
 
 
 На основу члана 48. став 1. Посебног колективног уговора за државне органе ("Сл. 
гласник РС", бр. 95/08 и 86/11) и члана 26. став 3. Закона о мирном решавању радних 
спорова ("Сл. гласник РС", бр. 125/04 и 104/09), подносим 
 

ПРЕДЛОГ 
ЗА ДОПУНУ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ 

 
 
 Предлажемо да се после члана 22. Посебног колективног уговора за државне 
органе дода нови наднаслов који гласи: "Основна плата запосленог у правосуђу 
(судовима, јавним тужилаштвима, затворима ВСС и ДВТ)" 
 
 Предлажемо да се дода и нови члан 22а који гласи: 
 

"Члан 22а 
 

Основна зарада запосленог утврђује се на основу: 
- вредности коефицијента посла,  
- вредности радног часа према Одлуци СЕС-а и  
- времена проведеног на раду, односно месечног фонда остварених часова 

рада." 
 

Р а з л о з и 
 
 Дана 24. маја 2013. године потписан је Споразум који предвиђа да цена сата за 
обрачун плата за најједноставнији рад буде у складу са Одлуком Социјално-економског 
савета Републике Србије. 
 Минимална зарада исплаћује се када послодавац отежано послује и када није у 
могућности да исплаћује одговарајућу зараду, (што са нама није случај) имајући у виду то 
да нисте хтели нагодбу са судијама и тужиоцима, па штету плаћамо дупло. Минималне 
наднице имају за циљ да обезбеде егзистенцијалне и социјалне потребе запосленог и 
његове породице, а што је МОР регулисао својим конвенцијама. Дакле, минимална 
зарада има законску снагу и не може се смањивати. Она се исплаћује за најпростији рад и 
представља законски минимум и гарантовану вредност рада како би обезбедила 
социјалне потребе запосленом и заштитила га од самовоље послодавца. 
 Имајући у виду то да се обим посла у правосуђу знатно повећао и да су рокови за 
поступање кратки а услови рада неадекватни, рад запослених мора се вредновати на 
одговарајући начин јер је досадашњи ниво зарада запослених неподношљив, због чега би 
требало прихватити овај предлог. 
 
 
 Министарство правде    Синдикат правосуђа Србије 
    и државне управе 
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