
ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ ОДБОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПОСЕБНОГ 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ 

Дана 20. маја 2016. године, са почетком у 13 часова одржана је четврта седница 

Одбора за праћење примене Посебног колективног уговора за државне органе у 

просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова бр. 6. 

Седници су присуствовали чланови Одбора и то: Гордана Ненадић, Владан 

Левајац, Драган Јарић, Тања Милановић, Ивана Милинковић и уместо члана Славице 

Манојловић, Драгана Андоновска по овлашћењу министра финансија др Душана 

Вујовића.  

На четвртој седници чланови Одбора усвојили су Записник са III седнице 

Одбора за праћење ПКУ за државне органе, која је одржана 11. децембра 2015. године. 

Такође, чланови Одбора су констатовали да се усваја предлог члана Одбора 

Владана Левајца да се састану сви потписници Посебног колективног уговора за 

државне органе, како би размотрили проблем остваривања права утврђених у Посебном 

колективном уговору за државне органе, изнет на седници одржаној 11. децембра 2015. 

године. 

Усвојен је и предлог да се припреми извештај са данашње седнице са захтевом 

да се састану сви потписници Посебног колективног уговора за државне органе који ће 

бити упућен потпредседнику Владе РС и министру државне управе и локалне 

самоуправе др Кори Удовички, као потписнику ПКУ за државне органе у име Владе 

Републике Србије. 

Поред наведеног разматрана су следећа спорна питања везана за примену 

Посебног колективног уговора за државне органе: 

Питање у вези члана 25. Посебног колективног уговора за државне органе 

Чланом 25. Посебног колективног уговора за државне органе  прописано је да 

је послодавац дужан да под једнаким условима колективно осигура запослене за случај 

смрти, последица незгоде, професионалих обољења, повреде на раду и губитка радне 

способности. 

Осигуравајућа друштва у складу са мишљењем Народне банке Србије 

одобравају уговарање новчане накнаде само за случај смрти и трајног губитка опште 

радне способности (инвалидитета), као последицу незгоде, укључујући смрт услед 

повреде на раду и смрт услед професионалног обољења, али не и за случај смрти услед 

других узорка (смрт услед болести). Покриће ризика смрти која није последица незгоде 

(повреде на раду и професионалног обољења), може да се обезбеди као допунско 

покриће у оквиру колективног осигурања живота. 

Потребно је мишљење да ли се сходно члану 25. став 1. ПКУ за државне 

органе, под колективним осигурањем запоселних за случај смрти, подразумевају сви 

узорци који би довели до смртног исхода запосленог (како повреде на раду и 



професионалног обољења, тако и услед болести) или се наведено односи само на 

одређене узроке који би довели до смртног исхода и које. 

Ово мишљење је неопходно нарочито када се има у виду да је чланом 14. б 

Закона о порезу на доходак грађана између осталог прописано да се зарадом у смислу 

чл. 13 и 14. овог закона сматрају и премије свих видова добровољног осигурања, које 

послодавац плаћа за запослене – осигураника укључене у добровољно осигурање, а да 

се зарадом не сматра премија коју послодавац плаћа за све запослене код колективног 

осигурања од последице незгоде, укључујући осигурање од повреда на раду и 

професионалих обољења и колективног осигурања за случај тежих болести и 

хируршких интервениција. 

 

Разматрајући наведено питање Ивана Милинковић је истакла да је за питање 

колективног осигурања запослених кључно оно што је уговорено са осигуравајућом 

кућом и који ризици су покривени уговореном премијом осигурања. 

 

Гордана Ненадић је изразила незадовољнство што Министарство правде не 

тражи мишљење од синдиката приликом јавне набавке. Истакла је да је потребно да 

Министарство достави синдикату прво упит за понуду, па понуду, па затим уговор на 

мишљење. Супротно, у пракси се дешава да Министарство правде достави синдикатима 

на мишљење већ закључен уговор. О наведеном је било већ речи на састанку од 

6.11.2015. године са усвојеном препоруком да је неопходно испоштовати члан 25. и 

Синдикатима доставити понуде осигуравајућих кућа на давање мишљења. Такође је 

тада костатовано да потписник тог уговора није Министарство правде већ Високи савет 

судства. 

Постављено је питање да ли треба да постоји одговрајући минимум који треба 

сваки уговор да испуни, да ли треба да буде испуњен неки стандард.  

Владимир Левајац је истакао да ће за следећи састанак Одбора имати спремну 

информацију која се односи на наведено питање. 

Питање у вези члана 43. Посебног колективног уговора за државне органе 

Чланом 43. ПКУ предвиђено је да запослени има право на солидарну помоћ за 

случај смрти члана уже породице, и регулише се круг ужих сродника и висина 

солидарне помоћи. У државном органу раде два државна службеника коју су рођена 

браћа и којима је преминуо отац. Обојица су поднели захтев за солидарну помоћ по 

основу чл. 43. ПКУ. 

Да ли у описаној ситуацији право на солидарну помоћ имају оба или само један 

државни службеник, евентуално према првенству подношења захтева? 

 

Чланови Одбора су били једногласни да сваки запослени самостално остварује 

право према прописаној одреби, односно да у овом случају оба брата имају право на 

солидарну помоћ.  

