
ЗАПИСНИК СА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ ОДБОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПОСЕБНОГ 
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ И ОДБОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ 

ЕКСА ПОСЕБНОГ КОЈ1ЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ

Дана 3. новембра 2017. године са почетком у 13 часова одржана је заједничка седница 
Одоора за праћење примене Посебног колективног уговора за државне органе и Одбора за праћење 
примене Анекса ПКУ за државне органе у Министарству за државну управу и локалну самоуправу 
Бирчанинова број 6. ’

Наведена седница је уједно и наставак седнице Одбора за праћење примене ПКУ за државне 
органе која је одржана дана 27. октобра у Министарству државне управе и локалне самоуправе на 
којој је и договорено да се одржи заједничка седница оба одбора уз присуство представника 
Министарства финансија.

Седници су присуствовали чланови Одбора за праћење примене ПКУ за државне органе и 
то: Гордана Ненадић, Владан Левајац, Мирјана Васиљевић, Тања Милановић и Ивана Милинковић.

По овлашћењу члана Одбора Славице Манојловић, седници је у каснијем току 
присуствовала и Душанка Демић из Министарства финансија.

Испред Одбора за праћење примене Анекса ПКУ за државне органе седници су 
присуствовали чланови одбора и то: Милена Чипак, Славица Степовић, Невенка Јакшић и Срђан 
Марковић (и Ивана Милинковић).

Заједничкој седници је присуствовала и Јелена Љубинковић из Министарства државне 
управе и локалне самоуправе.

Пре почетка седнице констатовано је да Наташа Завођа није више у радном односу у 
Министарству финансија, те да је потребно именовати новог члана Одбора испред Министарства 
финансија.

На почетку састанка члан одбора Срђан Марковић је истакао да се у вези питања које се тиче 
тумачења да ли се наочаре могу сматрати ортопедским помагалом Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања и Управа за безбедност и здравље на раду огласили 
ненадлежним. У вези овог питања, Милена Чипак је истакла да је Фонд за здравствено осигурање 
на ставу да се наочаре могу сматрати ортопедским помагалом, али да је свакако потребно да се у 
вези овог питања заузме званичан став од стране надлежног органа (Министарства здравља).

Поводом дописа Синдиката управе Србије, који је упућен министру државне управе и 
локалне самоуправе са захтевом за одржавање састанка, Ивана Милинковић је информисала 
представнике синдиката да је министар обавештен и упознат са наведеним дописом и да ће у 
наредном периоду одредити датум одржавања састанка о чему ће благовремено бити обавештени.

Поводом захтева СОПОС (Синдикат организација правосудних органа Србије) у вези 
питања обрачуна и исплати накнаде трошкова за исхрану у току рада и perpeca за коришћење 
годишњег одмора у плати запослених у правосудној администрацији, указано је на одредбе Закона 
о систему плата запослених у јавном сектору чије примена почиње 1. јануара 2018. године. Према 
члану 32. наведеног закона, накнада трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење 
годишњег одмора имају карактер плате и њихову висину утврђује Влада, уз претходно прибављено 
мишљење Социјално-економског савета Републике Србије, након што се за такву врсту накнаде 
трошкова стекну услови у буџету Републике Србије. Такође поводом достављеног захтева, 
приложено је и решење Врховног касационог суда Рев2 1618/2015 од 28.01.2016. године у вези чега 
ће члан Одбора испред СОПОС-а доставити додатна појашњења.

Милена Чипак је поново указала на проблем који се тиче природе накнада за топли оброк и 
perpec у смислу да ове накнаде не могу бити саставни део коефицијента имајући у виду да су у 
Закону дефинисане као трошкови.

У вези висине плата запослених на локалу, имајући у виду примену Закона о запосленима у 
АП и JJ1C указано је да су запослени након рапсоређивања у складу са законом задржали своје плате



као и да се коефицијенти нису мењали. С тим у вези, истакнуто је да су Законом о платама у 
државним органима и јавним службама који се примењује и на изабрана, постављена и запослена 
лица у органима АПи JJIC одређени коефицијенти а да су Уредбом о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима утврђени 
додатни коефицијенти чиме је учињена диспропорција у платама запослених и повређено начело 
„иста плата за исти рад“.

