
НОВИ  СИНДИКАТ  СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ  СРБИЈЕ 

 
 

 

   www.novisindikat.org.rs        ТЕЛ:  064-1957-630     e-mail:novisindikat.socijalnezastites@gmail.com  

1 

НОВИ  СИНДИКАТ  СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ  СРБИЈЕ 
ПИБ:  108080360;     МАТИЧНИ БРОЈ:  17834681  
НАЗИВ   ДЕЛАТНОСТИ:  Делатност синдиката      
ШИФРА  ДЕЛАТНОСТИ:  94.20  
ТЕКУЋИ  РАЧУН:  160 –389774–89  Banca Intesa АД Београд                                                                                                           
ЗАСТУПНИК:   Братислав Цветковић, председник 
АДРЕСА:   Ул. 7.  јули,   18220  Алексинац 
 
 

БРОЈ:    

ДАТУМ:    

 

  

И З В О Д      И З     З А П И С Н И К А 

 СА  1.  КОНСТИТУТИВНЕ  СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА  

НОВОГ  СИНДИКАТА  СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ  СРБИЈЕ 

 

 

одржане дана 14.06.2013. године у Алексинцу, у ул. 7. јули бб, са почетком у 13,00 часова. 
 

 

Седницу је отворио председник Синдиката Братислав Цветковић, који је у складу са 

Статутом  упутио позив за одржавање конститутивне седнице Председништва Новог 

синдиката социјалне заштите Србије и који је председавајући ове конститутивне седнице 

Председништва Синдиката. 
 

Констатовао је да седници присуствују следећи изабрани чланови Председништва: 

 1. Братислав Цветковић, председник Синдиката, Дом „Кулина“ у Кулини, 

 2. Дојчиновић Зоран, члан, рег. повереник за Југ, ЦСР Лесковац, 

 3. Миленковић Часлав, члан, рег. повереник за Запад, ГЦ Крушевац, 

 4. Филиповић Синиша, члан, рег. повереник за Центар-Београд, ГЦ  

                        Младеновац. 

Оправдано одсутни: 

 1. Тубин Славица, потпредседник Синдиката, ГЦ Београд, 

 2. Панић Радомир, члан, рег. повереник за Север, ГЦ Панчево, 

 3. Илић Верица, члан, рег. повереник за Исток, ЦСР Деспотовац. 

Поред чланова Председништва седници присуствују и председавајући Оснивачке 

скупштине Никодијевић Зоран, чланови Статутарног одбора Снежана Ристић-Писковић и 

Живковић Вујица, чланови Надзорног одбора Стевановић Драган и Крстић Предраг, 

председници односно представници синдикалних организација: ГЦ  Младеновац, Новаковић 

Драгана, ЦСР Ниш, Здравковић Јован и ЦСР Лесковац, Момчиловић Предраг.  
 

 Председник Синдиката, који сагласно Статуту председава седницама Председништва, је 

поздравио све присутне, и констатовао да седници присуствује већина чланова Председништва, 

те да су испуњени Статутом предвиђени услови за мериторан рад и одлучивање.  Предложио 

усвајање дневног реда као у позиву за седницу. 

 Предлога за измену или допуну дневног реда нема. 

REDNI  BROJ  SEDNICE: 1. 

DATUM ODRŽAVANJA: 14.06.2013. 

MESTO  ODRŽAVANJA : Aleksinac 
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 Председавајући је ставио предлог на гласање и Председништво је једногласно усвојило 

следећи  

Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д: 

 1.  Конституисање Председништва НССЗС; 

 2. Разматрање извештаја председника Синдиката о активностима предузетим у вези 

регистрације и почетка рада НССЗС и извештаја Регионалних повереника о активностима 

на оснивању и регистрацији синдикалних организација; 

 3. Доношење Пословника о раду Председништва НССЗС; 

 4. Именовање секретара НССЗС; 

 5. Утврђивање ставова Синдиката поводом новодонетих подзаконских аката из 

области социјалне заштите, нових закона из области здравствене делатности и  актуелне 

ситуације везане за најаву замрзавања плата у социјалној заштити; 

