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На основу члана 22. Статута општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/02, 19/04 и
21/04), Скупштина општине Зрењанин, на седници
одржаној 29.03.2005. године, разматрала је Информацију
о радном статусу отпуштених радника ''Југоремедије'' и
донела следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Зрењанин је изузетно
заинтересована за обезбеђивање позитивног привредног
амбијента
и
остваривање
социјално-економске
сигурности свих радника на територији општине
Зрењанин и у том правцу чини све напоре у оквиру
својих овлашћења.

БРОЈ: 5

статуси од изузетног значаја за развој општине
Зрењанин, достојанство свих суграђана, њихов
економски, социјални и целокупни друштвени статус.
Радни односи, као израз обостраног интереса
радника и послодаваца, лишени међусобних спорова,
представљају један од најважнијих услова за несметан
рад и привређивање и самим тим су од великог значаја за
развој привредне активности у нашој општини.
Полазећи од значаја уређених и стабилних
радних односа, Скупштина општине Зрењанин и
целокупна локална самоуправа придају подједнаку
важност и инструментима за решавање радних спорова.
Имајући у виду важност и неопходност
решавања радних спорова и проблема радног статуса,
Скупштина општине Зрењанин упућује
ПОЗИВ

2. КОНСТАТУЈЕ СЕ да Скупштина општине
Зрењанин није надлежна за решавање спорова из радних
односа.
3. АПЕЛУЈЕ СЕ на све државне органе и на све
учеснике у радним споровима да поштују законом
утврђене процедуре као и све одлуке надлежних органа.
4. ПРИХВАТА СЕ Декларација о значају
стабилности и решавању проблема радноправних односа.
5. ЗАКЉУЧАК СА Декларацијом из претходне
тачке објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-11-1/05-I-04-01
Дана: 29.03.2005.године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.

ДЕКЛАРАЦИЈА
О ЗНАЧАЈУ СТАБИЛНОСТИ И РЕШАВАЊУ
ПРОБЛЕМА РАДНОПРАВНИХ ОДНОСА

Скупштина општине Зрењанин је становишта да
су стабилни радни односи и уређени радноправни

Свим одговорним субјектима у зрењанинској
привреди, послодавцима, организацијама послодаваца,
као и синдикалним организацијама и самим радницима
да у потпуности поштују и што пре примене сва
решења, управне и друге акте, судске пресуде и
одлуке донете у поступку заснованом на Закону и уз
поштовање материјалног права, како би се ситуације
везане за радне спорове што пре довеле у законске
оквире и оквире редовног амбијента за пословање.
Упућују се стране у спору да проблеме везане за
радноправне статусе покушају решити неким од законом
предвиђених инструмената мирног решавања спорова
као што су: споразумно решавање, мировна већа и
арбитраже. Ови инструменти омогућавају постизање
решења која ће бити израз заједничких интереса и
потреба страна у спору, а без ангажовања државних
органа и без трошкова поступка.
Уколико се не приступи мирном решавању
спорова, као једини начин законитог решавања спорних
радноправних ситуација је доследна примена свих аката
донетих од стране надлежних државних органа
(инспекцијских, судских и др.).
Поштовањем законски заснованих одлука и
унапређењем радних и целокупних односа између
радника и послодаваца постиже се следеће:
- очување људског достојанства – једино радно
ангажован човек може бити задовољан и користан
припадник заједнице и уживати благодети које
подразумева живот достојан човека;
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- постизање повољнијег амбијента за развој
привреде у нашој средини – само добро уређени односи
између радника и послодаваца обезбеђују мотивисан рад,
повећану продуктивност рада
као резултат те
мотивисаности и пораст запослености као резултат раста
продуктивности;
- обезбеђивање одговарајућег материјалног
положаја
и
одговарајућег
нивоа
социјалне
сигурности – поштовањем прописа из области радних
односа обезбеђује се социјално одржив положај за
велики број наших радно ангажованих суграђана, кроз
примену одредаба о зарадама, минималним зарадама и
других одредаба радничког стандарда, а издвајањем из
ових примања и положај наших суграђана пензионера;
- стварање средине за очување и развој
стабилних породичних односа – материјално ситуиран
и задовољан човек ће се одлучити за заснивање
породице, а само стабилна и задовољна породица јесте
здрав амбијент за одгајање и подизање деце;
обезбеђивање
стабилности
локалних
прихода и локалног буџета
- лична примања
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запослених представљају најзначајнији извор прихода
локалне самоуправе, те раст овог извора прихода
подразумева и раст и стабилност локалног буџета, а
самим тим и ефикасније задовољавање оних права
грађана Зрењанина која се финансирају из буџета.
Због изузетног значаја стабилних радних односа
и уређеног радноправног статуса, позивају се напред
наведени субјекти на поштовање ове Декларације.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-11-2/05-I-04-01
Дана: 29.03.2005.године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.

САДРЖАЈ
Ред. бр.
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