Београд, 21.9.2017. године

САОПШТЕЊЕ

Дана 21.9.2017. године одржане је састанак у Министарству државне управе и
локалне самоуправе на коме су присуствовали Бранко Ружић – министар, Ивана
Савићевић и Саша Могић – помоћници министра, Зоран Касаловић – државни секретар,
Његош Потежица – председник Синдиката и Миланка Ковачевић – секретар.
Председник Синдиката је упознао присутне са захтевима:
1. Повећање зарада запослених у државним органима и локалним управама
Србије;
•
•
•
•
•
•
•
•

По овом питању дато је темељно образложење да запосленима у локалној
и државној управи није било повећања зарада у задње три године.
Долази до преклапања зарада НК и средње стручне спреме повећањем
минималне цене рада;
Запослени су понижени, омаловажени са примањима и зарадама у
управи;
Запослени су носиоци реформе и смањења броја запослених у овим
делатностима;
Реалан раст зарада треба да буде повећање од 22%;
Непосредно је министру уручен преглед висина зарада запослених у
Републичким органима и локалној управи Суботица;
Незадовољство запослених је свакодневно све веће и ескалирало би ако
дође до селективног повећања зарада;
Уколико не дође до повећања зарада припрема се организовање
генералног штрајка запослених у овим делатностима.

2. Повећање дневница (стављање ван снаге Уредбе о изменама и допунама
Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и
намештеника – „Сл. гласник РС бр. 84/2014 и 84/2015)
•

Захтева се хитно стављање ван снаге Уредбе о изменама и допунама Уредбе
о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника –
„Сл. гласник РС бр. 84/2014 и 84/2015, како би дневнице биле јединствене за
све запослене, директне и индиректне кориснике Буџета.

3. Социјални дијалог Синдиката и Министарства
•

У оквиру социјалног дијалога захтева се бржа интервенција ресорног
Министарства и демократичнији рад одбора, комисија и др. Министар са
сарадницима је у потпуности прихватио оправдане захтеве Синдиката и
изразио спремност за решавање у договору са Министром финансија и
председником Владе Републике Србије. Реално је очекивање стављање ван
снаге 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 да се децембарске зараде
исплаћују без умањења.Није реално очекивање да дође до повећања зарада
од 22%, али је оправдано линеарно повећање зарада код свих корисника
Буџета.
Након припрема и обављених разговора у Влади Републике Србије,
Министарство ће обавестити Синдикат о постигнутим договорима.
СИНДИКАТ УПРАВЕ СРБИЈЕ

