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- ПРЕДСЈЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
- СВИМ ЧЛАНОВИМА СИНДИКАТА ГСК РС 

 
ПРЕДМЕТ: Појашњење Закључка Владе РС о добровољном одрицању дијела  

плате за март 2020. године у корист Фонда солидарности  

 
Поштоване колеге синдикалци, 

 
Ових дана влада одређена конфузија код свих чланова синдиката и осталих запослених у 

погледу реализације Закључка Владе Републикие Српске. Из тога разлога вам у прлогу овог 
дописа достављам Закључак Владе Републике Српске. 

Закључак Владе се односи на запослене у институцијама Републике Српске, на именована 
и постављена лица који врше јавне функције, чланове управних, надзорних одбора, одбора за 
ревизију, те директоре јавних предузећа, установа и фондова. Одлука је лична и појединачно 
право запослених да се добровољно изјасне о сповођењу Закључка Владе Републике Српске. 

Наглашавам да се овај Закључак ни у једном сегменту не односи на раднике који 
раде у дјелатностима које припадају Синдикату радника грађевинарства и стамбено – 
комуналних дјелатности Републике Српске. 

С обзиром да радници из наших дјелатности имају готово најниже плате у Републици 
Српској, а комунални сектор носи велики терет ове кризе изазване пандемијом вириса CORONA, 
наши радници ће имати потребу да се њима помогне. 

Наглашавам да смо за солидарност и за помоћ онима који су тренутно најугроженији, али 
такође наглашавам да се Закључак Владе РС не односи на наше чланове. Уколико било ко од 
радника чланова Синдиката ГСК РС има потребу, вољу или жељу да помогне, односно уплати 
средства у Фонд солидарсноти то може да учини, али искључиво на добровољној бази. 

Уколико примјетите било какве неправилности, притиске на раднике молим вас да у 
писменој форми о томе обавијестите свој грански Синдикат. 

Молим вас да овај допис и Закључак Владе ставите на одласну таблу вашег 
предузећа, како би сви наши чланови били упознати са својим правима по овом питању. 

Као и до сада, стојим вам а располагању за све недоумице, нејасноће, али и за било какав 
вид помоћи, у границама могућности нашег Синдиката. 

Поштујмо одлуке надлежних органа, чувајмо своје здравље, здравље својих ближњих, 
својих колега и чувајмо здравље свих грађана Републике Српске. 
 

ОСТАЈТЕ МИ ЗДРАВО, БУДУТЕ НЕГАТИВНИ НА COVID – 19, АЛИ У СВЕМУ ДРУГОМ 
ПОЗИТИВНИ. 

 
До скорог виђења срдачно вас поздрављам. 
 

 
ПРЕДСЈЕДНИЦА 
Драгана Врабичић 

 
 
 
Прилог: Закључак Владе Републике Српске број 04/1-012-2-935/20 од 26.03.2020. године 
 


