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1. Полазећи од основног задатка Синдиката на заштити материјалног и социјалног
положаја, редовно ћемо пратити материјални и социјални положај свих структура
запослених у предшколским установама у Србији и покретати активности за решавање
проблема редовности исплата плата
2. Наставићемо са праћењем примене закључака и иницијатива проистеклих као резултат
рада Радне групе за предшколско образовање,а нарочито активности којима би се број деце
у групама ускладио са нормативом у складу са Законом о предшколском васпитању и
образовању да би се створили предвиђени законски услови за рад за све структуре
запослених (проблем константног уписивања деце у већ прекобројне групе)
3. Синдикат ће се ангажовати у припреми односно, измени и допуни постојећих закона
које предлажу ресорна министарства (ради се нови Закон о основама система образовања и
васпитања)
4. И даље ће се пратити примена Уредбе за обрачун и исплату плата запослених у
предшколским установама Србије , а Радна група именована од стране РОС а одрадити
предлог измена и радити на њиховом прихватању од стране надлежних министарстава;
5. Синдикат ће помоћи код усклађивања постојећих колективних уговора на нивоу
локалних самоуправа са Посебним колективним уговором за запослене у установама
предшколског васпитања и образовања Србије;
6. Синдикат ће и даље активно учествовати у изради платних разреда тај задатак ће
остварити кроз формирану Радну групу од стране РОСа;
7. Настављамо активности на придобијању новог чланства нарочито на тероторији
Аутономне покрајине Војводине. Успостављање контаката са образовним институцијама
(факултети и стуковне школе) понудити организовање предавања, семинара на завршним
годинама како би студенте упознали са значајем синдикалног организовања ;

8. Наставићемо са информисањем синдикалних активиста и чланства, писаним путем и на
сајту Синдиката као и сарадњу са медијима како би се јавност упознала са проблемима са
којима се сусрећу запослени у предшколским установама Србије;
9. Наставак активности до реализације захтева да запослени у делатности предшколства
буду директни корисници буџета Републике Србије у делу који се односи на плате;
10.Залагаћемо се да се врши обучавање синдикалних активиста и чланства организовањем
семинара, тематских скупова и др. и од стране нашег Синдиката и синдикалне централе
Савеза самосталних синдиката Србије;
11.Синдикалним организацијама и чланству ће бити пружана бесплатна правна помоћ у
Стручној служби Савеза самосталних синдиката Србије;
12. Синдикат ће учествовати у свим активностима које покреће синдикална централа као и
организације PSI и EPSUS чији смо чланови од новембра 2020.
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