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Дана, 05.10.2015.године. 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЧЛАНСТВУ СА СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА 

СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

одржане 01.10.2015. године у Београду. 

 

Поводом захтева петнаест чланова Синдиката изнетих на седници Републичког 

одбора Синдиката, Председништво је на својој седници разматрало поднете захтева и у 

вези тога даје следеће саопштење чланству: 

 

По оцени Председништва позадина ових захтева је искључиви интерес појединаца 

да смене постојеће руководство, које је легално изабрано на редовној Скупштини у 

Крагујевцу, одржаној 08.02.2013.године. Интерес чланства се своди само на 

„пуста“обећања чланаству заснована на нетачним тврдњама, која je подносиоцима захтева 

аргументовано демантована на Републичком одбору Синдиката, одржаном у Јабуци дана 

23.09.2015. године, када им је од стране чланова Републичког одбора стављено на терет 

низ оптужби на њихов рад и одређене махинације средствима Синдиката у време када су 

они водили Синдикат. Сигурно је да ће о томе задњу реч дати судска инстанца. 

 

Оно што је стигло до чланова Председништаво то је, да на списку ових 15 је и 

човек по имену Мирослав Брајков, који није члан Синдиката. Док је пак Драган 

Младеновић обавстио Горана Стојановића, да је он у целом овом покушају стварања хаоса 

у Синдикату изманипулисан од стране Веселина Мујовића. 

 

Разматрајући њихове поднете захтеве, који треба да буду изнети да о њима 

одлучује Републички одбор, Председништво налази следеће: 

 

По првом захтевау која се односи на смену секретара и техничког секретара дате су 

паушалне оцене без икаквих доказа о квалитету њиховог рада. Озбиљно се поставља 

питање да ли треба бирати и уводити у посао новог човека сада пред изборну Скупштину 

која ће се одржати за нешто више од годину дана, када ће бити бирани сви органи 

Синдиката, па и секретар. 

Што се тиче техничког секретара, смена коју траже за њега је неоснована јер он 

није реизборан већ је по уговору о раду радном односу на неодређено радно време у 

стручној служби Синндиката а по Закону о раду се зна под којим условима може престати 

његов радни однос. 



 

Неоснован је захтев под тачком два којом се тражи да Републички одбор донесе  

одлука о иступању из Конфедерације: Одлуку о приступању Конфедерацији је тада донела 

Скупштина а на предлог тада председника Веселина Мујовића. Председништво се пита 

зашто предлог за доношење такве једне одлуке, ако је било разлога и незадовољства, није 

било на Скупштини која је одржана у априлу ове године. 

 

Под тачком три захтев којим се тражи одговорност Републичког одбора због 

неучоствовања у социјалном програму је такође неоснована. Чланство је у саопштењу бр. 

438 од 07.09.2015.године обавештено који су захтеви Синдиката отишли Министарству, 

где је један од наших захтева био да и у социјалној заштити буде омогућен социјални 

програм и учешће наше у изради истог. Председник је детаљно информисао Републички 

одбор на задњој седници у Јабуци о разговору који је имао са Министром поводом наших 

захтева дана 14.09.2015.године. Тада је од Министра добио одговор да ће бити програм и 

за социјалну заштиту и да и ће у оквиру реализације истог бити укључен Синдикат. У вези 

са тим отишао је писмени захтев Синдиката дана 30.09.2015., да Министарство на наше 

захтеве и писмено одговори.  

 

Такође је неоснована тврдња да је Републички одбор одговоран око питања 

скраћеног раног времена. Наиме Синдикат је током преговора око потписивања ПКУ / у 

поглављу II. Послови са повећаним ризиком од члана 2. до члана 10. ПКУ / створио 

законску могућност  да свака синдикална организација затражи од свог директора да се 

уради акт о процени ризика, које право је добар део установа већ искористио. Даље, на 

семинару који је организовао Синдикат у Бору, једна од тема је била везана за овај 

проблем. У вези са овим проблемом Синдикат је обезбедио предаваче и биће организован 

семинар крајем октобра само на тему безбедности и здравља на раду. 

 

Тражи се и одговорност Републичког одбора, зашто нису створени услови за 

исплату приправности запосленима у центрима. Подсећамо да је у расправи око доношења 

Закона о социјалној заштити, Синдикат обезбедио и наше учешће са члановима 

минситарства који су били у радној групи за израду Закона. У Закону је са увођењем 

приправности утврђена и накнада, као законска обавеза а и обавеза по ПКУ. На 

преговорима око потписивања ПКУ наши чланови су поставили питање те исплате, када 

им је Мића Лишанин одговорио да остварење тог права траже судским путем, што је чуо и 

Веселин Мујовић. Министар је, поводом и тог захтева са нашим председником потврдио 

да су за то обезбеђена средства и да се законска обавеза мора поштовати. И тај захтев је 

Синдикат упутио Министарству и чека се писмени одговор на то. Пошто је то право 

законско право сваког радника, а он не тражи да га оствари, Председништво се пита у 

чему је ту одговорност Републичког одбора Синдиката. 

