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Н О В И   С А Д              
 Градски пододбор синдиката правосуђа града Новог Сада и општина Јужнобачког округа, на 
5.седници од 01. новембра 2012. године, је у оквиру друге тачке дневног реда: 
 „Разматрање материјално-социјалног положаја запослених у правосуђу“. 
  Након дискусије  донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
 Градски пододбор синдиката правосуђа града Новог Сада и општина Јужнобачког округа овим 
путем указује на изузетно лош материјални и социјални положај запослених у правосуђу и захтева 
хитно проналажење решења за ову ситуацију, с обзиром да је егзистенција запослених у правосудним 
органима озбиљно доведена у питање. 
 Обим посла се константно повећава, а зараде су на истом нивоу и не могу да подмире ни 
најосновније трошкове живота запослених и њихових породица. Имајући у виду свакодневну 
инфлацију, раст цена, као и чињеницу да запослени у правосуђу још увек примају зараду испод 
републичког просека која не покрива ни пола потрошачке корпе,  захтевамо да се хитно започну 
преговори са Министарством правде и државне управе Србије и Министарством финансија, у циљу 
повећања зарада запослених и побољшања њиховог материјалног и социјалног положаја.  
 Велики број запослених са нижим коефицијентима примају зараде испод законом прописане и 
загарантоване минималне зараде, што је понижавајуће и срамно и супротно Закону. Оваквим 
поступањем према запосленима у правосудним органима, положај запослених никада није био гори, а 
мизерним износима зарада које су испод минималне, озбиљно је доведена у питање егзистенција 
запослених и чланова њихових породица које они издржавају. Такође, крше се основна Уставом 
загарантована начела а пре свега право на живот, с обзиром да се зарадама испод минималних зарада 
које се исплаћују запосленима у правосудним органима не могу обзбедити ни најосновније потребе 
запослених због чега је живот запослених сведен на пуко преживљавање, као и Уставом загарантовано 
право на рад којим се гарантује право сваког на ''поштовање достојанства личности на раду'' и 
''правичну накнаду за рад'' која је оваквим положајем запослених доведена у питање. 
 Градски пододбор синдиката правосуђа града Новог Сада и општина Јужнобачког округа 
подржава иницијативу Републичког одбора Синдиката правосуђа Србије која је упућена Министарству 
правде и државне управе Србије, за отпочињање преговора о висини основице за обрачун плата 
запослених у правосуђу и позива још једном надлежна министарства да у што краћем року отпочну 
преговоре са представницима запослених из правосуђа, а све с обзиром да положај запослених у 
правосуђу никада није био гори. 
 Уколико социјални дијалог са надлежним Министарствима не донесе очекиване резултате и не 
дође до повећања основице за обрачун зарада запосленима у правосудним органима, односно уколико 
се у кратком року не пронађе начин за повећање зарада запослених и побољшање њиховог материјалног 
и социјалног положаја, Градски пододбор синдиката правосуђа града Новог Сада и општина позива 
Републички одбор синдиката правосуђа да по хитном поступку размотри могућности за организовање 
штрајка запослених. 
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