
 

Број: 357 

Датум: 19.10.2016.године. 

 

ПРЕДМЕТ: Саопштење 

 

С А О П Ш Т Е Њ Е  

за јавност са одржаног радног састанка у Влади АП Војводине 

 

   Обавештавамо чланство и органе Синдиката да су представници Синдиката запослених у социјалној 

заштити РС дана 18.10.2016. године одржали радни састанак са  Потпредседником Владе АП Војводине, 

господином Иваном Ђоковићем, на тему актуелне ситуације у социјалној заштити у АП Војводине и 

проблемима са којима се сусрећу запослени у социјалној заштити из АП Војводине и Републике Србије. 

 

   У разговору су посебно предочени актуелни проблеми у вези попуњавања упражњених радних места у 

установама социјалне заштите чија оснивачка права има Аутономна Покрајина Војводина, активирање 

одлуке Владе АП Војводине из 2012. године о оснивању Центара за породични смештај и усвојење у 

Суботицу и Белој Цркви и предлога у вези бољег унапређења сарадње са Покрајинским заводом за 

социјалну заштиту у циљу побољшања функције за који је основан. 

 

   Договорена је да се убудуће успостави редовна комуникација са ресорним Сектратаријатом за социјалну 

заштиту, демографију и равноправност полова, кроз одржавање редовних састанака. Начелно ће бити 

договорено да се састанци одржавају једном месечном, или у крајњем случају једном у два месеца, што ће 

бити ближе прецизирано на састанку са представницима Секретаријата. 

 

   На предлог потпредседника Владе Ивана Ђоковић, Синдикат ће упутити допис са својим захтевима 

Социјално-економском савету АП Војводине, који ће бити разматрани на следећој одржанојс едници 

Савета. 

 

    С обзиром да се у претходне две године Синдикат запсолених у социјалној заштити више десетина пута 

безуспешно обраћао Покрајинској Влади и администрацији и да су исти остајали „глуви“ на наше захтеве и 

поштовање права који нам по закону припадају, надамо се да ће из овог радног састанка проистећи много 

боља сарадња и да је то једини начин где можемо да као равноправни партнери да радимо на унапређењу и 

побољшању положаја запослених у социјалној заштити. 

 

 

 

Председник Синдиката: 
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