 

Тражи се, да се утврди одговорност зашто нису побољшани услови у одмаралишту, 

што је крајње лицемерно управо од Веселина Мујовића, који то види као највећи успех у 

раду Синдиката за време његовог мандата. Неспорно, да је прави потез био куповина 

одмаралишта на мору. Неприхватљиви су разлози зашто је продато. Па се поставља 

питање када је продато за 600.000 еура зар за те паре нисмо могли да купимо најмање 20 

апратмана у центру Залатибора чији би услови били примерени човеку 20, односно 21 



века а не да платимо 380.000 еура руинирану шоферску кафану са руинираним пратећим 

објектима за ту намену и пољопривредно земљиште чије ¾ већи део године су под водом. 

Уз то је дато много новца за адаптацију а да се тада није мислило о елементарној ствари, 

да собе имају купатила а не да имомо заједничка купатила. Шта је урадио Синдикат за ово 

време управо оно што је финансијски могао, а то је да синдикално предузеће које га 

користи није у губитку, да га користе чланови синдиката са породицама као и корисници 

јер су услови више примерени њима него запосленима, и то по цени од 1.100,00 динара 

док разлику од 500,00 динара до стварне цене дотира Синдикат као и једног радника - 

управитеља којег такође плаћа Синдикат. 

Уз то је урађена тераса, обезбеђене клупе, столови и сунцобрани за коришћење 

терасе као хитне поправке крова и остали радово на текућем одржавању. Урађено онолико 

колико се могло, без приватних позајмица и без могућности да установе као некад дају 

новац за куповину одмаралишта. Ни тражење могућности да се обезбеде средства 

кредитно за нека већа улагања банке нам нису дозволиле. 

За размишљање је питање, шта је Синдикат добио од овог објекта и да ли је тих 

600.000 евра могло много боље и корисније да се употреби. Вредност овог објекта од 

његове куповине па до сада је драстично пала. По месним приликама сада не би могао да 

се прода ни за 150.000 евра. Време ће показати колико је била оправдана инвестиција оних 

који су тада о томе одлучивали а који сада траже разлог зашто нису побољшани услови у 

одмаралишту. Овоме на крају треба додати и то да се сваке године за овај објекат 

обрачунава ревалоризација која износи преко 800.000,00 динара и која често по 

обрачунима на три, шест и девет месеци исказује губитак у Синдикату.   

 

Последње је, зашто је неблаговремено поднет захтев за репрезентативност. 

Председништво се пита, да ли се закаснило са подношењем захтева поднетог дана 

22.07.2015.године ако се зна да Одбор почиње да ради тек у другој половини септембра а 

да не говоримо о свему ономе што прати тај поступак. На крају питање, куда се ми то 

журимо ако већ имамо репрезентативност утврђену преко КСС. 

 

Председништво оцењује, да се овим члановима много жури јер су тражили од 

председника , да сазова изборну Скупштину  у року од 30 дана, који рок истиче 

18.10.2015. година. А колико су одговорни и доследни свом предлогу, не чекајући да 

протекне тај рок већ су дана 28.09.2015.године кренули су са иницијативом за заказивање. 

 

Председништво којем је поред девет, од једанаест чланова Председништва, све 

време присуствовао и председник Надзорног одбора Синдиката Станојко Цветковић не 

види да постоји указана потреба, како члан 35.став 2. Статута предвиђа, за сазивањем 

било изборне било ванредне Сскупштине. Ово због тога што је трећа редовна Скупштина 

одржана 29.04.2015. године на којој су разматрани и усвојени извештаји свих органа 

Синдиката. У члану 35 ставу 5. Статута јасно стоји, да ако Скупштина Синдиката на 

седници не усвоји извештај о раду било ког органа Синдиката, односно финансијски 

извештај о пословању, аутоматски наступа опозив  тог органа и покреће се поступак 

избора новог органа, с тим што су сви опозвани органи дужни да врше своју функцију до 

избора новог органа на изборној Скупштини.  

Председништво се пита шта је се то толико значајно десило у раду органа 

Синдиката за сазивање било ванредне било изборне Скупштине или се ради о чисто 



личним интересима да овај Синдикат разбију или да ово све иде у том правцу да када 

поделимо чланство и до те мере га ослабимо да нам као такав више није ни потребан. 

Један од битних разлога за незаказивање Скупштине на сваких шест месеци и да 

сулудо не трошимо и тако мала средства тим пре што нас изборна Скупштина очекује за 

нешто више од годину дана. 

  

 

                                                                                   Председник Синдиката 

                                                                                     др Миленко Чуровић 


