
 У првој години смо: 
- проходали и 
- проговорили...
у другој већ: 
- трчимо,
- причамо,
- растемо,
- стичемо нове пријатеље....

У част обележавања своје двогодишњице Синдикат 
организује тематски излет: 
Посету ткачници “Безданског дамаста” 
са жељом да допринесе промовисању своје куће и 
унапређењу рада и међуљудских односа запослених 
у Заводу за интелектуалну својину.

Синдикалнa организацијa службеника 
Завода за интелектуалну својину 

Маja 2017. године СОС ЗИС 
прославља две године од оснивања



•	У настојањима да преговорима са руководством 
унапреди положај запослених остварени су циљеви:

• Именована је Комисија за доделу солидарних помоћи 
запосленима са 2 члана Синдиката;

• Именована нова особа за заштиту од мобинга;
• Организован систематски преглед запослених;
• Остварено право на поклон честитке деци запослених;
• Организоване једнодневне јесења и пролећна 

рекреација за запослене у рекреа-спа центру.

•	По питањима заштите права из радног односа:
• Ангажован синдикални адвокат за пружање правне 

помоћи члановима Синдиката у радним споровима.

НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
СИНДИКАТА У ПРОТЕКЛОЈ ГОДИНИ



•	Са циљем побољшања социјалног положаја 
запослених склопљени уговори и организоване 
куповине на рате путем административне забране 
са нашим партнерима:

• “BIOFOODEX” - зимница
• “PALETA TEXTIL” - текстил
• “SNBG”,“Timpro”,- сребро, сатови, парфеми, 
• “Di Trevi”,“Marie” - гардероба, уникатни накит
• “METALAC” - посуђе, бела техника
• “OPTOFORM”Ž - диоптријска помагала
• “VULKAN”, “DALAMBER” - књиге
• “SO ALEKSANDRIJA” - стоматолошке услуге

•	Одговорним,	домаћинским	
располагањем средствима 
синдиката од чланарине и 
донација основан је фонд за  
доделу:

• новогодишњих честитки деци 
чланова Синдиката

• божићних честитки члановима са 
најнижим примањима

• честитки за оздрављење, 
усељење... 
са жељом да својим члановима 
учинимо пажњу, пружимо 
подршку и солидарност.



•	Са	задатком	унапређења	међуљудких	односа	у	
колективу:

• Оспособљена синдикална просторија и стављена на 
располагање запосленима за одмор и дружење;

• Уређен подрумски простор са идејом да се користи као 
заједничка кухиња, одложен одлуком руководиоца о 
забрани коришћења до добијања одговарајућих дозвола;

• Организовани пикадо турнири за запослене на Дан 
Завода и Дан Државности;

• Организована Новогодишња забава за децу запослених.

•	У циљу промоције рада Синдиката:
• креирана је интернет страница 

http://www.zis.gov.rs/синдикат.1123.html
• на разне начине популарисан рад Синдиката, ради 

стицања поверења, те нових чланова и партнера.
Резултат је да се у нашу синдикалну организацију у другој 
години учланило још 8-оро колега, као и да смо добили понуде 
већих	синдикалних	централа	за	удруживање	и		сарадњу.


