
 
 

 

 

 

ЗАПИСНИК 
СА ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ 

 СА ЧЛАНОВИМА СТАТУТАРНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОДРЖАНЕ  

23.11.2018. ГОДИНЕ 

 
 У раду седнице учествује 31 члан Републичког одбора, 3 члана 

Надзорног одбора и 2 члана Статутарног одбора Синдиката управе Србије, с 

обзиром да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање, предложен је и 

усвојен једногласно  

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

- Усвајање записника са 8. седнице одржане 8.3.2018. године 
 

1. ИНФОРМАЦИЈА О АКТИВНОСТИМА СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ; 
2. СТАТУТАРНА ПИТАЊА; 
3. ТЕКУЋА ПИТАЊА. 

 

 

Записник са осме седнице Републичког одбора одржаног 

8.3.2018. године усвојен је без примедби. 

 

Ад. 1.  

Председник Синдиката је упознао присутне са активностима 

Синдиката. 

 

I. Упућени су дописи Министру државне управе и локалне 

самоуправе, Министру финансија и председнику Владе 

Републике Србије са захтевима да: 

 
1. Запослени у Републичком фонду здравственог осигурања, 

Националној служби за запошљавање и Републичком геодетском 

заводу од 2014. године нису имали корекциије зарада, а ни 

повећање; 

2. Захтевамо враћање умањених зарада од 10% на ниво пре доношења 
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату 

плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 

јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014) и стављање 

ван снаге наведеног Закона; 

3. Да се зараде запосленима у овим делатностима – државној 

управи, локалној управи, фондовима, службама и заводима у 

2019. години увећају за 10%. 

4. Да се у јавном сектору не прави разлика у проценту повећања 
зарада запослених, већ да свима линеарно буде исто повећање 

како се не би стварало веће незадовољство и тензије 

запослених; 

5. Да основица за исплату зарада запослених у јавном сектору 

буде јединствена; 



6. Да се запосленима у овим делатностима омогући исплата 

једнократне помоћи у 2019. години као запосленима у 

комуналној делатности. 

7. Да се исплата дневница за службени пут врати на претходни 

ниво – до не опорезивог износа. 

 

II. Дана 31. 10.2018. године одржан је састанак 

председника Синдиката управе Србије, председника Савеза 

самосталних синдиката Србије и Министра финансија у Влади 

Републике Србије на коме је договорено да повећање зарада за 

све запослене у овим делатностима од 1.1.2019. године износи 

7%. 

 

III. Дописом бр. 101/4 од 3. 9.2018. године на основу 

члана 4. став 2 Закона о државним службеницима и члана 6. 

Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе а у вези са чл. 72 Посебног колективног 

уговора за државне органе поднели смо иницијативу за израду 

нових посебних колективних уговора. Министар државне управе и 

локалне самоуправе је прихватио Иницијативу и предлаже да рад 

на изради новог текста Колективних уговора отпочне након 

упућивања Закона Народној Скупштини. 

 

IV. Народна Скупштина Републике Србије на заседању ће 

разматрати: 
1. Закон о Буџету за 2019. годину; 

2. Закон о изменама и допунама Закона о Буџетском систему; 

3. Закон о изменама Закона о начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору; 

4. Закон о изменама и допунама Закона о платама државних 

службеника и намештеника; 

5. Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе; 

6. Закон о изменама закона о платама службеника и намештеника у 

органима аутономне покрајине и јединице локална самоуправе; 

7. Закон о изменама закона о систему плата запослених у јавном 

сектору. 

 

V. Четрдесетчетврти Сусрети Синдиката управе Србије 

одржани су ове године у Кладову у периоду од 27.6. до 1.7. 

2018. године уз учешће 29 екипа. 

 

VI. Екипа Синдиката управе Србије учествовала је ове 

године први пут на регионалним играма Синдиката управе 

Југоисточне Европе у Неуму од 20.–23.9.2018. године и освојила 

треће место у свеукупном пласману. 

VII. Секција младих Синдиката управе Југоисточне Европе 

организује Пројекат који финансира Европска комисија. 

Потписивање уговора и састанак синдиката Југоисточне 

Европе је током децембра месеца у Београду. 

 

Чланови Одбора своје кандидате до 35. година старости који 

би учествовали у Пројекту треба да предложе путем достављања 

CV-a. 



 

VIII. Статутарни одбор Савеза самосталних синдиката Србије 

припрема измене и допуне Статута, а Статутарни одбор Синдиката 

управе ускладиће Статут Синдиката управе са Статутом Савеза. 

IX. 45. Сусрети Синдиката управе Србије 2019. године 

одржаће се у Соко Бањи. 

Задужује се председник синдиката да са даваоцем услуга 

резервише термин и договори цену. 

 

X. Разматрајући активност комуналних инспектора Србије 

Одбор је констатовао да је ова активност у домену струковног 

удружења, а да се Синдикат бори за остваривање права својих 

члановадих.. 

