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УПРАВЕ 
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Б е о г р а д 

   
                                                                    

                                                                 
                                                                                                                                           
                      Полазећи од одредаба члана 70. ст. 2. и 4, чл. 82. и 85. Закона о 
уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - др. 
закон, 78/11 - др. закон, 101/11 и 101/13), чл. 16. и 31. Закона о буџету Републике 
Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, број 110/13) и члана 51. Закона о 
судским таксама („Службени гласник РС”, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01 - др. 
закон, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08 - др. закон, 31/09, 101/11 и 93/12),                                                                            
                     Министарство правде и државне управе (у даљем тексту: 
Министарство), с једне стране и Синдикат организација правосудних органа 
Србије чија је репрезентативност утврђена  Решењем о утврђивању 
репрезентативности Синдиката организација правосудних органа Србије 
(„Службени гласник РС”, број 99/06), као и Синдикат запослених у правосудним 
органима Србије чија је репрезентативност утврђена решењем о утврђивању 
репрезентативности Синдиката запослених у правосудним органима Србије 
(„Службени гласник РС”, број 2/10)  -  у  даљем тексту: Синдикати, с друге 
стране,  дана ______  2014. године закључили су следећи 
 

ПРОТОКОЛ   
О ИСПЛАТИ СТИМУЛАЦИЈЕ ЗА ОСТВАРЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ РАДА 

ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА И НАМЕШТЕНИЦИМА У СУДОВИМА И 
ЈАВНИМ ТУЖИЛАШТВИМА 

  
I 
 

                     Стимулација за остварене резултате рада државним службеницима и 
намештеницима у судовима и јавним тужилаштвима утврдиће се у висини од  
4.000,00  динара у нето износу са припадајућим порезом и доприносима за 
обавезно социјално осигурање за период  јануар- јун 2014. године. 
                     Стимулација из претходног става намењенa материјалном 
побољшању запослених  исплаћиваће се до дана почетка примене прописа којим 
ће се уредити уједначавање нивоа плата, односно зарада у јавном сектору, а 
најкасније за месец јун 2014. године.  
  

II 
 
                     Исплата стимулације ће отпочети у року од 15 дана од дана  
доношења Закључка Владе којим се утврђује право на исплату стимулације 
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државним службеницима и намештеницима у судовима и јавним тужилаштвима, а 
у складу са  расположивим средствима. 

 
III 
 

                      Стимулација се неће исплаћивати државним службеницима и 
намештеницима који, у складу са одредбма Закона о организацији и надлежности 
државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других 
посебно тешких кривичних дела („Службени гласник РС”, број 42/02, 27/03,39/03, 
67/03,29/04, 58/04- др. закон, 45/05, 61/05, 72/09,72/11- др. закон, 101/11- др. закон 
и 32/13), као и Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку 
за ратне злочине („Службени гласник РС”, број 67/03, 135/04, 61/05, 101/07, 
104/09 и 101/11- др. закон) остварују плату у двоструком износу. 
 

IV 
 

 
                      Овај протокол ступа на снагу наредног дана од дана потписивања 
протокола од стране последњег потписника. 
 

V 
 

                     Овај протокол сачињен је у шест истоветних примерака, од којих по 
један примерак за Синдикате и четири примерка за Министарство и Владу. 
 
 
У Београду,дана___________2014. године 
 
 
 
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ                                  СИНДИКАТ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                                        
И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ                                      ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА СРБИЈЕ 
_________________________                             ______________________________                                                       
 Никола Селаковић, министар                                                
                                                                             

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У  
ПРАВОСУДНИМ ОРГАНИМА СРБИЈЕ 
___________________________________                                                                                               

 


