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САСТАНАК ПРЕДСЕДНИКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА СА ПРЕМИЈЕРОМ 

 
На захтев представника репрезентативних синдиката просвете дуго очекивани позив са састанак 

са премијером стигао је и састанак је заказан за 24. Јун 2015. године у просторијама зграде Владе 

Републике Србије.Састанку су поред премијера и председника репрезентативних синдиката 

присуствовали и министар  просветe  г.Срђан Вербић, министарка државне управе и локалне самоуправе 

гђа. Кори Удовички  као и представници министарства финансија. 

Главна тема је требало по мишљењу синдиката да буде члан 2. Споразума о решавању спорних 

питања који се односи на материјални положај запослених у просвети.Председник Синдиката радника у 

просвети Србије Слободан Брајковић тражио је од представника министарства финансија да се изјасне и 

да конкретизују  висину и динамику исплате материјалне помоћи заполснима.Одговор  да ће се тек  у 

другој половини  августа после заседања ММФ-а и после ребалaнса буџета знати  висина и динамика 

исплате није био охрабрујући али следила је  премијерова констатација да ће просветни радници бити 

први који ће осетити бољитак повећања плата. 

Председници  синдиката инсистирали су на Закону о платним разредима јединственом  за све 

запослене у јавним делатностима као и учешћу у изради истог. С обзиром да до сада нисмо били 

позивани да се укључимо у његову израду од министарке г-ђе. Кори Удовички добили смо информацију 

да ће ћемо примедбе моћи да дајемо после објављивања нацрта који ће бити јаван у првој половини јула 

и да ћемо бити укључени у даљи рад на изради Закона. 

Што се тиче Закона о основама система образовања и васпитања имали смо примбе на предлог  

измена и допуна Закона који је дат у јавну расправу, јер комисија која је била састављена од 

представника синдиката и ресорних министарстава  сачинила  je предлоге, али је министарство поједине 

чланове изменило и дало предлоге који су потпуно различити  и зато ћемо на јавној  расправи масовно 

учествовати и захтевати да се врате наши првобитни предлози. 

 

за СРПС:  

Слободан Брајковић, председник 

 

             

       