 6. Доношење одлуке о сарадњи, разумевању и заједничким активностима са другим 

гранским синдикатима на унапређењу положаја  и заштити права и интереса чланства; 

 7. Доношење одлуке о начину вођења пословних књига и о ангажовању Агенције 

„___“ из Алексинца за вођење пословних књига  и сачињавање извештаја о пословању 

Синдиката, и о начину обављања других послова у оквиру Стручне службе Синдиката; 

 8. Доношење одлуке о одобравању закључења уговора о закупу пословних 

просторија, о закупу поштавнског фаха и других пословних уговора неопходних за рад и 

пословање Синдиката; 

 9. Доношење одлуке о начину ангажовања  председника, потпредседника и 

секретара Синдиката и остваривању њихових права, обавеза и одговорности по том 

основу; 

 10. Утврђивање плана активности у вези сачињавања предлога  Правилника  о  

материјално-финансијском пословању,  Правилника о раду Фонда солидарности, Одлуке о 

формирању и коришћењу средстава Штрајкачког фонда и предлога Финансијског плана 

Синдиката; 

 11. Утврђивање смерница Регионалним повереницима за  даље активности на плану 

формирања нових синдикалних организација и омасовљења  чланства Синдиката; 

 12. Текућа питања. 

 

1.  тачка: 
 Уводно излагање је изнео председник Синдиката. 

 Предлога за расправу нема. 

- непотребно избачено -  

  Председавајући је ставио предлог одлуке о конституисању Председништва НССЗС на 

гласање и Председништво једногласно донело следећу 

О  Д  Л  У  К  У  

 I - Конституише се Председништво Новог синдиката социјалне заштите Србије (у 

даљем тексту: Синдикат), у следећем саставу, изабраном на Оснивачкој скупштини 

Синдиката дана 14.03.2013. године, у следећем саставу: 

 - Братислав Цветковић, из Дома за смештај одраслих лица „Кулина“ из Кулине, 

председник Синдиката, 

 - Тубин Славица, из Геронтолошког центра Београд, потпредседник Синдиката, 
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 - Дојчиновић Зоран, из Центра за социјални рад Лесковац, регионални повереник за 

Југ, 

 - Миленковић Часлав, из Геронтолошког центра Крушевац, регионални повереник 

за Запад, 

 - Илић Верица, из Центра за социјални рад Деспотовац, регионални повереник за 

Iсток, 

 - Филиповић Синиша, из Геронтолошког центра Младеновац, регионални 

повереник за  

Центар – Београд, 

 - Панић Радомир, из Геронтолошког центра Панчево, регионални повереник за 

Север. 
 

 II – Мандат чланова Председништва Синдиката траје 4 године. 
 

 III -  Председништво Синдиката има права и обавезе утврђене чл. 78. Статута 

Синдиката. До конституисања Регионалних повереништава у складу са Статутом, 

Председништво Синдиката ће сагласно чл. 118. ст. 5. Статута вршити права и обавезе 

Републичког одбора Синдиката из чл. 76. Статута Синдиката. 
 

 IV – У вршењу дужности члана Председништва Синдиката, председник, 

потпредседник и чланови Председништва Синдиката имају права и обавезе утврђене 

Статутом и другим општим и појединачним актима Синдиката. 
 

 V – Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

  

2.  тачка: 
Председавајући је у својству председника Синдиката поднео извештај о активностима од 

конституисања Синдиката до одржавања конститутивне седнице Синдиката. 

 Потом су извештаје поднели регионални повереници Дојчиновић Зоран, Миленковић 

Часлав и Филиповић Синиша. 

 У расправи су учествовали Никодијевић Зоран, Стевановић Драган, председник 

Братислав Цветковић, Предраг Крстић, Драгана Новаковић, Јован Здравковић и Предраг 

Момчиловић. 

- непотребно избачено -  

  Председништво је једногласно донело следећу 

 

О  Д  Л  У  К  У  

 I – Усваја се извештај председника Синдиката о свим активностима предузетим за 

упис Синдиката у Регистар синдиката код надлежног Министарства рада, запошљавања и 

социјалне политике, израде печата, пријаве код Републичког завода за статистику, 

издавања ПИБ-а и отварања текућег – рачуна код Банка Iнтеза АД Београд. 
 

