
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
УСТАВНИ СУД 
ул. Булевар Краља Александра бр. 15 
Београд 
 
 
Подносилац  
иницијативе:   Синдикат запослених у правосудним органима Србије, ул. Дечанска бр. 
   14/5, МБ: 17421409, ПИБ 102016637, којег заступа гђа Слађанка  
   Милошевић, председница Синдиката. 
 
Примерака: 1; 
Прилога: - 
 
 
 На основу одредбе чл. 168. ст. 2. Устава Републике Србије подносилац - иницијатор 
подноси Уставном суду Републике Србије  
 

Иницијативу за покретање поступка оцене  
уставности  

 
 Иницијатива се подноси у вези са покретањем поступка оцене уставности одредбе чл. 
108. став 2. Закона о раду (у даљем тексту: „Закон“), који је објављен у „Сл. гласнику РС" 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 са последњим изменама објављеним у „Сл. гласнику 
РС“ бр. 75/2014, које су ступиле на снагу 29.08.2014. године.  
 Оспорена одредба није у сагласности са одредбом става 2. члана 20, става 2. и 3. 
члана 21, става 1. члана 58, става 1. члана 197. Устава Републике Србије, чланом 12. 
Ревидиране Европске социјалне повеље1 и чланом 1. Протокола број 1. уз Европску 
конвенцију за заштиту људских права и основних слобода.2 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

 Одредбом члана 108. став 1. тачка 4) Закона о раду предвиђено је да запослени има 
право на увећану зараду у висини утврђеној општим актом и уговором о раду, и то по 
основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу 
код послодавца (у даљем тексту: минули рад) - најмање 0,4% од основице. Спорном 
одредбом члана 108. став 2. истог Закона предвиђено је да се при обрачуну минулог рада 
рачуна и време проведено у радном односу код послодавца претходника из члана 147. овог 
закона, као и код повезаних лица са послодавцем у складу са законом. 
 Пре ступања на снагу оспорене одредбе, Закон о раду је налагао да се за обрачун 
минулог рада узимају све године запосленог проведене у радном односу. Међутим, 

1 Закон о потврђивању ревидиране Европске социјалне повеље ("Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 
42/2009) 
2 Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода ("Сл. лист СЦГ - 
Међународни уговори", бр. 9/2003, 5/2005 и 7/2005 - испр. и "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 
12/2010) 
 

 

                                        



изменама Закона о раду, тј. оспореном одредбом је предвиђено да се обрачун увећања 
зараде по основу минулог рада врши само на основу времена проведеног код последњег 
послодавца, тј. тренутног или актуелног послодавца. Одредба члана 108. став 2. Закона о 
раду предвиђа да се при обрачуну минулог рада рачуна и време проведено у радном односу 
код послодавца претходника, као и код повезаних лица са послодавцем у складу са 
законом. Закон посматра послодавца претходника само као оног предходника код кога је 
актуелни послодавац, у статусној промени или промени послодавца, непосредно стекао тај 
статус. Са друге стране, под повезаним лицем са послодавцем закон подразумева лице које 
је оснивач послодавца или је основано од стране послодавца или је са њим у некој другој 
вези коју уређује Закон о привредним друштвима. 
 Међутим, према цитираној, спорној одредби Закона, уколико је запослени био у 
радном односу код другог послодавца, а не послодавца предходника из члана 147. Закона о 
раду, односно повезаних лица са послодавцем у складу са законом, време проведено у 
радном односу код таквог послодавца му се неће обрачунати као увећање зараде по основу 
минулог рада.  
 
