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С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е 

Радне групе са састанка одржаног 01.04.2016. год. са ресорним Министарством 

 

 

 

Обавештавамо органе Синдиката и чланство да смо дана 01.04.2014. године на 

позив Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања присуствовали 

радном састанку са представницима ресорног Министарства у 13,00 часова. 

Тема састанка је била наш захтев од 01.03.2016. год. бр. 088 који смо предали и 

насловили Министру г-дину, Александру Вулину, који је садржао 11 (једанаест тачака) 

у виду захтева за решавање тешког стања запослених у систему социјалне заштите.  

Садржај захтева Вама је познат и благовремено о томе у писменој форми смо 

Вас обавештавали. 

Обавештавамо Вас да је састанак одржан и на самом сатанку смо добили 

информацију да састаснку не присуствују Министар г-дин, Александар Вулин, и 

помоћница Министра г-ђа, Бранка Гајић. Састанку су присуствовали: представници 

радне групе нашег Синдиката, представници Синдиката запослених у здравству и 

социјалној заштити Србије, представник Уније послодаваца, представник Асоцијације 

центара,  одређени представници Министарства – сектор социјалне заштите и сектор за 

рад, који уз сво уважавање њихове професионалности нису и немају могућност 

одлучивања и могу само да дају стручна мишљења у границама њихових овлашћења. 

Касније се  у радном делу састанка укључио помоћник Министра за рад  г-дин Зоран 

Лазић и помоћник Министра у области развојних послова и послова планирања г-ђа, 

Здравка Миленковић.  

На самом почетку састанка изразили смо НЕЗАДОВОЉСТВО и скренули 

пажњу да смо разочарани не доласком најодговорнијих, поготову што је састанак 

заказан на време и од стране Ресорног Министарства . Схватили смо да састанак није 

добро организован и да нећемо добити одговоре на захтеве које смо тражили а у циљу 

побољшања тешке ситуације запослених у суистему социјалне заштите. 

Уверљиво смо пренели  да запослени у систему социјалне заштите никад нису 

били ближе да започну ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА као вид упозорења и исказивања 

незадовољства својим тешким стањем који траје већ дужи период. У свему овоме 



сагласни су били и представници другог репрезентативног синдиката  у систему 

социјалне заштите. 

Остатак радног дела састанка који је трајао више од два сата протекао је у 

покушају да све проблеме и захтеве образложимо као оправдане са терена који смо 

упутили и да их пренесемо сарадницима у Министарству који су били одређени као 

преговарачи. 

Добили смо уверавања што је и једино могуће било да ће сарадници  који 

присуствују састанку пренети надлежним у Министарству- Министру  г-дину 

Александару Вулину и помоћнице Министра г-ђи Бранки Гајић наше незадовољство 

нерешавањем нагомилалих проблема и тешког стања запослених у систему социјалне 

заштите. И сами преговарачи сагласни су да су захтеви оправдани али то није довољно 

да превазиђемо проблеме који свакодневно нерешавају се и са чим се запослени 

сусрећу.  

Осим датих усмених обећања по питању поднетих 11. тачака нашег ЗАХТЕВА 

ништа конкретније није договорено о чему Вас обавештавамо. 

             Образложења представника Министарства су углавном да нема   довољно 

новчаних а планираних средстава да се испоштују законске обавезе према запосленима 

у систему социјалне заштите па ако се  и кад се стекну услови биће примена. Указали 

смо да су Закон о раду и ПКУ- за социјалну заштиту донешени и усвојили  на предлог 

Влада  Републике Србије а усвијила Скупштина Републике Србије, а ПКУ пописали 

овлашћени представници Миниатарства и представници репрезентативних Синдиката. 

                Знамо да је ОБАВЕЗА поштовања законских прописа за све учеснике и не 

постоји могућност и разлог  НЕПОШТОВАЊА истих. 

                 ПРЕДЛАЖЕМО да се што ХИТНИЈЕ одржи састанак Предсеништа, 

Републичког одбора Синдиката  и осталих органана како би  би се донеле важне  

ОДЛУКЕ о даљем поступању и раду Синдиката запослених у социјалној запослених у 

социјалној заштити. 

 
С поштовањем. 

                                                                                   

 

                                                                          Чланови радне групе 

                                     Председник синдиката др Миленко Чуровић с.р. 

                                                                      Станојко Цветковић члан с.р. 

                                                                         Срета Рауковић члан с.р. 


