Запослени који је раније радио у јавној служби, а сада ради у органу јединице локалне
самоуправе, неће имати право на накнаду за време проведено у радном односу
(минули рад) у јавној служби, у складу са Посебним колективним уговором за
државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15, 50/15 – Анекс) и Посебним
колективним уговором о допунама Посебног колективног уговора за државне органе
са Анексом („Службени гласник РС“, бр.50/15).
Посебним колективним уговором за државне органе ("Службени гласник РС",
бр. 25/15, 50/15 – Анекс) у члану 2. прописано је да су запослени, у смислу овог
уговора, државни службеници и намештеници који су у радном односу код послодавца.
Послодавац државних службеника и намештеника, у смислу овог уговора, јесте
Република Србија, а права и дужности послодавца у име Републике Србије врши
руководилац државног органа.
Посебним колективним уговором о допунама Посебног колективног уговора за
државне органе („Службени гласник РС“, бр.50/15) додат је Анекс Посебног
колективног уговора за државне органе, којим је у члану 1. прописано да се њиме
уређују права, обавезе и одговорности из радног односа у органима покрајинске
аутономије и јединицама локалне самоуправе и друга питања од значаја за запосленe и
послодавца. Анексом се могу утврдити већа права и повољнији услови рада од права и
услова који су утврђени законом, као и права која нису утврђена законом, уколико
законом није одређено друкчије.
У члану 34. Анекса прописано је да запослени има право на додатак на основну
плату у висини од 0,4% основне плате за сваку навршену годину рада у радном односу
(минули рад) у државном органу, органу аутономне покрајине, односно органу локалне
самоуправе, независно од тога у ком органу је радио и да ли је орган у коме је
запослени радио у међувремену променио назив, облик организовања или је престао да
постоји. Право на минули рад остварује се и за године рада код послодавца од кога је
орган, односно послодавац преузео надлежности, послове и запослене. Запослени
остварује право на минули рад и за године рада проведене у органима ранијих савезних
држава чији је правни следбеник Република Србија, а који су услед промене државног
уређења престали да постоје.
Према томе запослени који је радио у јавној служби, а сада ради у органу
јединице локалне самоуправе, неће имати право на накнаду за време проведено у
радном односу (минули рад) у јавној служби.
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