 II – Усвајају се извештаји регионалних повереника о активностима предузетим у 

вези оснивања синдикалних организација. 
 

 III – Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
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3.  тачка: 
 Уводно излагање је изнео председавајући. 

 У расправи су учествовали Никодијевић Зоран,  Драгана Новаковић, Зоран Дојчиновић и 

Миленковић Часлав.  

 - непотребно избачено -  

  Председавајући је предложио да се гласа о усвајању Пословника о раду Председништва, 

ставио предлог на гласање и Председништво је једногласно донело следећу 

 

О  Д  Л  У  К  У  

 I – Доноси се Пословник о раду Председништва Синдиката у свему као у материјалу 

који  чини саставни део ове одлуке. 

 

 II – Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

4.  тачка: 
 Уводно излагање је изнео председавајући. 

 У расправи су учествовали Дојчиновић Зоран и Никодијевић Зоран. 

- непотребно избачено -  

  Председавајући је предложио да се гласа о именовању секретара Синдиката, ставио 

предлог на гласање и Председништво је једногласно донело следећу 

 

О  Д  Л  У  К  У  

 I – За секретара Новог синдиката социјалне заштите Србије именује се  НIкодијевић 

Зоран, дипл. правник из  Јагодине, запослен у ГЦ Јагодина. 

 

 II – Мандат именованог траје 4 године. 

 

 III – У вршењу функције секретара Синдиката именовани има права и обавезе 

утврђене, законом, Статутом и другим општим и појединачним актима Синдиката.  

 

 IV – Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

5.  тачка: 
 Уводно излагање је изнео председавајући. 

 У расправи су учествовали Никодијевић Зоран, Братислав Цветковић, председник и 

Стевановић Драган. 

 - непотребно избачено -  

 Председавајући је ставио на гласање предлог закључка, и Председништво Синдиката је 

једногласно донело следећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 I - Поводом донетих подзаконских аката за примену Закона о социјалној заштити 

(Правилника о изменама и допунама Правилника о стручним пословима, Правилника о 

лиценцирању стручних радника у социјалној заштити и Правилника о ближим условима и 

стандардима за пружање услуга социјалне заштите) објављеним у Сл. гласнику РС бр. 
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42/2013 од 14.05.2013. године, Председништво Новог синдиката социјалне заштите Србије 

заизима следеће јавне ставове и истиче следеће захтеве: 

 

 1) Председништво НССЗС нема већих примедби на Правилник о изменама и 

допунама Правилника о стручним пословима; 

 2) Председништво НССЗС нема примедби на  услове за стицање лиценци према 

Правилнику о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити; 

 3) Председништво НССЗС  у погледу услова за одржање лиценци изражава 

очекивање да ће министар рада, запошљавања и социјалне политике предузети све што је 

у његовој моћи, и у складу са својим законским овлашћењима, да запослени стручни 

радници и стручни сарадници не буду додатно оптерећени трошком одржања лиценци,  а у 

складу са ранијим јавно изнетим очекивањем Министарства да ће трошкови обука бити 

бесплатни; 

 4) НССЗС  захтева од министра рада, запошљавања и социјалне политике да у што 

хитнијем року, уз обезбеђено учешће  свих гранских синдиката, приступи изради плана 

развоја кадрова и пропише јасне критеријуме и принципе за реализацију образовања, 

стручног оспособљавања и усавршавања запослених у социјалној заштити на начелима 

равноправности и недискриминације, те да, у складу са тим планом, у предлогу 

финансијског плана Министарства за 2014. годину а и за наредне године, предвиди 

довољна финансијска средства за реализацију плана развоја кадрова; 

 5) НССЗС захтева од Министарства рада, запошљавања и социјалне политике 

покретање процедуре за хитну измену одредбе чл. 143. ст. 2. Закона о социјалној заштити и 