 

 



Питање у вези члана 44. Посебног колективног уговора за државне органе 

Да ли државни службеник мора да подноси захтев ради остваривања права у 

вези члана 44. ПКУ или је то обавеза државног органа? 

Да ли се о праву да ли државни службеник има или нема право на јубиралну 

награду одлучује у форми решења? (државном службенику није донето решење, а 

исплата је изрвршена). 

 

Да ли једном остварено право на јубиларну награду у току радног века, 

искључује право на јубиларну награду по сада важећем ПКУ. Наиме, право на 

јубиларну награду је остварено 2012. године и то за 20 година, иако је у том моменту 

државни службеник имао 27 година радног стажа у државним органима. У 2015. години 

државни службеник има 30 година радног стажа у државним органима? 

 

Чланови Одбора су сагласни да послодавац мора да има у виду одредбе ПКУ које 

прописују да запослени има право на јубиларну новчану награду и да се запосленима 

исплаћује јубиларна награда у року од 30 дана од дана када запослени стиче право на 

јубиларну новчану награду. С тим у вези закључак је да  послодавац води рачуна о томе 

који запослени у току календарске године остварују право на јубиларну награду. 

 Законом о државним службеницима прописано је да о прaвимa и дужнoстимa 

држaвнoг службeникa oдлучуje рукoвoдилaц рeшeњeм, aкo oвим или другим зaкoнoм 

или другим прoписoм ниje друкчиje oдрeђeнo. При oдлучивaњу o прaвимa и 

дужнoстимa држaвнoг службeникa примeњуje сe зaкoн кojим сe урeђуje oпшти упрaвни 

пoступaк, изузeв кoд oдлучивaњa o oдгoвoрнoсти зa штeту. O прaвимa и дужнoстимa 

нaмeштeникa рeшeњeм oдлучуje рукoвoдилaц или држaвни службeник кoгa 

рукoвoдилaц зa тo писмeнo oвлaсти. С тим у вези закључак је да се о праву на 

јубиларну награду одлучује у форми решења. 

Што се тиче права на јубиларну награду у случају да се промене услови у 

посебном колективном уговору, чланови Одбора су били сагласни да је основ у новом 

акту и да уколико су испуњени услови (односно да има потребан збир година), 

запослени има право на јубиларну награду без обзира што је то право већ остварио под 

условима који су били прописани претходним колективним уговором.  

 Драган Јарић доставио је неколико конкретних питања у вези примене 

ПКУ-а за државне органе, односно уочених неправилности у поступању судова и 

то: 

Прекршајни суд у Аранђеловцу примењује правилник којим се ограничава 

накнада за превоз на одређени број аутобуских стајалишта? 

Чланови одбора су се сагласили да нема довољно информација да би се заузео 

став по овом питању. С тим у вези, Драган Јарић је навео да ће за наредни састанак 

прибавити потребне податке. Закључак је Одбора да ће се након достављања потребних 

конкретних информација о наведеном питању дискутовати на следећој седници 

Одбора. 



 У основним судовима у Крушевцу и Брусу није било напредовања по основу 

оцењивања у току 2015. године. 

Што се тиче напредовања по основу оцењивања Гордана Ненадић је истакла да је 

такво стање у свим судовима и да је напредовања било само у случају кад су се 

запослени жалили Жалбеној комисији. 

Драгана Андоновска  је истакла да је напредовање ограничено само до висине 

средстава која су предвиђена за ту сврху. 

У основном суду у Крушевцу, до сада није извршено оцењивање свих 

службеника. 

Поводом овог питања чланови Одбора су се сагласили да се надлежна испекција 

обавести о направилностима у вези оцењивања државних службеника, имајући у виду 

члан 83. Закона о државним службеницима који прописује да се држaвни службeник 

oцeњуje сe jeднoм у кaлeндaрскoj гoдини, нajкaсниje дo крaja фeбруaрa тeкућe гoдинe зa 

прeтхoдну гoдину. 

У основном суду у Брусу председнику синдиката нису омогућени услови за 

синдикални рад, односно није омогћена употреба рачунара. 

Чланови одбора поводом овог питања су указали на члан 64. ПКУ којим је 

предвиђено да је послодавац дужан да члановима синдиката обезбеди услове за 

несметани рад и сагласили се да је потребно да се надлежна испекција обавести о 

направилностима и поводом овог питања. 

Последње питање односило се на исплату намештеничких награда и годишњих 

награда у складу са ПКУ за државне органе, о чему је константовано на почетку 

састанка да је потребно позвати потписнике да се изјасне по овом питању. 

Закључак чланова Одбора је да је потребно позвати потписнике Посебног 

колективног уговора за државне органе, ради разматрања проблема остваривања права 

утврђених у Посебном колективном уговору за државне органе. Као први корак, 

потребно је сачинити извештај који ће бити упућен потпредседнику Владе РС и 

министру државне управе и локалне самоуправе др Кори Удовички, као потписнику 

ПКУ за државне органе у име Владе Републике Србије, који ће садржати захтев да се 

организује састанак потписника, ради разматрања наведеног проблема. 

ОДБОР ЗА ПРАЋЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

                                      ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ 

Чланови Одбора: 

Гордана Ненадић __________________________ 

Владан Левајац ____________________________ 

Драган Јарић ______________________________ 

                                                                    Славица Манојловић _______________________ 

                                                                Тања Милановић________________________ 

Ивана Милинковић ________________________ 


