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Београд, 03.03.2022.

СAОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И ЧЛАНСТВО
ПОЗИВ НА ЈАВНИ СКУП, 20.03.2022. године, у 05 до 12 часова (11:55)
Место окупљања : ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА, Београд
Протестна шетња 13:00 часова
ТРАСА:
Андрићев венац, Министарство финансија, Влада Републике Србије, Министарство
државне управе и локалне самоуправе, Министарство просвете, науке и технолошког
развоја
Припремне радње:
- Прикупљање потписа запослених и свих грађана који подржавају подношење
Петиције, за измену и допуну Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата
запослених у јавним служама („Сл. гласник РС“, бр. 44/21...123/2021), у делу (6б), у
предшколском васпитању и образовању. Листа за потписивање се може преузети на
сајту www.predskolstvo.rs.
На Тргу Николе Пашића у Београду, као и другим градовима, биће постављени штандови
на којима ће сви заинтересовани грађани моћи да потпишу петицију. Потребу за хитним
мењањем уредбе потвђује податак да за коефицијент 5,99 запосленом следује зарада у
износу 22.962,00 динара.
- Анализа стања, по питању Одлука оснивача и постојећих Правилника о минимуму
процеса рада.
Како надлежна Министарства нису одговорила на Иницијативу Самосталног синдиката
предшколског васпитања и образовања Србије, о формирању Експертске радне групе, у
вези измене ове уредбе, односно, уређења ове делатности (по свим питањима из
претходног периода), Републички одбор Самосталног синдиката је оценио, имајући у виду
одржани јавни скуп, од 14.02.2022. године, и најаву да ће се борба наставити кроз
институције, да је потребно предузети активности горе наведене, а чврсто уверени у
исправност својих одлука. Сви захтеви које смо предали Влади Републике Србије и
министарствима остају на снази и биће поново предати, заједно са петицијом.
Овим путем позивамо целокупну јавност на солидарност и да учешћем дају подршку,
како у припремним активностима, тако и на Јавном скупу.

