
 

 На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима 

(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 

67/07, - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), а у вези са чланом 263. став 2. 

Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/17 и 113/17), Влада и репрезентативни синдикати који су основани за 

територију Републике Србије – Синдикат управе Србије, Синдикат запослених у 

правосудним органима Србије, Синдикат организација правосудних органа 

Србије, дана 19. фебруара 2018. године, закључују 

 

 

С П О Р А З У М 

о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне 

органе 

 

Члан 1. 

 

 Важење Посебног колективног уговора за државне органе 

(„Службени гласник РС“, бр. 25/2015 и 50/15) продужава се до 21. марта 2019. 

године. 

 

Члан 2. 

 

 Овај споразум ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

 

 

За Синдикат управе Србије За Владу 

 МИНИСТАР ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Његош Потежица  

  

  

 Бранко Ружић 

  

За Синдикат запослених у 

правосудним органима Србије 

 

  

Слађанка Милошевић  

 

 

За Синдикат организација 

правосудних органа Србије 

 

 

Милета Тодоровић 

 

  



ПРЕДЛОГ 

 

 На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – одлука УС, 72/12, 

7/14 – одлука УС и 44/14), на предлог Министарства државне управе и локалне 

самоуправе, 

 

 Влада доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 1. Прихвата се Посебни колективни уговор о изменама и 

допунама Посебног колективног уговора за државне органе, који је саставни део 

овог закључка. 

 

 2. Усваја се Споразум о продужењу рока важења Посебног 

колективног уговора за државне органе, који је саставни део овог закључка. 

 

 3. Овлашћује се Бранко Ружић, министар државне управе и 

локалне самоуправе, да, у име Владе, потпише Посебни колективни уговор о 

изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе из тачке 

1. и Споразум из тачке 2. овог закључка. 

 

 4. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству 

државне управе и локалне самоуправе, које ће по један примерак доставити 

репрезентативним синдикатима учесницима у закључивању Посебног 

колективног уговора за државне органе, затим Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, Министарству финансија и 

Министарству правде. 

 

 

05 Број:  

У Београду, 2018. године 

 

 

В Л А Д А 

 

 

 

    

 

 ПРЕДСЕДНИК 

  

  

                     Ана Брнабић, с.р. 

  

  



 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

 Правни основ за доношење овог закључка је члан 43. став 3. 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 

– одлука УС, 72/12, 7/14 – одлука УС и 44/14), којим је прописано да кад не 

доноси друге акте, Влада доноси закључке. 

 Разлог за доношење овог закључка је неопходност усвајања 

Споразума којим се продужава рок важења Посебног колективног уговора за 

државне органе („Службени гласник РС”, бр. 25/15 и 50/15) са изменама и 

допунама Посебног колективног уговора за државне органе. Наиме, овај 

колективни уговор закључен је на три године, а како је почео да се примењује 

21. марта. 2015. године, те период од три године истиче 21. марта. 2018. године. 

С тим у вези, одредбама члана 263. став 2. Закона о раду („Службени гласник 

РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) прописано је да по 

истеку рока на који се закључује колективни уговор, односно након периода од 

три године, колективни уговор престаје да важи, ако се учесници колективног 

уговора другачије не споразумеју најкасније 30 дана пре истека важења 

колективног уговора.  

 Имајући у виду наведено, поводом иницијативе Синдиката управе 

Србије за покретање поступка измене и допуне Посебног колективног уговора 

за државне органе, односно за закључивање Споразума о продужењу рока 

важећег Посебног колективног уговора с обзиром да у наредном периоду истиче 

рок важења, приступило се преговарању са представницима репрезентативних 

синдиката. 

 У току преговора договорено је да се продужи рок важења 

Посебног колективног уговора до 21. марта 2019. године као и да је неопходно 

извршити одређене измене и допуне ПКУ око чега су се сагласили сви учесници 

у закључивању ПКУ. Из разлога што се у току 2018. године планирају измене и 

допуне Закона о државним службеницима и припрема новог Закона о платама 

државних службеника и намештеника, чије одредбе у значајној мери утичу на 

садржину ПКУ, није било целисходно да се приступа преговорима за 

закључивање новог Посебног колективног уговора за државне органе, већ је 

договорено да се изврше потребне измене и допуне Посебног колективног 

уговора за државне органе и продужи рок важења Посебног колективног 

уговора за државне органе, уз обавезу да уговорене стране започну преговоре за 

закључивање новог ПКУ за државне органе до почетка последњег квартала 

2018. године. 

 Имајући у виду наведено, Министарство државне управе и 

локалне самоуправе је у сарадњи са репрезентативним синдикатима који су 

потписници овог уговора (Синдикат управе Србије, Синдикат запослених у 

правосудним органима Републике Србије и Синдикат организација правосудних 

органа Србије) као и у сарадњи са представницима Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија и 

Министарства правде, припремило текст измена и допуна Посебног 

колективног уговора за државне органе у делу који се односи на права и 

дужности државних службеника и намештеника, односно запослених у 

државним органима, као и текст Споразума о продужењу важења Посебног 

колективног уговора за државне органе. Наведеним споразумом постигнута је 

сагласност свих учесника у закључивању овог ПКУ  синдиката и представника 



Владе, да се до 21. марта 2019. године, продужи рока важења Посебног 

колективног уговора за државне органе као и Анекса Посебног колективног 

уговора за државне органе који се примењује на права и обавезе из радног 

односа запослених у органима покрајинске аутономије и органима јединице 

локалне самоуправе, с обзиром да је чланом 1. Посебног колективног уговора о 

допунама Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник 

РС”, број 50/15), прописано да Анекс Посебног колективног уговора за државне 

органе чини саставни део Посебног колективног уговора за државне органе.  

  Такође, предложено је да Споразум ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије, а у циљу 

обезбеђивања континуитета у остваривању права и обавеза запослених и 

послодаваца, односно у циљу континуиране примене одредаба наведеног 

колективног уговора. 

 За реализацију овог закључка средства ће бити обезбеђена 

прерасподелом средстава одобрених Законом о буџету за 2018.годину, будући 

да је чланом 6. Посебним колективним уговором о изменама и допунама 

Посебног колективног уговора за државне органе предвиђено да се изузетно 

минули рад за здравствене раднике и здравствене сараднике у Управи за 

извршење кривичних санкција остварује и за године рада проведене у радном 

односу у установама здравствене заштите и социјалне заштите. С тим у вези на 

име додатка на плату за минули рад ових запослених, процена је да је потребно 

обезбедити додатна финансијска средстава у укупном бруто износу за 2018. 

годину од 5.000.592,00 динара за све затворске установе и Специјалну затворску 

болницу. Остваривање других права предвиђених Посебним колективним 

уговором за државне органе односно предложеним изменама и допунама 

наведеног ПКУ, финансираће се у складу са расположивим средствима 

одобреним Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину.  

 Имајући у виду наведено, предлажемо да Влада усвоји Предлог 

закључка којим се прихата Посебан колективни уговор о изменама и допунама 

Посебног колективног уговора за државне органе и усваја Споразум о 

продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе и 

овласти министра државне управе и локалне самоуправе Бранка Ружића, да у 

име Владе, са репрезентативним синдикатима – учесницима у колективном 

уговору закључи Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног 

уговора за државне органе и потпише Посебни колективни уговор о изменама и 

допунама Посебног колективног уговора за државне органе. 

 

 

 


