
 

 

 

   

 

 

Број: 019/23.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Датум : 17.01.2023. 

ПЛАН АКТИВНОСТИ  

СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РС У 2023.ГОДИНИ 

 План активности Синдиката запослених у социјалној заштити РС представља скуп активности које су подељене у три општа циља и 

то:  

 УНАПРЕЂЕНА УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД СИНДИКАТА 

 УНАПРЕЂЕНА САРАДЊА СИНДИКАТА СА СИНДИКАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ПАРТНЕРИМА НА НАЦИОНАЛНОМ 

И МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ  

 СИНДИКАТ ОСТВАРУЈЕ УТИЦАЈ НА РЕСОРНО МИНИСТАРСТВО У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМСКИХ РЕШЕЊА У ВЕЗИ 

ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ  

 

 

 

 



Скуп активности са планираним роковима извршења разврстан по горе наведеним циљевима представљен је следећом табелом: 

ОПШТИ ЦИЉ 1: УНАПРЕЂЕНА УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД СИНДИКАТА 

Редни 
број. 

Активности: 
 

Образложење Планирани 
рокови 

реализације 

1.  
 

ОРГАНИ 
СИНДИКАТА 

РЕДОВНО 
ОДРЖАВАЈУ 

СЕДНИЦЕ 

Реализација ове активности омогућиће редовно пословање синдиката и 
иста се реализује током целе године. Органи синдиката ће одржавати 
седнице у обиму дефинисаним потребама посла. Током 2023. године 

планира се одржавање седнице Скупштине Синдиката с обзиром да по 
Статуту Синдиката редовна седница Скупштине долази на сваке две 

године. Одржавање скупштине се планира за април-мај 2023.г.  

Континуирано 

 
 

2.  

ОБАВЕШТАВАЊЕ 
ЧЛАНСТВА И ШИРЕ 

ЈАВНОСТИ О 
АКТИВНОСТИМА 

СИНДИКАТА 

Благовремено информисање чланства о активностима синдиката.  Ова 
активност подразумева редовно ажурирање сајта актуелним садржајима 

током целе године. 

 
 

Континуирано  

 
 
 

3.  
 

ДАЉЕ 
УНАПРЕЂИВАЊЕ 

МОДЕЛА 
ПОСЛОВАЊА СП 
«ПРЕСИНД» Д.О.О 

Наставак реализације активности у делу унапређења пословања 
ПРЕСИНДА д.о.о, а како би ово синдикално предузеће са самоодрживим 

моделом пословања егзистирало на тржишту уз отвореност за 
реализацију планираних активности за чланове синдиката. 

 
 
 

Континуирано 

 
4.  

ФОРМИРАЊЕ 
РАДНИХ ГРУПА  

У зависности од конкретног задатка који је стављен пред Синдикат биће 
формиране радне групе за реализацију планираних активности. 

 
Континуирано 

 
 

5.  

 
МЕДИЈСКО 

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ 
АКТИВНОСТИ  
СИНДИКАТА 

У оквиру ове активности Синикат ће у оквиру расположивих ресурса 
презентовати своје активности у медијима са циљем скретања пажње на 
актуелне проблеме у систему или у случају појединачних ситуација које 

захтевају реаговање Синдиката. 

 
 

Континуирано 

 

 

 



ОПШТИ ЦИЉ 2:  УНАПРЕЂЕНА САРАДЊА СИНДИКАТА СА СИНДИКАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ПАРТНЕРИМА НА 
НАЦИОНАЛНОМ И МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ 

Редни 
број 

Активности Образложење Планирани рокови реализације 

 
 
 
 

1.  

 
 

ОБИЛАЗАК УСТАНОВА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

 

Током 2023. године у складу са расположивим 
капацитетима наставиће се обилазак установа 

система социјалне заштите. Циљ ове 
аквитности је пружање подршке, решавање 

мањих проблема запослених у установама које 
не захтевају укључивање система као и 

анимирање запослених у систему социјалне 
заштите и синдикалних организација 

непосредно или преко повереника да се 
омасови чланство синдиката. 

