РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД

Саопштење за јавност Прекршајног апелационог
суда поводом објаве текста на сајту Синдиката
правосуђа Србије,
Београд, 05.02.2016. године
Дана 04.02.2016. године са назнаком "Важно, важно...", на интернет презентацији Синдиката
правосуђа Србије, обајвљен је текст поводом дописа Министарства правде упућеног свим
правосудним органима за достављање захтева за одобравање средстава за исплату новчане
накнаде, односно отпремнине за раднике за чијим је радом престала потреба на основу члана
24. ст.3 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. У овом
тексту се, између осталог, наводи да је један број саветника запослених у Прекршајном
аплеционом суду добио решења о нераспоређености, а да је једини критеријум за доношење
решења била старост, те да је у овом случају реч о непосредној дискриминацији. Као извор
ових података наводи се "добијање информација са терена". У даљем тексту се наводе
одредбе Закона о раду и Закона о државним службеницима, које се односе на положај
нераспоређених државних службеника.
Поводом поменутог текста издајемо следеће саопштење:
Прекршајни апелациони суд је изненађен садржајем датог текста јер је Синдикат, као
организација која се бави заштитом права својих чланова, објавила саопштење без
претходног вршења увида у решења која сматра спорним. Синдикат је овим обавештењем
неовлашћено на себе преузео улогу другостепеног органа, иако је од стране запослених који
су остали нераспоређени изјављена само једна жалба, а ради се о дипломираним правницима
са положеним правосудним испитом, који су квалификовани да своја права самостално
остварују и штите пред свим надлежним институцијама.
Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Aутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за 2015. годину ("Сл. гласник РС" бр. 101/15) је Прекршајном апелационом суду
одређен број од 174 запосленa на неодређено време који је за 32 извршиоца мањи од броја
запослених предвиђеног Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места због чега је Прекршајни апелациони суд морао да донесе нови Правилник. Улога
Синдиката правосуђа би била много значајнија да се исти укључио у решавање проблема
када је смањивање запослених у целом јавном сектору, па и у правосуђу било у најави.
Прекршајни апелациони суд је морао да реши статус 15 запослених лица након доношења
Одлуке Владе, а о правилности решења којима је утврђено да су одређени државни
службеници нераспоређени, надлежна је да одлучи Жалбена комисија судова, а не Синдикат
правосуђа на основу својих "извора са терена".
Изражавамо жаљење што Синдикат правосуђа на основу непроверених "навода са терена"
ствара погрешну слику о незаконитом раду Прекршајног апелационог суда, а истовремено
међу својим члановима изазива осећај правне несигурности.

