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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Поштовани,
Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије, као
друштвено одговорна организација, је још пре почетка, проблема са којима се суочавамо,
аргументовано, крајње одговорно, добронамерно, у доброј вери и вољи, указивала да ће
доћи до оваквих немилих догађаја. Због тога смо трпели притиске од стране других
организација, која су нудећи „лака и брза решења“, отимали наше чланство, и у њихово
име водили спор. Нашег пута и наших уверења, се нисмо одрицали, све време и увек
апелујући на мирно решења спора, покушавајући да у оквиру својих надлежности се
реши спор, укључујући и закључење Анекса Посебног колективног уговора.
Посебно се бринемо и залажемо за права запослених који примају најнижа примања,
на први поглед „невидљиви“, али бисмо рекли – важан део запослених у предшколској
установи. Више него смо поносни на њих, што свој посао тако одговаран обављају на
марећи за личне жртве, већ пре свега, имајући у виду добро, коме служи. Без њиховог
рада тешко да би и једна предшколска установа могла нормално да фукционише.
Наш Синдикат остаје опредељен својим протестним Закључцима и активностима, из
фебруара и марта месеца 2022. година, а подржаће, у складу са свим аспектима, сваку
легитимну активност наших чланова, ради остварења, побољшања и заштите својих
права и интереса. Стим у вези је и АПЕЛ судијама ВКС да не поклекну притисцима
и остану при свом ставу из претходног периода, да запосленим на минималној
заради припада додатно право на топли оброк и регрес у складу са Законом о раду.
Промена става ВКС би додатно отежала материјални положај ове категорије запосених
која су већ доведена на руб егзистенције.
По подацима које смо добили од својих чланова седница ВКС на којој ће се
разматрати ово питање је заказана 05.07.2022.

