СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕНИКА
ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

Драге колеге, поштовани чланови Синдиката,
надам се да сте са својим породицама здраво и добро и да се придржавате препоруке:
#ОстаниКодКуће
како би тако и остало.
Верујем да је већина вас нашла начина да се договори са непосредно претпостављенима о својим
радним обавезама, на начин да се не излаже опасности од заразе и ризикује своје здравље.
Здравље и животи наших запослених и њихових породица морају нам бити на првом месту!
Сматрамо да послови службеника Завода као државног органа, у условима ванредног стања никако
нису обележени да су од виталне важности, обзиром да рокови из управних поступака мирују, да су
послови пријема поднесака организовани радом на даљину, а при том су проглашене мере којима
је обустављен градски превоз, то апелујемо на све запослене да без писменог налога руководиоца
о радној обавези, без обезбеђеног превоза и дезинфекционо сигурносних средстава и мера
заштите од вируса, не долазе на посао.
Када се стекну услови за безбедан рад и нормално функционисање Завода, сигурни смо да ће сви
запослени моћи да надокнаде радне сате, одраде послове и неминовне залихе, а како то иначе
чине после својих годишњих одмора. Ту ћемо, свакако, имати прилику да покажемо солидарност и
колегијалност, посебно оних који имају срећу и привилегију да тренутно раде од куће, те да ће
свако од нас максимално помоћи и дати допринос „акцијашком“ раду који нас очекује.
О правима запослених у условима ванредног стања, тумачење законске регулативе и уредби
постављено је на сајту синдиката на следећем линку: http://www.zis.gov.rs/синдикат/вести.1125.html.
Из датог се може закључити да нема законске основе да примања запослених буду стављена у
питање и да ће она бити 100%. И у изјавама председника Србије Александра Вучића, могли сте
чути о томе, као и да отпуштања у државном и јавном сектору неће бити.
Ако међу вама има оних који су незадовољни својим тренутним радним статусом или мисле да су
стављени у неповољнији положај од осталих, молимо да се обратите Синдикату, како би се
предузеле све могуће мере да се помогне или спречи било који облик дискриминације.
Свако добро, чувајте се и #ОстанитеКодКуће!
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