XI. Одбори за праћење примене посебних колективних уговора 

у посматраном периоду су одржавали редовне седнице. 

 

XII. Министарство државне управе и локалне самоуправе 

предложило је Каталог разврставања генеричких радних места. 

 

XIII. У складу са дописом Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја – Сектор за дуално и предузетничко 

образовање и васпитање, Синдикат управе Србије је предложио 

Мирјану Бјелобабу, председника Синдикалне организације 

Привредне коморе Србије као кандидата у сектору за пословну 

администрацију. 

 XIV. Секција младих Савеза синдиката је упутила допис да 

се до одржавања седнице предложе чланови Секције младих из 

Синдиката управе Србије. Председник Синдиката Републичког 

фонда за здравствено осигурање је предложио да Миодраг 

Ранђеловић остане и даље члан Секције. По добијању предлога 

Синдикат управе ће упутити кандидате за чланове Секције 

младих. 

У дискусији су учествовали Милан Лукић, Миодраг Губијан, 

Милан Думић и Зоран Јовановић након чега је једногласно донета 

 

 

О Д Л У К А 

Усваја се једногласно без примедби Информација о 

активностима Синдиката управе Србије. 

 

Ад. 2.  

 Председник Статутарног одбора Синдиката управе Србије, 

Стјепан Вакула је присутне упознао да на основу чл. 13. 

алинеја 1 Статута Синдиката престаје чланство и функција у 

Синдикату досадашњим члановима Републичког одбора Синдиката 

одласком у пензију и то:  
1. Софија Вукојичић, председник Окружног одбора Колубарског округа; 

2. Драгиша Остојић, председник Окружног одбора Моравичког округа; 

3. Воја Кожицић, члан Окружног одбора Борског округа; 

4. Светомир Добрић, председник Окружног одбора Рашког округа; 

5. Светлана Стојановић, председник Окружног одбора Новопазарског 

округа; 



6. Ружица Радуловић, члан одбора града Београда; 

7. Небојша Јовановић, члан одбора града Београда; 

8. Бранислав Божовић, председник Окружног одбора за Косово и 

Метохију; 

9. Гордана Миловић, члан Покрајинског одбора Синдиката; 

10. Јован Живадиновић, председник Зајечарског округа. 

 

На основу чл. 13. алинеја 2. у вези са чл. 44 Статута предлаже 

се да се досадашњи председник Пиротског округа Душан 

Димитријевић, због не плаћања чланарине и не доласка на 

седнице органа две године, разреши чланства у Републичком 

одбору. 

 

У складу са чл. 36. став 2. у вези са чланом 31. Статута 

престаје чланство у Републичком одбору досадашњем председнику 

Јединствене организације Синдиката Републичког геодетског 

завода Мирјани Јовановић. 

 

Мирјана Јовановић остаје члан Републичког одбора као 

председник Окружног одбора Нишавског округа. 

Верификују се нови председник Јединствене организације 

Синдиката Републичког геодетског завода Дијана Константиновић 

и председник организације Синдиката Градске управе Врање , 

Марјан Марковић за члана Републичког одбора Синдиката управе 

Србије. 

У складу са наведеним Одбор једногласно доноси 

 

О Д Л У К У 

 

 Разрешавају се функције члана Републичког одбора 

Синдиката 

 
1. Софија Вукојичић, председник Окружног одбора Колубарског 

округа; 

2. Драгиша Остојић, председник Окружног одбора Моравичког 

округа; 

3. Воја Кожицић, члан Окружног одбора Борског округа; 

4. Светомир Добрић, председник Окружног одбора Рашког округа; 

5. Светлана Стојановић, председник Окружног одбора 

Новопазарског округа; 

6. Ружица Радуловић, члан одбора града Београда; 

7. Небојша Јовановић, члан одбора града Београда; 

8. Бранислав Божовић, председник Окружног одбора за Косово и 

Метохију; 

9. Гордана Миловић, члан Покрајинског одбора Синдиката; 

10. Јован Живадиновић, председник Зајечарског округа, са 

данашњим даном због одласка у пензију. 

 

Разрешава се Душан Димитријевић  чланства у Републичком 

одбору Синдиката због не поштовања одредби Статута; 

Верификује се чланство у Републичком одбору Синдиката Дијани 

Константиновић председнику Јединствене организације Синдиката 

Републичког геодестког Завода и Марјану Марковићу председнику 

Синдикалне организације Градске управе Врање. 



 

 

Ад. 3. 

 Републички одбор доноси 

 

О Д Л У К У 

 

 Именује се пописна комисија Синдиката управе Србије у 

саставу : 
1. Зоран Јовановић, председник 

2. Слађана Миљковић, члан 

3. Мирјана Ђукић, члан 

 

Са задатком да изврше попис стања имовине Синдиката управе 

Србије на дан 31.12.2018. године. 

 

Седница је завршена у 13.00 часова.  

  

 

         СЕКРЕТАР 

 

        Миланка Ковачевић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