укидање обавезе сношења трошкова стручног усавршавања од стране запослених, а 

уколико не прихвати овај захтев да обезбеди да у буџету буду билансирана довољна 

средства за сношење трошкова оспособљавања и усавршавања запослених, како иста не 

била на терет егзистенције њихових породица; 

 6) НССЗС  у погледу услова за суспензију и одузимање лиценци не прихвата 

уставност тих одредби  и покренуће поступак пред Уставним судом Србије  за оцену 

неуставности одредби Закона о социјалној заштити иодредби подзаконског акта које се 

тичу поступка за суспензију или одузимање лиценци, а због кршења међународних 

конвенција, нарочито у погледу права на правно средство и кршења права на рад; 

 7) НССЗС захтева да се члановима НССЗС обезбеди право на синдикално заступање 

од стране овлашћених представника тог синдиката у поступку инспекцијског надзора , или 

у другом одговарајућем поступку у случају спровођења процедуре за суспензију или 

одузимање лиценци, а што је њихово а и право синдиката гарантовано конвенцијама; 

 8) Полазећи од става да је примена европских функционалних стандарда рада 

нужност и реалност, али уз услов примене и европских норматива рада, принципа 

достојанственог рада и спречавања „мобинга“, НССЗС сматра да се домен примене 

Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите  

мора ограничити управо на сам његов назив „минимални стандарди“ и сврху у складу са 

тим називом,  односно да се исти мора третирати управо са једином сврхом да служи као 

основ да ли је неки пружалац услуге задовољио минимум стандарда да добије, одржи или 

изгуби лиценцу за пружање  одређене услуге као услова за рад. Обзиром на недовољни 

степен регулисања кадровских стандарда у њему,  НССЗС сматра да се исти никако не 

може користити као валидан и адекватан основ за појединачна решења о одређивању 

броја и структуре запослених који се  установама финансирају у оквиру услуге коју 
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обезбеђује Република, покрајина или локална самоуправа, а који улазе у цену појединих 

услуга или у обим финансирања неопходног обима  услуга процене и планирања; 

 9) НССЗС покреће иницијативу да се Правилник о ближим условима и стандардима 

за пружање услуга социјалне заштите допуни у погледу стандарда за оснивање и рад 

клубова за стара лица (сениор цитизен центрес), као веома значајног и доказано ефикасног 

облика дневних услуга у заједници са дугом традицијом у Србији, и тиме отклони 

неизвесност по даљи радно-правни статус у систему социјалне заштите великог броја 

запослених у клубовима за старе; 

 10) НССЗС захтева од   Министарства рада, запошљавања и социјалне политике  да  

се, уз обезбеђено учешће гранских синдиката, у  што  хитнијем  року приступи  изради  

свеобухватне и  детаљне анализе сваке од услуга коју обезбеђује Република и реално 

сагледавање свих трошкова њиховог пружања, па тиме и трошкова неопходне радне снаге, 

да се изврши анализа степена оптерећења на раду и нивоа стреса код запослених у 

установама социјалне заштите, да се на основу свега тога јасно и прецизно дефинишу 

објективни и непристрасни нормативи рада, и на основу свега тога, уз активно учешће 

свих гранских синдиката, дефинише неопходни број и структура кадрова које Република 

има намеру да финансира за вршење поједине услуге; 

 11) НССЗС од органа Владе захтева да у склопу подзаконског акта о утврђивању 

методологије за  утврђивање  цена  услуга које она обезбеђује, на основу напред наведених 

анализа, објективно сагледа и процени све неопходне потребе установа и стање актуелног 

броја и структуре запослених у установама које је она основала, и на основу тога 

дефинише прецизни и потпуни норматив свих кадрова које треба да финансира Република 

за успешни рад и пословање установа социјалне заштите. Ово је неопходно у циљу 

предупређења наступања могућег разлога за утврђивање вишка запослених у установама 

применом непотпуног и на јасним и јавним аргументима и чињеничним показатељима 

заснованог Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне 

заштите. У склопу тога НССЗС захтева од надлежних министарстава и Владе Републике 

Србије  да се уважи одавно дијагностикована потреба и захтеви система социјалне заштите  

за додатном кадровском попуном на многим од послова у установама социјалне заштите, 

односно да у буџету Републике обезбеди довољна финансијска средства за структуралну 

инфраструктуру  и оспособњавање и усавршавање запослених у циљу успешног 

фунционисања система социјалне заштите.  

