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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 

Закључци са састанка синдиката из јавних служби, чланица КСС 
 
 

Дана 14.03.2018. године, у простријама Конфедерације, у Београду је одржан 
састанак синдиката из јавних служби, чланица КСС. 
 Тема састанка је био „Договор око стратегије заједничког наступа Конфедерације 
према законима и колективним уговорима, који се односе на јавне службе“. 
 У вези са Законом о запосленима у јавним службама, који ступа на снагу од 
јануара 2019. године, изнете су примедбе на сам текст Закона, у којем већи део  
конструктивних примедби Конфедерације није уважен, на сам начин његовог доношења 
и донети су следећи закључци: 

- Формира се радна група КСС, која ће прикупити предлоге и припремити 
иницијативу за оцену уставности појединих одредби Закона о запосленима у 
јавним службама; 

- Покренити организацију јавних трибина, скупова и протеста у већим градовима 
Србије, на којима ће се указивати и дискутовати о негативним последицама 
оваквог Закона по запослене и по грађане Србије;  

- Активирати блог „Глас слободних радника“ на друштвеним мрежама, који ће се 
бавити овим и другим законима, последицама њихове примене и активностима 
КСС и синдиката-чланица у вези с тим; 
У оквиру другог закључка подржана је одлука Уније синдиката просветних 

радника Србије, да се планираном протесту, који ће бити одржан 25. априла у 
Београду, придруже остали синдикати из јавних служби и друге чланице 
Конфедерације; 

У вези са секторским колективним уговорима за јавне службе, чије је важење 
Споразумима Владе и репрезентативних синдиката продужено до јануара 2019. године, 
констатовано је једнострано тумачење одредби Закона о раду и искључивање 
Конфедерације и наших чланица, које су учествовале у доношењу колективних уговора 
за делатност здравства и делатност социјалне заштите из споразума и поред 
благовремено упућених захтева Влади.  

Из наведених разлога донет је следећи закључак; 
- Упутити приговор Влади Републике Србије на искључивање Конфедерације из 

КУ за здравство и КУ за социјалну заштиту и поднети захтев за накнадно 
приступање Конфедерације наведеним КУ.  
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