Поред тога Милена Чипак је указала на неједнак положај запослених код директних и 
индиректних корисника буџетских средстава, да што се тиче запослених у јавном сектору а тиче се 
максималног броја запослених сви су смештени у исту „врећу“ што је нереално, јер рационализацију 
су до сада само трпеле општинске управе, а када је повећање плата у питању запослени у државним 
органима и запослени у АП и JJ1C од 2014. године како им је смањена плата није им до сада ни 
једном враћен ни делић оног што је одузето од плата. Поред тога ови запослени су у нереалном 
положају у односу на индирективне кориснике буџета, који су добијали повећање плата од 2014. 
године, а остварују права у већем износу од запослених код директивних кориниска (јубиларне 
награде, боловање до 30 дана и др права из посебних колективних уговора). Наиме, додала је и да 
запослени код индиректних корисника остварују права у већем износу од запослених код директних 
корисника, као што је нпр. право на исплату јубиларних награда.

У вези питања које је постављено Министарству државне управе које се односи на 
могућност да службеник добије слободан дан како би као одборник присуствовао седници 
скупштине општине, сагласно је констатовано да запослени у државним органима и органима АП и 
ЈЈТС не могу бити одборници због спречавања сукоба интереса (одредбе Закона о државним 
службеницима).

Сви чланови одбора поново су указали на генерални проблем у примени ПКУ који се тиче 
немогућности да запослени остварују своја права, односно права гарантована одредбама ПКУ.У том 
смислу поставља се и питање могућности „ретроактивног“ остваривања права у ситуацији када је 
једно право утврђено решењем али због недостатка финансијких средстава није и остварено.

Такође, констатовано је и да је начин радног ангажовања запослених путем закључивања 
уговора о привременим и повременим пословима један од начина изигравања закона. С тим у вези 
указано је да је Министарство за рад, запошљавање борачка и социјална питања дало мишљење да 
се не може ангажовати лице по основу наведних уговора на радно место које је систематизовано, 
односно које је предвиђено Правилником о систематизацији и организацији радних места, а које је 
путем е-маила достављено члановима оба Одбора.

Питање које је такође веома значајно односи се на обавезност да се тражи мишљење 
репрезентативног синдиката у поступку доношења Правилника о систематизацији радних места код 
послодавца и с тим у вези правилне примене закона, у вези чега је договорено да се закаже састанак 
са Управном инспекцијом у циљу указивања да се закон у овом делу не примењује, односно да се 
правилник о систематизацији радних места код послодавца доноси без претходно прибављеног 
мишљења синдиката.

Милена Чипак је посебно указала да све што буде предмет социјалног дијалога мора да се 
инкорпорира у колективни уговор и буде његов саставни део. Такође напоменула је да су плате 
запослених јако мале, да је потребна већа заштита синдикалних представника и активиста. С тим у 
вези на седници је доставила и питања у вези проблема који су на терену актуелна и предложила да 
се у вези истих заузме став.

Такође поставља се питање примене института боловања у смислу неједнаке примене за 
запослене где је прописано да се за поједине запослене у случају боловања исплаћује плата у износу 
од 85 %, а појединим запосленима у износу од 65%, исто и у случају права на минули рад у погледу 
ког за поједине запослене важи у висини од 0,5 а за остале 0,4. Поставља се и питање које се тиче 
враћања плата имајући у виду примену Закона о привременом смањењу основице.

«ц$Ј5ладан Левајац је указао на потребу да се Министарство финансија званично изјасни у вези 
проблема у остваривању појединих права запослених и у том смислу да конкретне информације



везане за финансијску процену а управо да би чланови Одбора добили конкретне смернице за израду 
и закључивање ПКУ за државне органе.

С тим у вези представник Министарства финансија Душанка Демић је истакла да нема 
званичног става нити података, да не може ништа конкретније да каже од оног што се може сазнати 
у медијима.

Гордана Ненадић је указала на могућност разлике у висини плата које ће примати запослени 
у односу на плате које ће примати лица „која улазе у систем“, односно почињу да раде у органима 
имајући у виду ситуацију која је била 2006. године када је почела примена Закона о платама 
државних службеника и намештеника. Даље поставља питање да ли се укида Закона о привременом 
смањењу основица и да ли се у случају укидања наведеног закона основица враћа на износ који је 
био у 2014. години.

На крају састанка сви чланови одбора су сагласни да се уради заједнички допис оба одбора 
у вези примене ПКУ, тј. у вези проблема који се односи на неостваривање права запослених која су 
предвиђена колективним уговором (напредовање, новогодишњи пакетићи и др.).

ОДБОР ЗА ПРАЋЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 
ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ

ТањаМилановић 2>А 
Душанка Демић Г

Чланови одбора:

ОДБОР ЗА ПРАЋЕЊЕ АНЕКСА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ

Чланови одбора:


