
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

Синдикалне организације службеника Завода за интелектуалну својину 

у првој години постојања 

 

- Дана 09.04.2015. год. покренута је иницијатива и одржана Оснивачка скупштина на којој је донета 

одлука да се после 5 година од престанка рада претходне, оснује нова самостална организација 

запослених у Заводу за интелектуалну својину. 

- Уследиле су административни послови и активности у смислу прикупљања потребне документације, 

дозвола и сагласности у поступку регистрације синдиката. 

- Дана 29.04.2015. године донето је Решење о упису у регистар Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, које нам је уручено 31.04. у сусрет 1. мају, међународном празнику рада, од 

када почињу активности везане за синдикално деловање у Заводу. У нашу синдикалну организацију 

учлањено је 35-оро запослених што је износило око 40% од укупног броја државних службеника Завода. 

- Дана 28.05.2015. год. одржана је изборна скупштина на којој је усвојен Статут и  изабрани представници 

органа синдиката – Извршног одбора, Надзорног одбора и Статутарне комисије. 

- На иницијативу руководства Завода, поднели смо захтев за утврђивање репрезентативности, како би се 

задовољила и та законска формалност, након чега нам је донето Решење Завода о репрезентативности. 

- Уследили су административно технички послови ради отварања ПИБ-а и банковног рачуна, те је од јула 

месеца започело одбијање синдикалне чланарине. 

- У настојањима да будемо обавештени о законским регулативама које се односе на питања везана за 

материјални и социјални положај државних службеника, успоставили смо сарадњу са Синдикатом 

правосуђа, Синдикатом Управе за заједничке послове и контакте са још неким органима државне 

управе, ради размене информација и искустава.   

- Поводом рационализације органа државне управе, упућени су дописи руководству са молбом да се 

изађе у сусрет потребама и жељама запослених, а како би се спречили проблеми и непријатности везани 

за неопходност смањења броја запослених. 

- Издејствовано је добијање просторије за обављање синдикалних активности – додељена нам је на 

коришћење соба 405 на 4. спрату, у којој је организован диоптријски преглед и куповина наочара на 

рате преко административне забране. Са произвођачем Биофудекс, закључен је уговор и организована 

куповина зимнице преко платног списка, за чланове колектива. 

- У сусрет обележавању Дана Завода, Синдикат је стао у одбрану достојанства запослених и упутио 

захтев руководиоцу Завода да се на прославу неизоставно позову сви чланови колектива, што је на 

велико задовољство и учињено. 

- Поводом новогодишњих поклон честитки деци запослених, Синдикат је после мејла обавештења о 

немогућности исплате, упутио захтев да се испоштује колективни уговор, а затим изнашао решење, 

односно тумачење које је доставио руководиоцу, по коме су у складу са законом, поклон честитке ипак 

подељене. 

- Независно од новогодишњих честитки које је послодавац обезбедио деци запослених, и Синдикат је,  у 

складу са могућностима синдикалног фонда издвојио за 20-оро деце чланова синдиката новчане 

честитке у износу 1.500,00 динара. 

- Сходно колективном уговору, овлашћени представник Синдиката учествовао је у раду Комисије за 

стручну оцену понуда додатног колективног осигурања запослених. 

- Приликом доношења плана нове систематизације радних места, Синдикату и његовим члановима 

достављен је на увид нацрт, на који је, уз одређене сугестије, како није било значајних примедби, дата 

сагласност Синдиката за његово усвајање. 

- Почетком календарске 2016. године, Синдикат је у својству правног лица био у обавези да преда 

годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре, што је захтевало проналажење и 

ангажовање књиговодствене агенције, достављање документације за књижење, уплате такси и трошкова 

како би се задовољиле и ове законске обавезе. 



Финансијски извештај дат у табели представља преглед досадашњих уплата и исплата,   

са тренутним стањем средстава на синдикалном рачуну по изводу бр.12 од 20.04.2016. год : 
 + - 

Уплате чланарина (до извода бр. 12/2016) 126.863,00  

Трошкови одржавања и услуге банке  4.285,00 

Трошкови оснивања (таксе, печат)  2.050,00 

Исплата новогодишњих поклон честитки  30.000,00 

Трошкови завршног рачуна (израда, таксе)  5.500,00 

Трошкови излета  38.000,00 

Уплата донације (очна кућа) 3.150,00  

Укупно: 130.013.00 79.835,00 

СТАЊЕ: 50.178,00  

 

- 26. марта  2016. год. у организацији Синдиката, реализован је излет Смедеревска тврђава-Виминацијум - 

Сребрно језеро. И ако је, нажалост, од 44-оро пријављених, велики број због непредвиђених околности 

морао да откаже путовање, ипак  је за коначних 30-оро путника  (13-оро синдикалаца,  7-оро пензионера, 

5-оро запослених, 2-оје деце и 3 пријатеља) овај излет и дружење успешно организован. 

- За годину дана, а упркос извесним притисцима, број чланова Синдиката је незнатно смањен, углавном 

због одласка тј. пензионисања, али је било и нових учлањивања тако да Синдикат тренутно броји 30 

чланова. Надамо се да ће се у наредном периоду још колега придружити нашој синдикалној 

организацији. 

- Синдикат је у преговорима са руководиоцем Завода, осим захтева да буде упознат са кадровским 

планом, тражио и извештај о солидарним помоћима, те дао предлоге да се планом буџета за 2016. 

годину предвиде средства за: 

- систематски преглед;  

- рехабилитацију и рекреацију;  

- поклон честитке женама за 8. март  и  

- поклон честитке деци за нову годину. 

Приликом израде плана буџета за ову годину, међутим, није тражено мишљење Синдиката, тако да је од 

наведеног у буџету предвиђена само исплата новогодишњих честитки.  

 

У разговорима смо са новим руководиоцем Завода да се исправи грешка, нађу решења и обезбеде 

средства да се, ипак, организује систематски преглед запослених. Упућени су и предлози и сугестије у 

вези организовања краћих физичких вежби у получасовној паузи. Било је речи и о оспособљавању за рад 

ресторана друштвене исхране… а све у покушају да се нађу начини да се унапреди здравствени и 

социјални положај запослених. 

 

Ово су, укратко, биле основне активности Синдиката у протеклом једногодишњем периоду. Сумирајући 

резултате, можемо закључити да није било увек лако, нити успешно… Није било увек довољно 

разумевања и одобравања синдикалних активности и захтева од стране руководства, али је било довољно 

одлучности да се истраје у очувању права и остварењу интереса запослених, што ће се наставити и у 

наредним временима, а уз поштовање принципа транспарентног рада Синдиката и отворености за све 

предлоге, примедбе, жалбе и захтеве наших чланова које можемо решити. 

 

У наредном периоду, наставићемо да се боримо за остварење максималних права и бенефиција које 

можемо остварити сходно колективном уговору. Настојаћемо да својим деловањем утичемо да се кроз 

праведније вредновање и награђивање запослених, оствари нека врста социјалне правде. То би створило 

услове да се и неким другим активностима које планирамо, каква су спортска дружења и излети, унапреде 

међуљудски односи и створи боља клима у колективу, што је један од основних циљева Синдиката. 

 

Београд, 28.04.2016.        

Извршни одбор 

Синдикалне организације службеника 

Завода за интелектуалну својину 

 

 

Драгана Томић Стоиљковић, председник 


