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Предмет:  Иницијатива за измену и допуну Закона о парничном поступку 

                   и измену и допуну Закона о судским таксама  

                  

 

 

Поштована,  

 

Асоцијација слободних и независних синдиката (у даљем тексту: АСНС) подноси 

иницијативу за измену и допуну Закона о парничном поступку ("Сл.гласник РС", бр. 

72/2011, 49/2013 – одлука УС РС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014 i 87/2018) као и за измену 

и допуну Закона о судским таксама ( "Сл.гласник РС" бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - 

други закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - други закон, 31/2009 , 101/2011, 93/2012, 

93/2014, 106/2015 и 95/2018) у делу који се односи на трошкове поступка за радноправне 

спорове који се воде поводом губитка, заснивања и престанка радног односа. 

 

Ову иницијативу  подносимо  у циљу да се  свим  запосленима  којима је на незаконит 

начин престао радни однос пружи  могућност да остваре заштиту својих права пред 

надлежним судом тако што би исти у потпуности били ослобођени свих парничних 

трошкова као издатака који су учињени у току или поводом вођења радног спора као и 

пружањем права на бесплатну правну помоћ – заступање у току самог трајања поступка.  

 

Разлози који оправдавају подношење ове иницијативе су бројни, а садашња законска 

регулатива иако предвиђа извесне олакшице у смислу ослобађања од плаћања судских 

такси за поднеске који се предају суду у споровима из радних односа као и за судске 

одлуке  (тужбу/ противтужбу, предлог за извршење, ревизију против пресуде или решења, 

предлог за понављање поступка и др.) и даље не пружа довољну материјалну подршку 

бившим запосленима који се одлуче  да заштиту својих права због незаконитог престанка 

радног односа потраже пред  надлежним судом.  

 

Посебно указујемо да се ослобађања од трошкова која су предвиђена Законом о судским 

таксама за поднеске у парничном и извршном поступку у тарифном броју 1. као и за 

одлуке у тарифном броју 2., примењују на спорове из радног односа само под условом да 

се захтев не односи на новчано потраживање.  
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На овај начин сва лица која покрену радни спор због незаконитог престанка радног односа 

иако формално правно не плаћају судске таксе прописане тарифним бројем 1. као и таксе 

за израду одлука прописане тарифним бројем 2. Закона о судским таксама , фактички 

сносе пун терет судских трошкова.  

 

Наиме  у споровима  због незаконитог престанка радног односа, ако суд у току поступка 

утврди да је запосленом престао радни однос без правног основа, на захтев запосленог, 

одлучиће да се запослени врати на рад, да му се исплати накнада штете (у виду изгубљене 

зараде) и уплате припадајући доприноси за обавезно социјално осигурање за период у 

коме запослени није радио. (чл.191.ст.1.Закона о раду) 

Како захтев за исплату накнаде штете и уплату пореза и доприноса,  које запослени мора 

да истакне у самој тужби због незаконитог престанка радног односа или као одвојен 

захтев у посебној тужби (што је чешћи случај ), представља новчано потраживање из 

радног односа, јасно је да сва лица која покрену радне спорове поводом незаконитог 

престанка радног односа фактички сносе пун терет судских трошкова, односно да за њих 

не важе поменуте олакшице прописане Законом о судским таксама. 

Такође, запослени који покрећу радноправне спорове осим трошкова - такси које се 

плаћају за поднеске који се предају суду и за судске одлуке, сносе и бројне друге 

трошкове као што су трошкови извођења доказа (најчешће предујам трошкова за 

финансијско вештачење зарада, пореза и доприноса ), трошкови медијације као и  

трошкови за извођење других радњи у поступку . Посебно указујемо да је запослени који 

изгуби радноправни спор дужан да у целини  противној страни накнади њене трошкове 

које је имала у поступку. 

Такође, иако је Законом о парничном поступку као посебна погодност у циљу олакшавања 

положаја странке у овим споровима предвиђено да је ревизија као ванредно правно 

средство против правоснажне пресуде донете у другом степену увек дозвољена у 

споровима о заснивању, постојању и престанку радног односа, само изјављивање овог 

правног лека изискује знатне трошкове с обзиром да ревизију може изјавити искључиво 

стручно лице , односно адвокат. 

У складу са наведеним сматрамо да су запослени који покрећу радноправне спорове због 

незаконитог престанка радног односа изложени неоправдано високим трошковима с 

обзиром на чињеницу да се ради о лицима која су престанком радног односа лишена 

зараде/ плате као основног извора егзистенције и која се самим тим налазе у стању 

социјалне угрожености. 

Наиме, високи судски трошкови који настају у току и поводом вођења радног спора у 

великој мери одвраћају ова лица да се за заштиту својих права обарте надлежном суду чак 

и када се ради о очигледној повреди права из радног односа. Сматрамо да један од разлога 

за одустајање од покретања радног спора свакако треба тражити и у напред наведеној 

чињеници да је у случају евентуалног губитка спора бивши запослени у обавези, да поред  

 



својих трошкова, супротној страни у целини накнади и њене трошкове, што би ова лица 

као незапослена, сасвим сигурно довело на сам руб егзистенције.  

Такође, за многе од бивших запослених и ангажовање стручног лица- адвоката који би их 

заступао у овим поступцима, а без чије стручне помоћи је исход поступка скоро известан,  

представља издатак који себи не могу да приуште, због чега се у већини случајева одричу 

од права на судску заштиту и покретање радног спора. 

У складу са наведеним, молимо Вас да уважите све разлоге које смо изнели, односно да 

подржите иницијaтиву АСНС и предложите Народној скупштини измене и допуне Закона 

о парничном поступку и Закона о судским таксама. 

У прилогу достављамо предлог измена и допуна наведених Закона. 

С поштовањем,   

У Београду, 07.03.2019.године                                                              

                                                                                                  Председник АСНС                                                                                                            

                                                                                                         Ранка Савић  


