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Београд, 13.5.2014. године 
 
 

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА  
СИНДИКАТА ОДРЖАНЕ 13.5.2014. ГОДИНЕ 

 
У раду седнице учествује 11 чланова Председништва. Oправдано одсутна 

Славица Степовић. 
С обзиром да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање једногласно је 

усвојен: 
ДНЕВНИ РЕД 

Усвајање записника са седнице Председништва од 6.2.2014. године 
 

1. Заузимање ставова по питању најављених реформи у јавном сектору и 
информација о изменама и допунама Закона о раду; 

2. Организациона питања; 
3. Текућа питања. 

 

Ад. 1. 
Председник Синдиката Његош Потежица је присутне упознао са активностима 
Савеза самосталних синдиката Србије и Синдиката управе Србије у погледу 
примене Мера Владе Републике Србије које за последицу имају смањење зарада 
и смањење броја радника у јавном сектору. Синдикат управе Србије је упутио 
допис Министру за државну управу и локалну самоуправу за хитан разговор по 
питању решавања стања и проблема у државним и локалним управама Србије. 
Након исцрпне дискусије по питању Мера Владе Републике Србије и Измена и 
допуна Закона о раду у којој су учествовали сви чланови Председништва.  
Објављивањем Мера Владе Републике Србије, Синдикат управе Србије је 
предложио ресорном министру разговор на коме би изнео став о резултатима и 
могућим последицама најављених мера са акцентом смањења зарада у јавном 
сектору за 10%. 
Питање смањења зарада није прецизно дефинисано, да ли се односи на све 
запослене у јавном сектору или само на директне кориснике Буџета Републике 
Србије. 

Према мишљењу Синдиката , могуће последице би се односиле на: 
1. Драстично смањење прихода Буџета Републике Србије; 
2. Смањење прихода доприноса за социјално осигурање (РФЗО, ПИО, 

НСЗ) 
3. Веће издвајање за ликвидност Фонда ПИО Србије; 
4. Драстично смањење јавне потрошње (куповне моћи грађана) 
5. Смањење производње; 
6. Мањи приходи по основу ПДВ-а; 
7. Већа социјална издвајања за незапослене; 
8. Лошији животни стандард; 
9. Смањење прихода се одражава и на смањење расхода за зараде; 
10. Последице смањења зарада би могле да буду много веће уколико се 

односе на све запослене у јавном сектору Републике Србије. 



 
Једногласно је донета  

О Д Л У К А 
 

1. Са последицама примена Мера упознати премијера  Владе Републике 
Србије и ресорна министарства; 

2. Водити заједничко акционо деловање Синдиката управе Србије са 
синдикатима јавних служби Републике Србије. 

3. Синдикат управе Србије не прихвата Нацрт Закона о изменама и 
допунама Закона о раду јер је неприхватљив за запослене у Републици 
Србији; 

4. Прихвата се предлог председника Синдиката управе Србије да се 
организује састанак са свим председницима синдиката јавних служби и 
државних органа Републике Србије без обзира на припадност 
синдикалној централи, како би заједнички заузели ставове и определили 
даље синдикалне активности у циљу исказивања неслагања са Мерама 
Владе Републике Србије и текстом Нацрта Закона о изменама и 
допунама Закона о раду.  

 


