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      СИНДИКАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ИЗ ОБЛАСТИ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, УПРАВЕ И ЈАВНИХ СЛУЖБИ РС 

 

 

ПРЕДМЕТ: Информација, достављамо.- 

 

Поштовани, 

 

 

 Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, који 

дјелује у оквиру Савеза синдиката РС је у својим програмским циљевима и задацима 

дефинисао да ће се искључиво бавити заштитом и унапређењем права и интереса својих 

чланова запослених у области локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике 

Српске, а да се неће бавити радом других синдиката. Ипак желимо да у циљу објективног 

и  истинитог информисања укажемо на сљедеће чињенице: 

 Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске основан 

је и формиран  на основу демократско изражене воље предсједника синдикалних 

организација, односно чланова синдиката запослених у области локалне самоуправе, 

управе и јавних служби  РС, са жељом да наставе са радом и дјеловањем у оквиру  Савеза 

синдиката Републике Српске, у чијем се саставу налази од самог свог оснивања. 

 Након  одржане Оснивачке скупштине на којој је донесен Статут и усвојен 

Програм активности за наредни период, изабрани органи и предсједник Синдиката , 

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске је у складу са 

законским прописима регистрован код Министарства рада и борачко-инвалидске заштите 

РС и Пореске управе РС, а у завршној фази је регистрација код надлежног Суда. Такође, 

већина синдикалних организација, које дјелују у саставу овог Синдиката је већ 

регистрована код надлежног Министарства, израђени нови печати, а у процедури је и 

регистрација осталих синдикалних организација које свакодневно приступају Синдикату 

локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске. 

 Према томе, овај Синдикат ради у складу са законским прописима у пуном 

капацитету. 



 Од самог свог оснивања Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби 

Републике Српске, руководство и предсједници синдикалних организација трпе невиђене  

притиске, уцјене и нападе од стране руководства Синдиката управе РС, који због својих 

незаконитих, нестатутарних и авантуристичких одлука ,,губи тло под ногама,, и на све 

начине покушава да дискредитује  овај Синдикат на начин да лажима, незнањем и 

неистинама обмањује чланство и цјелокупну јавност. 

 Желећи да прикрије резултате свог катастрофалног рада, једино се бави оптужбама 

и нападима на Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби РС и Савез 

синдиката Републике Српске и његово руководство, а права  и интересе чланова су у 

другом плану. 

Посљедње лажи и неистине које су дошле од стране Синдиката управе РС огледају се 

неистинитим и лажним оптужбама да је овај Синдикат регистрован на незаконит начин, 

без одобрења ресорног Министарства, да је Министарство рада и борачко-инвалидске 

заштите РС донијело незаконито Рјешење, да се незаконито региструју синдикалне 

организације,  да синдикат неовлаштено користи име Република Српска у свом називу, те  

да ће Синдикат бити угашен. 

 Такозвани ,,стручњаци,, из Синдиката управе РС требали би да знају сљедеће 

чињенице: 

- да се Синдикат према међународним конвенцијама, Уставу РС и Закону о раду 

региструје и формира без било какве претходне сагласности Министарства или 

било ког другог органа власти; 

- да се Синдикат региструје код надлежног Министарства уз достављање захтјева и 

потребне документације и региструје у складу са Правилником који регулише ту 

област, што је и учињено (прилог: Рјешење Министарства рада и борачко 

инвалидске заштите РС); 

- да се Синдикат региструје код Пореске управе, што је такође учињено; 

- да се региструју синдикалне организације које дјелују у саставу Синдиката локалне 

самоуправе, управе и јавних служби РС код надлежног Министарства и Пореске 

управе РС, што је учињено или је у току; 

- да се захтјев за кориштење назива Република Српска подноси након регистрације, а 

не прије, што је такође у току или то Синдикату управе РС СМЕТА назив 

,,Република Српска,, у имену нашег Синдиката, или је Синдикат управе РС става да 

надлежна министарства и Пореска управе не знају да раде свој посао. Да нису 

смијешне биле би жалосне тврдње појединаца из Синдиката управе РС да ће 

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби РС бити угашен. Знамо да је 

то њихова жеља, која се на њихову жалост никада неће десити. 