  Чланом 20. став 2. Устава Републике Србије прописано је да се достигнути ниво 
људских и мањинских права не може смањивати.  
 Чланом 12. Ревидиране Европске социјалне повеље предвиђено је да у намери да 
обезбеде ефективно остваривање права на социјалну сигурност стране уговорнице се 
обавезују: 1. да успоставе или одржавају систем социјалне сигурности; 2. да одржавају 
систем социјалне сигурности на задовољавајућем нивоу, барем на оном који је неопходан за 
ратификацију Европског кодекса социјалне сигурности; 3. да настоје да поступно подигну 
систем социјалне сигурности на виши ниво; 4. да предузму кораке, закључивањем 
одговарајућих билатералних и мултилатералних споразума, или на други начин, и зависно 
од услова постављених у таквим споразумима, да обезбеде: а) једнак третман држављана 
других држава уговорница са третманом сопствених држављана у погледу права на 
социјалну сигурност, укључујући и задржавање погодности које проистичу из законодавства 
о социјалној сигурности, без обзира на кретања које заштићена лица могу да предузму 
између територија страна уговорница; б) додељивање, одржавање и наставак права из 
социјалне сигурности таквим средствима као што је сабирање стажа осигурања или радног 
стажа навршених према прописима сваке од страна уговорница.  
 Чланом 21. став 2. и 3. Устава Републике Србије забрањена је свака дискриминација, 
непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, 
националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или 
другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког 
инвалидитета. Не сматрају се дискриминацијом посебне мере које Република Србија може 
увести ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у 
неједнаком положају са осталим грађанима. 
 Одредбом члана 58. став 1. Устава Републике Србије јемчи се мирно уживање својине 
и других имовинских права стечених на основу закона.  
 Чланом 1. Протокола број 1. уз Европску конвенцију за заштиту људских права и 
основних слобода предвиђено је да је свако физичко и правно лице има право на 
неометано уживање своје имовине. Нико не може бити лишен своје имовине, осим у јавном 
интересу и под условима предвиђеним законом и општим начелима међународног права. 
 Чланом 197. став 1. Устава Републике Србије прописано је да закони и сви други 
општи акти не могу имати повратно дејство. 
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 1. Одредбом члана 105. става 1. Закона о раду предвиђено је да се зарада из члана 
104. став 1. овог закона састоји се од зараде за обављени рад и време проведено на раду, 
зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и 
сл.) и других примања по основу радног односа, у складу са општим актом и уговором о 
раду. Према члану 106. Закона о раду, зарада за обављени рад и време проведено на раду 
састоји се од: основне зараде, зараде за радни учинак и увећане зараде, која сагласно  
члану 108. став 1. тачка 4) Закона о раду износи за сваку пуну годину дана рада остварену 
у радном односу код послодавца (минули рад) најмање 0,4 % од основице. 
 Минули рад је, дакле, рад који је раније обављен и којим су створене одређене 
вредности. Он чини економски положај запосленог који му обезбеђује да остварује свој 
лични, материјални и морални интерес и право да се користи резултатима свог текућег и 
раније обављеног рада. Стога, минули рад представља достигнут ниво права запосленог, 
које је био заснован нормама позитивног права, а који не може бити укинут, нити смањен 
новим нормама права. Овакво субјективно право се више не може мењати докле год је 
предвиђено да траје. Према томе, оспорена одредба је у супротности са одредбом члана 20. 
став 2. Устава Републике Србије, јер се њоме задире у достигнут ниво права запосленог. 
Такође, ова одредба је у супротности и са чланом 12. Ревидиране Европске социјалне 
повеље, јер је угрожено ефективно остваривање права на социјалну сигурност. 
 
 2. Оспорена одредба има дикриминаторски карактер према запосленом лицу који је 
био у радном односу код другог послодавца, у односу на оног запосленог који је био 
запослен код послодавца предходника из члана 147. Закона о раду, односно повезаних лица 
са послодавцем у складу са законом. Дискриминаторни карактер ове одредбе се огледа у 
томе што му се време које је запослени провео у радном односу код другог послодавца, 
неће обрачунати као увећање зараде по основу минулог рада, за разлику од лица које је 
био запослен код послодавца предходника из члана 147. Закона о раду, односно повезаних 
лица са послодавцем, којима ће се ово време обрачунавати као увећање зараде. Према 
томе, оспореном одредбом повређена је одредба члана 21. став 2. и 3. Устава Републике 
Србије.  
 
 3. Зарада представља имовину лица, тј. имовину запосленог. Оспореном одредбом на 
флагрантан начин је повређено право на имовину, јер се време које су запослени провели  
у радном односу код другог послодавца неће обрачунати као увећање зараде по основу 
минулог рада, односно ови запослени ће бити лишени своје имовине. Стога, спорна одредба 
супротна је и члану 58. Устава РС и члану 1. став 1. Протокола уз Европску конвенцију за 
заштиту људских права и основних слобода, јер је њоме повређено право на имовину које 
је заштићено цитираним нормама.  
 
 4. Спорна одредба има и повратно дејство и не значи ништа друго до санкцију за 
оног запосленог који је био у радном односу код другог послодавца, а не послодавца 
предходника из члана 147. Закона о раду, односно повезаних лица са послодавцем у складу 
са законом. Како се ради о достигнутом нивоу права које се не може смањивати, а 
законодавац приликом доношења закона није утврдио да ово повратно дејство норме 
налаже општи интерес (сагласно члану 197. став 2. Устава Републике Србије), оспорена 
одредба има ретроактивно дејство, те стога није у сагласности и са одредбом члана 197. 
став 1. Устава Републике Србије. 
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 Имајући у виду све наведено, иницијатор предлаже да Уставни суд на основу чл. 53. 
Закона о уставном суду донесе решење о покретању поступак за оцену уставности оспорене 
одредбе Закона, те да у поступку утврди да оспорена одредба Закона није у сагласности са 
Уставом Републике Србије, потврђеним међународним уговорима и законима.  
 
 Иницијатор предлаже и да Уставни суд на основу чл. 56. ст. 1. Закона о уставном 
суду, до доношења коначне одлуке, обуставити извршење појединачних аката и радњи које 
су предузете на основу одредбе члана 108. став 2. Закона о раду („Сл. гласник РС" бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), јер би њеним извршавањем могле наступити 
неотклоњиве штетне последице. 
 
 

У Београду, 23.12.2014. године     Подносилац иницијативе: 
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