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НСРКВ СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ ЗРЕЊАНИНА 
Град жели да испоштује пуну цену рада ( основицу ) 

 
 Након инсистирања представника НСРКВ да се одржи састанак са градоначелником града 
Зрењанина г-дином Милетом Михајлов, заказан нам је термин за 09.06.2010. у 12,00 часова. 
 У заказано време , уместо градоначелника који је службено био спречен да присуствује 
састанку, представнике Градског одбора НСРКВ-Зрењанин  у саставу Драгана Михаљевић, 
председница ГрО, Бојан Којичић, потпредседник ГрО и Ласло Тот, председник НСРКВ, примила је 
г-ђа Зорица Денда , помоћник градоначелника за питања образовања и културе. 
 Након израженог задовољства што је до састанка дошло, и представљања , представници ГрО 
НСРКВ-Зрењанин упознали су помоћницу градоначелника са захтевима на којима ће инсистирати 
да,  путем социјалног дијалога , изнађу примењива решења како би обезбедили примену закона и 
заштиту права запослених у области културе, чији је оснивач град Зрењанин. Захтеви, који су 
истакнути, пре свега да се што хитније одпочне са применом цене рада коју је , још 2008. 
године,прописала Влада РС, као и изналажење решења за заосталу разлику. Следеће , што је 
споменуто, тиче се исплате јубиларних награда за запослене, а које нису исплаћене за 2007. и 2008. 
годину, као и превазилажење проблема око кашњења исплата накнаде за долазак и повратак са рада  
(путни трошак ). Наглашено је и непримењивање Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата запосленима у јавним службама  број 60. од 29.јуна 2007. године , за поједине запослене у 
Заводу за заштиту споменика, као и стицање звања стручног сарадника . Иако је помоћница 
градоначелника , у више наврата , истицала проблем пуњења буџета, остала је изражена жеља да до 
решења дође . 
 Прихваћен је предлог , изнет од стране г-ђе Денде, да захтеве предамо у писаној форми, и да 
иницирамо састанак на коме би конкретно решавали по захтеву, што ће ГрО НСРКВ-Зрењанин врло 
брзо и учинити. 
 Састанак је завршен у атмосфери међусобног уважавања са жељом да састанци НСРКВ и 
градске управе прерасту у квалитетан социјални дијалог кредибилних партнера. 
 
 
 
 Зрењанин, 10.06.2010.год.                        за ГрО НСРКВ-Зрењанин ,_______________________                     
                                                                                                        Драгана Михаљевић, председница 
 
 
 за НСРКВ _________________________ 
 
 Ласло Тот, председник 
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