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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Г-дин, Душан Вујовић – министар 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Г-ђа,  Кори Удовички – министар 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

Г-дин,  Александар Вулин – министар 

 

 
Поштовани, 

У складу обављеног разговора представника Синдиката, министра за финансије и премијера у Влади Републике 

Србије, Синдикат управе Србије захтева да: 

1. У обрачуну за исплату зарада се изузму накнаде топлог оброка и регреса и других накнада, што номинално 

износи 8.432,00 динара; 

2. У обрачуну зарада изузети висину минулог рада, а минули рад повезати запосленима у континуитету радног 

односа корисника Републичког или локалног буџета; 

3. Обрачунате зараде се не могу исплаћивати у нижем износу од висине минималне зараде, што износи 25.000,00 

динара. 

 Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних 

примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014) у основицу нето прихода не 

урачунавају се они елементи плате које закон иначе и не подводи под основну нето плату – накнада за 

исхрану у току рада и регрес за годишњи одмор и друге различите накнаде трошкова...Подсећамо Вас да је 

чланом 4. став 2. Закона о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 

34/2001, 92/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014) прописано да коефицијент садржи и додатак на име накнаде за 

исхрану у току дана и регреса за коришћење годишњег одмора.Приликом доношења Закона о платама у 

државним органима и јавним службама, односно Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 44/2001...) на име накнаде за исхрану у току рада и 

1/12 регреса за коришћење годишњег одмора коефицијенти су увећани за 3,17 основице цене рада. С 

обзиром на наведено, Синдикат захтева да износ од 3,17 основице цене рада изузмете као елемент плате, 

јер по закону исти не чини основну плату. 

 Обрачуном минулог рада запослени који се финансирају из републичког односно локалног буџета су 

оштећени јер се минули рад не обрачунава за време проведено у трансформацији органа (некад служба 

платног промета – сада управа за трезор, некада општина – сада град, инспекцијски органи, пореска 

управа, републички органи….) неке категорије запослених и  сада су на ивици минималне зараде. 

Смањењем зарада у државним органима и локалним управама, посебно средња стручна спрема ће се наћи 

испод минималне зараде, што захтевамо да обрачуната зарада не може бити мања од минималне зараде. 

 Захтеви Синдиката су оправдани и у потпуност усклађени са законским прописима и став је  да запослени 

у државним органима и локалним управама Србије имају исти статус као и запослени у јавном сектору. 

У складу договора, очекујемо да предуземете све мере приликом обрачуна новембарских зарада, како материјална 

давања запослених у државним органима и локалним управама не би била незаконито обрачунавана и 

исплаћивана. 

Од Вас очекујемо даљи наставак социјалног дијалога и по другим захтевима Синдиката, израда посебних 

колективних уговора за државне органе и локалне управе, Закона о платним разредима, Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Закона о платама запослених у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе.  

Срдачан поздрав,                       
        ПРЕДСЕДНИК 

 

  Његош Потежица  


