
 

Број: _______/19 

Датум, 27.3.2019. године  

 

 

На VIII сједници Републичког одбора Синдиката образовања, науке и културе 

Републике Српске, одржаној 27.3.2019. године  у Бањој Луци, на којој се, између осталог, 

расправљано о Законима о платама, Измјенама и допунама Посебног колективног уговора 

за запослене у области образовања и културе Републике Српске,  Извјештаја о раду 

Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске, донесени су сљедећи  

 

 

ЗАКЉУЧЦИ 

 

1. У наредном периоду, у преговорима око Закона о платама, понудити рјешења која 

би довела до смањења разлике у платама радницима који раде исти посао, а имају 

различит степен стручне спреме (наставник разредне наставе ВШ - професор 

разредне наставе ВСС). 

2. У  наредном периоду иницирати нове Измјене и допуне Посебног колективног 

уговора за запослене у образовању и култури у дијелу који се односи на бенефите 

за чланове Синдиката, изједначавање општих давања са осталим буџетским 

корисницима, јасно дефинисање накнаде за трошкове превоза приликом одласка на 

посао и повратка са посла, увећање основне плате за све запослене у четири 

установе у Републици Српској у којима бораве дјеца са сметњама у развоју, те 

дефинисати висину накнаде  по основу обављања функције предсједника актива 

директора школа, која је прописана новим Законом о платама запослених у 

основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској. 

3. Након доношења новог или измјена и допуна Статута Савеза синдиката Републике 

Српске извршити усклађивање Статута Синдиката образовања, науке и културе 

Републике Српске са истим и одређене измјене и допуне које ће довести до 

унапређења рада Синдиката кроз Статут. 

4. Унос података у Базу података о чланству Синдиката образовања, науке и културе 

Републике Српске потребно је завршити до 3.4.2019. године, а за реализацију истог 

задужују се предсједници синдикалних организација, чланови Републичког одбора 

и предсједници регија. 

5. Константно радити на омасовљењу чланства. 

6. У вези организације Спортских игара Синдиката образовања, науке и културе 

Републике Српске за 2019. годину потребно је да сви предсједници регија, након 

одржаних састанака,  а најдаље до 20.4.2019. године, доставе оквиран број учесника 

из своје регије.  

 

                ПРЕДСЈЕДНИК 

               мр Драган Гњатић 


