
 

 

Београд, 16.11.2017. године 

 

 

САОПШТЕЊЕ 

 

 

На предлог Синдиката одржан је 14.11.2017. године састанак Председништва 

Синдиката управе Србије са ресорним министром државне управе и локалне 

самоуправе са сарадницима, поводом упућених захтева председнику Републике, 

председнику Владе Републике Србије, министру финансија и министру државне управе 

и локалне самоуправе. 

Захтеви Синдиката: 

1. Изричито се захтева да се стави ван снаге Закон о привременом уређивању 

основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања 

код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ 116/14) 

- Закон је донет на одређено време, чији рок истиче децембра 2017. године 

- Истовремено се захтева и предлаже синдикатима јавног сектора и јавних 

предузећа да се придруже Синдикату управе Србије и подрже заједничко 

акционо деловање по питању стављања ван снаге Закона. 

2. Кретање зарада запослених у 2018. години; 

- да ли се повећање зарада односи на запослене у фондовима, службама као 

и корисницима републичког и локалних буџета; 

- у образложењу Синдикат је нагласио незадовољство повећањем од 5% јер 

зараде од 2014. до сада нису расле, ни повећаване, да ли ће доћи до 

уједначавања најнижих група послова са средњом стручном спремом, 

услед повећања минималне зараде , да су примања на нивоу социјалног 

карактера , и да је захтев Синдиката за повећање као у јавном сектору 

- Министар је подржао оправдане захтеве Синдиката и на седници Владе 

се заложио да дође до повећања зарада у овим органима; 

- Што се тиче нејасноћа око повећања зарада запослених у Републичком 

фонду за здравствено осигурање и Националној служби за запошљавање, 

договорено је да министар у току дана са председником Владе Републике 

Србије изнађе решење. 

3. Захтева се да Закон о буџету за 2018. годину планира средства за напредовање 

државних службеника у виши платни разред , по основу оцењивања и за исплату 

додатка за остварене резултате рада намештеника у државним органима 

(намештеничка награда). 

4. Захтева се да законом буде утврђена основица за обрачун и исплату плата 

запослених за 2018. годину. 

5. Синдикат тражи да Закон о буџетском систему за 2018. годину не стави ван 

снаге одредбе посебних колективних уговора – обрачун и исплату божићних и 

годишњих награда и других врста награда и бонуса, предвиђених посебним 

колективним уговорима и појединачним колективним уговорима и другим 

актима за директне кориснике буџета Републике Србије, буџете локалних 

самоуправа и кориснике средстава организација за обавезно социјално 

осигурање. 

6. Закон о Буџету за 2018. годину мора да планира исплату јубиларних награда за 

запослене. 



7. Да запослени који су у овој години остварили право на исплату не стандардних 

награда (из сопствених средстава) , наставе са правом и у 2018. години; 

8. Да се запосленима у државним органима, локалним управама и организацијама 

обавезног социјалног осигурања омогући исплата материјалне помоћи из 

сопствених средстава. 

9. Захтева се враћање висине дневница на неопорезиви ниво (2500 динара) као и 

исплата теренског додатка. 

10. Да се отклоне сметње у функционисању и раду Одбора за праћење и примену 

Посебних колективних уговора. 

11. Да се покрене иницијатива за измене и допуне посебних колективних уговора 

или израде нови колективни уговори; 

12. Питање доношења системских закона. 

 

Министар са сарадницима је констатовао да су сви захтеви Синдиката оправдани и да 

ће предузети мере из своје надлежности да са сарадницима реализује, да ће предочити 

сва финансијска питања министру за финансије као и да следећи састанак социјалних 

партнера не може бити одржан без присуства представника Министарства финансија 

који ће имати овлашћења за договор и решавање питања. 

 

      СИНДИКАТ УПРАВЕ СРБИЈЕ 


