
 

ИЗВЕШТАЈ СА САТАНАКА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ АНЕКСА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 30.01.2018 ГОДИНЕ 

 

На основу договореног са проширене седнице радне групе у Синдикату управе 

Србије где се предложени  текст Анекса за измену дорађивао у смислу проширења 

захтева Синдиката за измене и допуне Анекса на састанку у Министарству је 

договорено да  се предложени текст у писаној форми достави Министарству за 

државну и локалну самоуправу. 

На састанку су разматрани захтеви Синдиката по свим тачкама где су предложене 

измене и допуне. 

ЧЛАН 4. 

 Предложено је „ УТВРЂУЈЕ“ , што Министарство не прихвата, већ предлаже 

„УТВРДИ“ како је регулисано Законом о раду. 

ЧЛАН 7. 

Прихватају се предлози за измену и допуну у целости. 

ЧЛАН 14. 

Прихвата се да се у задњи став дода „издавање решења о прековременом раду“. 

ЧЛАН 17. 

Прихвата се „минимум од 20 дана и додатак о времену и плану коришћења 

годишњег одмора“ како је предложио Синдикат и како је предложено у изменама 

ПКУ за државне органе. 

ЧЛАН 30. 

Прихвата се предлог измена за осигурање запослених и биће прецизиран као у 

ПКУ државних органа. 

ЧЛАН 34. 

Синдикат не одустаје од 0,5% али није постигнут коначан договор. Прихваћен је 

захтев Синдиката у вези минулог рада у јавном сектору али за мировање радног 

односа су одговорили да је то одлука самог радника да оде на руководеће радно 



место па се право не може остварити, али Синдикат не одустаје од предложеног 

захтева 

ЧЛАН 39. 

Синдикат је предложио и остаје при томе да се исплаћује плата као да је радио. 

ЧЛАН 40. 

Прихвата се захтев Синдиката да се исплата врши од намање 65% а да се 

колективним уговором код послодавца може дати конкретније решење.  

Прихвата се да се накнада за боловање услед малигних болести исплаћује у 

висини од 100% плате. 

ЧЛАН 41. 

Синдикат не одустаје од захтева да се исплата за долазак и одлазак са рада врши у 

новцу. 

У овом члану прихваћен је задњи став који је тражио Синдикат, „на захтев 

запосленог послодавац доноси одлуку да накнаду трошкова за одлазак и долазак 

са рада исплату врши у новцу у висини месечне претплатне карте“ 

ЧЛАН 46. 

Синдикат је остао на становишту и аргументовао своје захтеве и разлоге за овакав 

начин исплате јубиларних награда. 

За следећи састанак Одбора Министарство финансија ће изнети финансијски 

ефекат захтева Синдиката. 

ЧЛАН 47. 

Прихваћени су предлози синдиката – тачка 9. и 10. али за тачку 11 се тражи 

финансијски ефекат од Министарства финансија. Синдикат остаје при својим 

захтевима. 

ЧЛАН 47. а 

Накнада погребних трошкова је прихваћена у целости по предлогу Синдиката. 

ЧЛАН 48. 

Није било примедби али се траћи финансијски ефекат и корелација са Законом о 

буџету. 



ЧЛАН 50. 

Предлог допуна тачки 5. и 6. које је предложио Синдикат су прихваћене. 

ЧЛАН 51. 

Предлаже се другачија формулација члана . 

ЧЛАН 63. 

Прихваћен је предлог Синдиката у тачки 4.  

 

 

Радна група Синдиката ће упутити Министарству предложени текст измена и 

допуна и аргументовати оправданост захтева Синдиката али ће Одбор све измене 

и допуне утврдити на састанку који ће бити одржан у Министарство после 7 

фебруара 2018. године и истрајати у својим захтевима. 

 

     РАДНА ГРУПА СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ 

 