 

Боље би било да се баве својим радом, а не да се баве нашим Синдикатом и радом 

Савеза синдиката Републике Српске. 

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске ради све 

у складу са Законом, а уколико појединци из Синдиката управе РС сматрају да нешто није 

урађено  у складу са законским прописима, позивамо их да се обрате надлежним 

институцијама Републике Српске, а не да они пресуђују умјесто њих, јер за то нису 

овлаштени. Они су најмање мјеродавни да о томе говоре, јер доносе незаконите и 

нестатутарне одлуке, одлуке супротне Уставу РС са повратним дејством, а све 



иницијативе које су поднијели Уставном суду РС одбијене су као неосноване 

(Иницијатива за оцјену уставности и законитости Закона о платама и бројна друга акта). 

Синдикат управе РС је једини синдикат који је дао писану сагласност на Упутства 

о начину плаћања накнаде за превоз, којим је супротно Уставу РС и Закону, радницима 

који путују сопственим аутомобилом плаћена накнада само 50% мјесечне карте. 

Против таквих Упутстава о начину плаћања накнаде за превоз, сви грански 

синдикати су подносили иницијативе Уставном суду РС за оцјену уставности и 

законитости, сви осим Синдиката управе РС, јер то нису могли учинити пошто су дали 

сагласност на такав неуставан и незаконит акт. Због такве ситуације радници су морали 

појединачно да подносе иницијативе Уставном суду, након чега је Уставни суд ставио ван 

снаге спорно Упутство. 

Рад  Синдиката управе РС огледа се у констатном смањивању радничких права 

кроз учествовање у доношењу Закона о платама, којим је радницима у управи и јавним 

службама укинут топли оброк и регрес и смањене плате, доношењу Закона о државним 

службеницима и Закона о локалној самоуправи којим ће се, уколико се ти закони не 

промјене, доћи до вишка радника, закључивању посебног колективног уговора којим су 

великом броју радника смањене плате,  непостојања колективних уговора на нивоу 

локалне заједнице итд. Нажалост, умјесто да се баве овим питањима, Синдикат управе РС 

има друге приоритете.  

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске ће 

затражити од Савеза синдиката РС да се обрати надлежним институцијама, јер Синдикат 

управе РС и  предсједнци синдикалних организација и даље користи печате са називом и 

обиљежјима Савеза синдиката РС, што представља кривично дјело. 

Због свега горе наведеног желимо да промијенимо постојеће стање, да све 

синдикалне организације  активно учествују у раду Синдиката, да дају своје приједлоге и 

сугестије и да заједничким напорима радимо на заштити права и интереса својих чланова. 

Овај Синдикат ће поштовати демократску вољу чланства, нећемо предсједницима 

синдикалних организација пријетити смјенама и смјењивати оне које је изабрало 

чланство, уколико слијепо не проводе одлуке појединаца, а да их за те одлуке нико и не 

пита и не тражи њихово мишљење. 

Желимо Синдикат у интересу чланства, а не појединца, да одлуке буду креиране 

као израз воље базе, а не руководства које чланство треба проводити без поговора.  

Синдикалне организације које су приступиле Синдикату локалне самоуправе, 

управе и јавних служби РС, настављају континуитет ранијег рада, јер су од свог оснивања 

дјеловале у оквиру Савеза синдиката РС. 

Предсједници синдикалних организација су изабрани да представљају чланове 

Синдиката вољом и жељом управо тих чланова на  редовним изборима у Синдикату. 

У циљу унапређења  нашег рада позивамо све синдикалне организације и чланство 

да приступе Синдикату локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, 

јер заједно можемо учинити да се заштите права и побољшају интереси нашег чланства. 

 

 

Уз искрене поздраве. 

 

                                                                                           