 

II – Ради детаљнијег и свеобухватнијег презентовања подлоге за аргументацију 

изнетих ставова, и конкретизацију својих  напред наведених захтева, Нови синдикат 

социјалне заштите Србије тражи пријем делегације НССЗС код министра рада, 

запошљавања и социјалне политике и покрајинског секретара за здравство, социјалну 

политику и демографију. 

 

III – Са овим закључком упознати Владу Републике Србије, Министарство рада, 

запошљавања и социјалне политике, целокупну синдикалну јавност у установама 

социјалне заштите, друге гранске синдикате у области,  и све чланове Новог синдиката 

социјалне заштите Србије. 

 

IV – Овлашћују се председник и секретар Синдиката да сачине текст захтева Новог 

синдиката социјалне заштите Србије поводом новодонетих прописа из области здравствене 
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заштите, функционисања здравствене заштите у установама социјалне заштите и положаја 

и остваривања права здравствених радника у установама социјалне заштите, и да, након 

консултације са члановима Председништва Синдиката, упуте захтеве надлежним 

органима Владе Републике Србије (ресорним министарсвима здравља и финансија). 

 

6.  тачка: 
 Уводно излагање је изнео председавајући. 

 У расправи су учествовали и Предраг Крстић, Стевановић Драган, Никодијевић Зоран и 

Снежана Ристић – Писковић. 

- непотребно избачено -  

 Председавајући је ставио предлог на гласање и Председништво Синдиката је једногласно 

донело следећу: 

 

О  Д  Л  У  К  У  

 I - У остваривању сарадње, разумевања и заједничким активностима на 

унапређивању и заштити положаја и права запослених успоставити акционо јединство са 

другим синдикатима са другим гранским синдикатима у области социјалне заштите у 

складу са интересима чланова Новог синдиката социјалне заштите. 

 II - Овлашћује се председник Синдиката да ступи у контакт са представницима 

других синдиката ради остваривања циљева из став 1. ове одлуке.  

 

7.  тачка: 
Уводно излагање је изнео председавајући. 

У расправи су учествовали и Предраг Крстић, Братислав Цветковић, председник, 

Никодијевић Зоран. 

- непотребно избачено -  

 Председавајући је ставио предлог на гласање и Председништво Синдиката је једногласно 

донело следећу: 

 

О  Д  Л  У  К  У  

 I –  Нови синдикат социјалне заштите Србије организује вођење пословних књига, 

евидентирање свих пословних промена, и сачињавање финансијских извештаја о 

пословању у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, Статутом и другим општим 

актима Синдиката. 

 

 II – Вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, и испуњавање 

свих законских обавеза по том основу,  Синдикат  поверава овлашћеној-регистрованој  

агенцији:  „Биро Марина“  из  Алексинца, ул. 7. јули бб. 

 

 III – У вршењу обавеза из става 2. ове одлуке Агенција „Биро Марина“  из 

Алексинца има права и обавезе у складу са законом. 

 

 IV – Овлашћује се председник Синдиката да са агенцијом из ст. 2. ове одлуке 

закључи уговор о вођењу пословних књига Синдиката, и да за извршење обавеза по том 

уговору располаже финансијским средствима Синдиката у складу са уговором. 
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8.  тачка: 
Уводно излагање је изнео председавајући. 

У расправи су учествовали и Предраг Крстић, Новаковић Драгана, Никодијевић Зоран, 

Братислав Цветковић, председник, Стевановић Драган и Филиповић Синиша. 

- непотребно избачено -  

 Председавајући је ставио предлог на гласање и Председништво Синдиката је једногласно 

донело следећу: 
 

О  Д  Л  У  К  У  

 I –  Одобрава се закључење уговора о закупу  пословних просторија седишта 

Синдиката, о закупу поштанског фаха код надлежне ПТТ организације, о претплатничком 

односу за фиксну телефонију и  о корисничким услугама интернет конекција и мобилне 

телефоније – бизнис пакета, за потребе пословних функција Синдиката, и овлашћује се 

председник за закључење одговарајућих уговора. 
 

