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                                               ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА  ЧЛАНСТВО 

 

   Поштовани, 

   У петак 11.02.2022 год., у Министарсву просвете, науке и тенолошког 

развоја одржан је састанак са министром Бранком Ружићем , 

представницима  синдиката Образовања, Уније просветних радника, 

Независности и Самосталног синдиката предшколског васпитања и 

образовања Србије . 

  Министар је започео састанак са одговорима на захтеве нашег синдиката 

који генерално нису прихваћени. 

  Захтев за затварање вртића у Србији у периоду од 14.02. до 18.02.2022 год. 

је одбијен. Синдикати Образовања и Независности стали су на страну 

министра и рекли да предшколци не могу да се пореде са школама јер не 

раде по школском календару, што нико није ни оспорио. Оно на шта сам 

указала је нелогичност да школе иду из распуста у расуст са процентом 

заражених радника мањим од предшколских установа. Подаци којима 

располаже министар указују да је број заражених у предшколским 

установама Србије за децембар нешто више од 1%, заражене деце 4% , док је 

у јануару број заражених међу запосленима 8% ,и да се рад у ПУ може 

несметано организовати.Указала сам на нелогичност тако малог процента 

заражених јер подаци које поседује синдикат говоре сасвим друго. 



  Одбијен је и наш захтев за повећање плате за 15%. Министар признаје да је 

пораст плате мали али да у овом тренутку не може бити већи. 

  На Еквиваленцијама стеченог знања са звањем мастер ради државна 

секретарка у Министарству просвете Проф.др. Маријана Дукић Мијатовић, и 

на добром су путу да тај проблем буде решен ( сличне информасије 

добијамо од јуна 2021.) 

 Једнократна помоћ за коју су упутили захтев репрезентативни синдикати за 

запослене у просвети а наш синдикат за запослене у предшколству, је 

доведена у питање због  председнице синдиката Независност  Чеданке 

Андрић, која је у јавност изнела износ солидарне помоћи пре него што је 

предлог разматран у Влади Србије. Министар је Влади РС захтев за исту 

упутио 01.02.2022. и нада се позитивном исходу. 

 


