
 
   
 На основу члана 43. став 3. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, бр. 
55/05,  71/05 – испр., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС и 74/12 – УС), на предлог 
Министарства правде и државне управе, 
 
                       Влада доноси 
 
 
 
             З А К Љ У Ч А К 
  
 
 1. Задужује се Министарство правде и државне управе да државним 

службеницима и намештеницима у радном односу у правосудним органима, изузев 

за време када су одсутни са рада, исплаћује стимулацију у висини од 3 000 динара 

по месецу, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално 

осигурање.  

 2. У случају да државни службеник и намештеник поред својих 

редовних послова обавља и послове запосленог који је одсутан са рада, исплаћује 

му се и део стимулације коју би остварио одсутни државни службеник или 

намештеник, и то сразмерно времену у коме обавља послове државног службеника 

или намештеника одсутног са рада. 

 3. Стимулацију из тачке 1. овог закључка исплаћивати за период 

јануар – децембар 2013. године. 

 4. Стимулација се неће исплаћивати државним службеницима и 

намештеницима који, у складу са одредбама Закона о организацији и надлежности 

државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других 

посебно тешких кривичних дела (,,Службени гласник РС”, бр. 42/02, 27/03, 39/03, 

67/03, 29/04, 58/04 – др.закон, 45/05, 61/05, 72/09, 72/11 – др.закон и 101/11 – 

др.закон) и Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за 

ратне злочине (,,Службени гласник РС”, бр. 67/03, 135/04, 61/05, 101/07, 104/09 и 

101/11 – др.закон), остварују право на плату у двоструком износу.  

 5. У складу са Законом 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), средства за исплату стимулације обезбеђена су према Закону о 

буџету Републике Србије за 2013. годину (,,Службени гласник РС”, број 114/12) у 

оквиру раздела 22 – Министарство правде и државне управе, функција 330-Судови, 

економска класификација, 416-Награде запосленима и остали посебни расходи, 

извор финансирања 04– Сопствени приходи буџетских корисника. 

 6. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству правде 

и државне управе, а ради информисања Министарству финансија и привреде. 

   

                                В Л А Д А  

 

 

                     ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ 


