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Београд, 08. 08. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ
ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Поштовани,
У Министарству државне управе и локалне самоуправе одржани су
састанци поводом разматрања и усаглашавања Радне верзије Нацрта Закона
о запосленима у јавним службама.
На текст Радне верзије од 17. јула 2017. године стално смо давали
примедбе и поново добијали текст након састанака који су одржани:28. јула, 4.
августа и 7. августа 2017. године.
Састанке је сазивао министар Бранко Ружић са представницима
министарстава државне управе и локалне самоуоправе, финансија, просвете,
науке и технолошког развоја, културе и информисања. Од синдикалних
представника присуствовали су синдикати здравства и социјалне заштите
Србије, образовања Србије, предшколског васпитања и образовања Србије,
запослених у научно-истраживачкој делатности Србије.
Шаљем Вам текст Радне верзије Закона који је разматран на последњем
састанку 7. августа 2017. године ради Вашег информисања. И након овог
састанка остало је пуно нерешених питања (о запошљавању, вредновање
радних места, утврђивање основице за обрачун плата и др), због чега је
закључено да се одговори на та питања и друга траже у ресорним
министарствима и Министарству правде.
Активно је учествовао у раду свих поменутих састанака министар Ружић,
и ово је била прилика да министра упознам са проблемима које имају
запослени у предшколским установама Србије. Министар Ружић је истакао
задовољство поднетим примедбама и сугестијама свих синдиката, јер се
показало да је текст Закона и примена у пракси углавном врло различита.
***
Очекујемо да нам Министарство достави најновију верзију текста са
примедбама са последњег састанка, који ћу Вам такође послати. Овај текст ће
бити верзија Закона која ће ићи у јавну расправу наредне недеље.
О свему актуелном редовно ћу вас обавештавати.
С поштовањем,

Председница
Љиљана Киковић

