
 
 
Београд, 18.10.2017. 
 
 
 
 
- ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
- ЧЛАНОВИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА 
 
 
 

С А О П Ш Т Е Њ Е 
 
 

 Поштоване колеге, 
 
 Велики број председника Синдикалних организација тражи појашњење о 
кретању зарада за запослене у државним органима, локалним управама, фондовима 
и службама, а има појединаца који захтевају заједничко акционо деловање органа 
синдиката. 
 Чињенично је, да се након обраћања представника Владе Републике Србије о 
кретању зарада, у најлошијем положају се нашли запослени “администрације” из 
разлога што су до сада заобиђени приликом повишице у претходном периоду и што 
ће повећањем од 5 % од Нове године примати плату за 5,5% номинално мању у 
односу на 2014. годину, а реално смањење је 11,6% 
 Много гора ситуација би била да је спроведена намера Владе Републике 
Србије да у Програму повећања зарада није дошло до повећања зарада за 
запослене у овим секторима. 
 Настојањима синдиката и упозорењима на штрајкове, статус социјалних 
примања, последицу примања након повећања минималне цене рада, социјалне 
неједнакости и других аргумената које су представници синдиката износили у Влади 
Републике Србије и са ресорним министром, након чега је прихваћено да су захтеви 
оправдани као и повећање зарада, како је већ објављено. 
 Синдикат управе је на седницама Председништва и Већа Савеза самосталних 
синдиката Србије захтевао заједничку активност свих синдиката јавних служби и 
стављање ван снаге Закона о привременом уређивању основица за обрачујн и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава. 
 Још увек има доста нејасних питања према ресорном министарству и Влади 
Републике Србије, на која по захтеву Синдиката управе још нису дата ближа 
саопштења и тумачења. 
 Поштоване колеге, 
 Разумемо оправдану реакцију и незадовољство, али Синдикат управе је 
предложио вођење заједничке акције, организовањем протеста и штрајка запослених 
у овим делатностима, предлог синдикалне организације нису прихватиле. 
 Имајући у виду рок, да ће повећање зарада уследити тек од исплате јануарске 
зараде запослених у фебруару 2018. године, постоји доста времена за заједничке 
акције, па Синдикат предлаже да синдикалне организације подрже иницијативу за 
одржавање генералног штрајка, о чему ћете писмено известити Синдикат, на основу 
чега ће орган Синдиката донети одлуку. Из тог разлог вас позивамо на јединство 



запослених, како бисмо постигли боље резултате у захтевима за побољшање 
материјалног положаја запослених. 
 Истовремено указујемо на предстојеће доношење Закона о платама 
службеника и намештеника у Аутономним покрајинама и јединицама локалних 
самоуправа, као и изменама и допунама Закона о платама државних службеника и 
намештеника, којима су материјална давања боље уређена, а да се исплате не 
ограничавају Законом о буџетском систему и Законом о буџету. 
 Синдикат упозорава да ће тражити оцену уставности, због непостојања 
социјалне солидарности и социјалне правде, непоштовањем одредбе члана 1. 
Устава Републике Србије од стране Владе Републике Србије. 
 Очекујемо вашу велику помоћ у доношењу одлука и спровођењу активности у 
циљу припрема за штрајк, до краја овог месеца, након чега ће Републички одбор 
Синдиката донети одлуку. 
 Све одлуке синдикалних организација објавићемо као и до сада, на сајту 
Синдиката управе. 
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