 
 

 
Континуирано 

 

 
 

2.  

 
 

ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ 
ПОМОЋИ  

Као и досада и у 2023. години свим члановима 
синдиката биће на располагању стручна служба 
Синдиката ради давања мишљења и пружања 

правне помоћи. 

 
 

Континуирано 

 
 

3.  

 
РЕГУЛИСАЊЕ ОДНОСА У 

ВЕЗИ 
ПЛАЋАЊА/НЕПЛАЋАЊА 

ЧЛАНАРИНА 

И у 2023. години радиће се на одржавању 
финансијске дисциплине у вези плаћања 

чланарина уз доследну примену Статута у вези 
санкција за неплаћање чланарина и подношење 

тужби за наплату дуга. 

 
 

Континуирано 

 
 

4.  

 
ОДЛУЧИВАЊЕ ПО 

ЗАХТЕВИМА О 
СОЛИДАРНОЈ ПОМОЋИ 

 

Средства планирана фин.планом за 
2023.годину биће утрошена по одобреним 

захтевима за исплату солидарне помоћи. Ова 
активност спроводи се континуирано у складу са 

Правилником о расподели средстава Фонда 
солидарности и у обиму пристиглих захтева. 

 
Континуирано 

 
5.  

 
ОРГАНИЗОВАЊE 

СУСРЕТА ЗАПОСЛЕНИХ У 
СОЦ.ЗАШТИТИ 

 

 
Организација сусретара се планира 

почетком/средином јуна месеца 2023.г 

 
jун  2023.г 

 



ОПШТИ ЦИЉ 3:  СИНДИКАТ ОСТВАРУЈЕ УТИЦАЈ НА РЕСОРНО МИНИСТАРСТВО У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМСКИХ РЕШЕЊА У 
ВЕЗИ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТУ 

Редни 
број. 

Активности Образложење Планирани рокови реализације 

 
1.  

ЗАКЉУЧИВАЊЕ НОВОГ 
ПКУ-А за социјалну 

заштиту 

Достављање предлога за закључење ПКУ-а, 
вођење преговара са ресорним министарством 

ради остваривања већег нивоа права у односу на 
постојећи. 

 
 

Континуирано,до краја априла 
2023.године 

 
 
 

2.  

ИНИЦИРАЊЕ ЗА 
ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И 

АКТИВНОСТИ У 
НАДЛЕЖНОСТИ 

МИНРЗБС У ЦИЉУ 
УНАПРЕЂЕЊА 

ПОЛОЖАЈА 
ЗАПОСЛЕНИХ У 

СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 

НАДЛЕЖНОСТИ 

 
 

Синдикат ће наставити да инсистира на 
реализацији активности од стране министарства 

како би се унaпредио положај запослених у 
систему социјалне заштите (попуњавање 

упражњених радних места, праведнији систем 
обрачуна зарада, поштовање ПКУ-а и сл..) 

 
 

 
Континуирано 

3.  УЧЕШЋЕ У РАДУ РАДНЕ 
ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ 

ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О 
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ  

Синдикат ће наставити са учешћем у свим 
активностима које ће уследити у вези израде новог  
ЗСЗ-а уколико ресорно министарство настави са 

реализацијом ове активности 

 
Континуирано- по позиву 

4.  ОРГАНИЗОВАЊЕ 
ШТРАЈКА УПОЗОРЕЊА 

ИЛИ ГЕНЕРАЛНОГ 
ШТРАЈКА 

У случају потребе Синдикат ће у складу са 
Законом о штрајку предузети мере организовања 
штрајка упозорења или генералног штрајка . Први 
тематски семинар чије се одржавање планира чим 

се за то стекну услоиви као једну од тема имаће 
упознавање председника синдикалних 

организација са законским обавезама у вези 
организације штрајка. 

 
Континуирано 

 

          Председница  Синдиката:   

         ______________________ 
               Мирјана Вељовић с.р. 