 II – Одобрава се уговор о куповини неопходног намештаја и компјутерске опреме за 

седиште Синдиката, и овлашћује се председник за закључење одговарајућих уговора. 
 

 III – Уговори из ст. 1. и 2. ове одлуке ће бити реализовани у складу са расположивим 

средствима Синдиката. 
 

 IV –  Одобрава се ангажовање средстава Синдиката за извршење обавеза по основу 

уговора из става 1. ове одлуке. 
 

 V – Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

9.  тачка: 
Уводно излагање је изнео председавајући. 

У расправи су учествовали и Предраг Крстић, Братислав Цветковић, председник, Никодијевић 

Зоран, Стевановић Драган, Снежана Ристић-Писковић, Новаковић Драгана, Филиповић Синиша, 

Момчиловић Предраг,  Дојчиновић Зоран 

- непотребно избачено -  

 Председавајући је ставио предлог на гласање и Председништво Синдиката је једногласно 

донело следећу: 

 

О  Д  Л  У  К  У  

 I –  Председник Синдиката, потпредседник Синдиката и секретар Синдиката ће 

своје функције обављати волонтерски. 
 

 II – За вршење неопходних функција Синдиката председник, потпредседник и 

секретар Синдиката имају право на надокнаду трошкова за исхрану, путних трошкова, до 

висине  неопорезивих износа тих надокнада. 
 

 III – Изузетно од става 2. ове одлуке председник Синдиката, до доношења 

Правилника о материјално-финансијском пословању, има право на надокнаду неопходних 
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трошкова за ангажовање приватног путничког возила, са признатом потрошњом горива  

од 13,5 литара на 100 км по оствареној километражи на службеном путу.  
 

 IV – Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

10.  тачка: 
Уводно излагање је изнео председавајући. 

У расправи су учествовали и Предраг Крстић, Стевановић Драган, Братислав Цветковић, 

председник, Никодијевић. 
- непотребно избачено -  

 Председавајући је ставио предлог на гласање и Председништво Синдиката је једногласно 

донело следећу: 
 

О  Д  Л  У  К  У  

 I - За израду Нацрта Правилника о материјално-финансијском пословању 

Синдиката, Правилника о раду Фонда солидарности, Одлуке о формирању и коришћењу 

средстава Штрајкачког фонда, задужује се секретар Синдиката. 
 

 II - Секретар ће у сарадњи са члановима Надзорног одбора у року од месец дана 

утврдити коначни текст предлога општих аката из става 1. ове одлуке и предлог 

Финансијског плана Синдиката, и доставити Председништву на усвајање.  

 

11.  тачка: 
Уводно излагање је изнео председавајући. 

У расправи су учествовали и Снежана Ристић – Писковић Стевановић Драган, Братислав 

Цветковић, председник, Никодијевић Зоран, Драгана Новаковић и Дојчиновић Зоран, 

Филиповић Синиша. Дојчиновић Зоран. 
- непотребно избачено -  

 Председавајући је ставио предлог на гласање и Председништво Синдиката је једногласно 

донело следећу: 

О  Д  Л  У  К  У  

 I – Утврђује се датум пресека стања чланства Синдиката ради утврђивања броја 

чланова Репуличког одбора по регионима на 31.07.2013. године. 
 

 II – Седницу Председништва Синдиката на којој ће бити верификован броја 

чланова Синдиката по регионима и број чланова Републичког одбора по регионима 

одржати најкасније до 05.08.2013. године.  
 

 III – Конституисање Регионалних одбора и утврђивање њихових предлога за 

чланове Републичког одбора извршити најкасније до 09.08.2013. године.   

 

 Седница је закључена у 16,10 часова.  

 

                           ПРЕДСЕДНIК   СIНДIКАТА 

             _____________________________  

            Цветковић Братислав 


