИЈA РАСПОДЕЛA 
БУЏЕТА! 

 
 - Као што смо вам на почетку састанка предочили, Синдикат правосуђа Србије једини 
је репрезентативни синдикат у правосуђу. Поред нашег синдиката постоје још два. 
 

- СОПОС који је уверење о репрезентативности добио 2006. године. Током маја ове 
године ми смо тражили да се преиспита њихова репрезентативност али из 
Министарства рада још увек није удовољено нашем захтеву; 

 
- Нови синдикат правосуђа Србије, на чијем челу се налази Славица Живановић, 

регистровао се уз помоћ Министарства правде иако у свом саставу има само 
четири правосудне организације са целе територије Србије. Има решење о 
регистрацији али не и уверење о репрезентативности. Осим тога, Дирекција за 
управљање одузетом имовином дала је том синдикату пословни простор у Ул. 
Војислава Илића број 13, без обзира на то што Славица Живановић није 
запослена у правосуђу. Крајем 2009. године узела је социјални програм а за 
пристанак на накарадну реформу и ћутање о накарадној реформи, награда је 
била то што јој је министарка правде запослила ћерку.  

 
- Поштовање колективног уговора за државне органе; 

  
- Привремено утврдити основицу за обрачун зарада запослених у правосуђу (судови, 

тужилаштва, затвори) до регулисања њиховог статуса правосудним законима. Таква 
основица би одредила плату запослених у правосуђу на праведан начин, а истовремено би 
била сразмерна сложености, поверљивости, одговорности и обимности посла. Прихватљиве 
су и могуће три опције: 1) иста основица за све у правосуђу (сада је за носиоце 31.537 а за 
администрацију 18.082 динара); 2) као у Војсци 25.128 динара или 3) као у полицији 23.960 
динара; Посебно напомињемо да запослени у правосуђу, којих има пет пута мање него у 
полицији, примају стимулацију у износу од по 3.000 динара, док у полицији сви примају 
месечно стимулацију у износу од по 10.000 динара. Додајемо и то да је ове године за 
повећање плата полицији из буџета издвојено додатних 3,6 милијарди динара. Да ли смо 
полицијска или правна држава ви ћете нам дати одговор у будућности; 
 

- Решити статус оних запослених у правосуђу који већ већ дуже време раде на 
одређено време због увећаног обима посла који је, у ствари, трајно увећан. Они раде и за 
време прекида, јер су уцењени и који су противправно на суђењима. Како је обим посла 
увећан трајно, било би добро да се њихов статус реши; 

 
- Позвати и раднике који су били приморани да оду из  правосуђа, због реформе, да 

се врате – требају нам обучени кадрови приликом враћања нереизабраних судија и 
тужилаца.  



 
 
 
- Правосудна администрација морала би да буде унутар прописа о судијама и 

тужиоцима, односно са представницима судске власти, јер прати рад и дели судбину 
носилаца правосудних функција,  и то не само у општим одредбама него и посебним које се 
тичу материјалног положаја (везати основицу процентуално за просечну зараду у 
Републици). Зараде запослених у затворима, уместо уредбом као до сада,  регулисати 
Законом о извршењу кривичних санкција.  

 
- Променити правилнике о мерилима за одређивање броја судског и тужилачког 

особља, попунити радна места по новим систематизацијама у затворима, с тим што је 
неопходно што пре усвојити нови правилник о бенефицијама а према актима о процени 
ризика радног места (без умањења постојећих, имајући у виду да бенефиције нису умањене 
за полицију и војску а њих има око 100.000) – подсећамо да је у затворима запослено мање 
од 4.000 извршилаца; Посебно наглашавамо да ни у једном правосудном органу (мислимо 
на суд или тужилаштво) не постоји акт о процени ризика радног места (слушалице, 
компјутери, странке, извршитељи, судска стража).  

 
- Ургентно испитати мрежу судова и тужилаштава јер нас путујући делиоци правде, 

појединачно, коштају месечно и до пола милиона динара; Укинути дупле зараде у посебним 
одељењима (специјални суд, специјално тужилаштво, апелациони суд и Врховни касациони 
суд) јер стручни сарадници у тим одељењима имају веће плате од судија и тужилаца у 
основном суду, односно тужилаштву, а немају одговорност; Притом, имају боље услове рада 
и мањи обим посла; иста је ствар и са осталим запосленима који сви имају дупле зараде. 

 
 - Уколико је Влада Србије озбиљна у намери да проконтролише све зараде буџетских 
корисника и исте уједначи, предлажемо да утврди највишу и најнижу зараду, с тим што би на 
врху платне пирамиде био председник Републике и председник Уставног суда; затим 
председник Владе Србије, председник Врховног касационог суда и председник Народне 
скупштине Републике Србије (чланови ВСС и ДВТ); испод њих министри, посланици, судије 
и тужиоци. Следе доктори, научници, професори... а сви остали после претходно 
набројаних, с тим што сматрамо да најнижа зарада у државном органу не би смела да буде 
нижа од 24.000 динара, односно требало би да буде барем 20% већа од законски одређене 
минималне зараде; Недопустиво је да државни службеник на најнижем положају у државној 
управи са коефицијентом 5,62 има зараду већу од судије или тужиоца.  
 
 - Запослити спремачице како не бисмо плаћали разне агенције, с тим што њихова 
зарада, као што је случај сада, не би смела да буде испод законске минималне зараде. 
 
 - Усагласити проценат за награђивање намештеника јер је у буџету за правосуђе он 
1% а за Владине намештенике 15%, што је супротно основним начелима Устава о Србији 
као држави која почива на подели власти и у којој је судска власт независна, а 
дискриминација , па и по основу рада, забрањена. 
 

- Затражити извештај од тужилаштава колико, за кога и на шта је утрошен новац на 
име одлагања кривичног гоњења (начело опортунитета) које начело се примењује од 2006. 
године (тужилаштва у Београду налажу осумњиченима да новац уплаћују Градском 
секретаријату за здравство?!); 

 
 - Што се тиче затвора, осим малог броја запослених у затворима, проблем је и 
затрпаност затвора. До растерећења и уштеда би се могло доћи уколико би се донео закон о 
опросту казне, на пример, за осуђена лица до годину дана или шест месеци; 
 
 - Указати премијеру или министру финансија на то колико нас коштају лица на 
привременим и повременим пословима, односно по уговорима о делу – први и до 64.825 
динара месечно а други од 15.200 до 90.000 динара (углавном пензионери)?  



 
 - Проверити спискове запослених на Косову и Метохији јер, према нашим сазнањима, 
на платним списковима налазе се имена оних који живе у Србији. Са друге стране, одређен 
број житеља Косова и Метохије због таквих не могу да остваре своја права; 
 

- Очекујемо пресек стања, односно податак колико нас кошта реформа до сада, то 
јест колики је износ штетне последице 

 
- Очекујемо одговорност за наслеђено лоше стање. Не у виду смене, него у виду 

процене степена кривице. 
 
 Предлажемо да у будућности рад правосуђа заједно и што више приближимо 
јавности, односно да се одржавају редовне конференције за штампу. Истовремено, 
предлажемо да размотрите могућност да запослени у правосуђу добију достојанствене 
униформе као, на пример, запослени у Пошти, банкама итд. 
 
 Ми говоримо и радимо оно што мислимо, и мислимо оно што говоримо и радимо. 
Колико нас цените, показаће ваш избор из овог подсетника, као и брзина реализације. 
Наглашавамо да немамо ништа против да наше предлоге презентирате као своје. 
 
 Срдачан поздрав. 
 
 
               Председница 
         Милошевић Слађанка 


