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Република Србија 
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          (Немањина 22-26) 
 
 
 
          Прилога: 2  
          Примерака: 1 
 
 
 Дана __.05.2016. године од првостепеног органа запримио/ла сам Решење,   Посл.     

бр.: _______________________  од __.05.2016. године, те у благовременом року, 
изјављујем  

 
Ж А Л Б У 

 из свих Законом предвиђених разлога, којом претходно наведено решење побијам 
у целости. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 Решењем првостепеног органа,  Посл. бр.: _______________________  од 
__.05.2016. године,  одбијен је захтев да ми се изврши обрачун плата у складу са ценом 
радног сата најмање у висини цене сата утврђене Одлуком Социјално-економског савета 
Републике Србије, а у складу са законом, и то, за период од априла 2013. године до априла 
2016. године, као и захтев за доношење решења за исплату плата обрачунатих на наведен 
начин за тражени период.  
 Доказ-прилог: - Побијано Решење  првостепеног органа 
  - Посебан споразум о мирном решавању колективног радног спора 
 
 Првостепени орган у образложењу побијаног решења наводи да се плате, накнаде и 
друга примања државних службеника и намештеника уређују Законом о платама државних 
службеника и намештеника. При томе, не помиње Колективни уговор (КУ), а којим су 
сагласно члану 8. Закона о раду, утврђена већа права и повољнији услови рада од права и 
услова утврђених законом. Према цитираној одредби, КУ не може да садржи одредбе којима 
се запосленом дају мања права или утврђују неповољнији услови рада од права и услова 
који су утврђени законом. Норме у КУ могу бити само једнаке или повољније за запослене 



од оних које су предвиђене законом. Стога, у конкретном случају, Посебан споразум 
замењује норму из КУ, а која на повољнији начин регулише права запосленог. На овај начин 
првостепени орган је повредио одредбу члана 8. Закона о раду.     
 
 Основна зарада за најједноставнији рад (са коефицијентом 1) не сме да буде нижа од 
минималне зараде која се обрачунава тако што се број радних сати множи са минималном 
ценом радног сата у складу са Одлуком Социјално-економског савета (даље: СЕС).  
 
 Одредбом члана 4. став 1. Закона о платама у државним органима и јавним службама 
предвиђено је да коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и 
стручну спрему. Ставом 2. овог члана Закона предвиђено је да коефицијент садржи и 
додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора.  
 
 Чланом 7. Закона о платама државних службеника и намештеника предвиђено је да 
се основна плата одређује множењем коефицијента са основицом за обрачун и исплату 
плата. Основна плата припада државном службенику који ради пуно радно време или радно 
време које се сматра пуним радним временом. Државни службеник који не ради пуно радно 
време има право на основну плату која је сразмерна дужини његовог радног времена. 
 
 Како је цена радног сата у правосуђу нижа од минималне цене радног сата према 
Одлуци СЕС-а, Синдикат правосуђа Србије и Министарство правде и државне управе, кроз 
поступак мирног решавања радног спора, постигли су и заклључили су Посебан споразум да 
се обрачун плате у правосуђу за државне службенике и намештенике, закључно са IV 
степеном стручне спреме, врши на основу цене сата утврђене Одлуком СЕС-а, осим за 
државне службенике и намештенике у посебним судским и тужилачким одељењима за 
организовани криминал и ратне злочине. Дакле, овај Посебан споразум замењује норму из 
КУ, а која на повољнији начин регулише права запосленог од оног решења који је 
предвиђен законом. 
 
 Стога, зараду би требало обрачунавати на следећи начин: минимална цена  сата  x 
број радних сати у месецу x коефицијент радног места. Пример: 115,00  динара x 184 сата 
(основна зарада) x 1,55 (коефицијент радног места) = 21.160 динара  x 1,55 = 32.798. динара 
Такође, на овај износ обрачунава се минули рад. То значи да право на обрачун плате по 
потписаном - закљученом Посебном споразуму имају запослени државни службеници и 
намештеници у судовима, јавним тужилаштвима и затворима, почев од коефицијента            
1 закључно са коефицијентом 2,18. 
 
 Имајући у виду све наведено, предлажем да другостепени орган укине побијано 
решење у целости и донесе решење којим ће решити управну ствар. 
 
 
 
 
У Новом Саду, ____________ 2016. године            Подносилац жалбе 
 
          __________________________ 
               (потпис) 
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