
Извод из записника са састанка 
 
 
Дана 07.05.2018. год. на предлог ИО Синдиката, одржан је састанак Директора Завода са 
представницима Синдиката. 
 
 
Основна тема састанка био је тежак материјални положај запослених, обзиром на просек зарада од 
око 45.000 динара, који је мањи од републичког просека (око 48.000), а далеко мањи од просека 
зарада у Београду (око 67.000). 

У том смислу постављена су питања: 

1.   Када ће бити додељена решења о платним разредима? 
2.   Да ли ће бити редовно исплаћиван намештенички додатак? 

Дат је предлог да се испита могућности да се постојећи намештеници наредном систематизацијом 
преведу у државне службенике, сходно пословима које обављају, а како би остварили повољнији 
статус - сигурност и већу зараду уз могућност напредовања. 

На оба питања је добијен потврдан одговор. Обећано је да ће се решења за напредовање поделити у 
мају месецу, те се прве повећане исплате зарада могу очекивати 5. јуна. 
 
 
Синдикат је дао предлоге за још неке од начина, прописаних Колективним уговором (КУ), а којима би 
се могао унапредити социјални положај запослених: 

1)  Могућност финансирања рехабилитације запослених (члан 43. став 1. тачка 3) КУ) 
2)  Планирање средстава за поклон честитке женама за 8. март (члан 46. став 2. КУ) 
3)  Исплата годишњих награда за Дан државности (чл. 47. КУ) 
4)  Могућност послодавца да учествује у трошковима културних манифестација и рекреативно-

спортских такмичења у организацији Синдиката. (чл. 64. КУ) 
 
 
У смислу услова рада покренута су питања: 

1)  Кречење неокречених службених просторија 
2)  Испитивање могућности трајнијег решавања климатизације службених просторија. 
3)  У немогућности отварања ресторана друштвене исхране у склопу Завода,  отварање приручне 

кухиње са основном опремом (фрижидер, судопера, трпезаријски сто и столице) у којој би 
запослени могли да чувају храну и обедују. 

4)  Померање времена одржавања курсева језика у редовно радно време до 15:30 часова. 
 
 
Директор Завода је обећао да ће са својим сарадницима испитати могућности да се удовољи 
наведеним захтевима, о чему ће обавестити Синдикат на наредном састанку заказаном за месец дана. 


