ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНСТВУ
Број: 426
Од, 04.10.2011.године
Скупштина Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије, на
седници одржаној дана 29.и 30. септембра, 2011. године, донела је следећу:

О Д Л У К У
1.

Заказује се штрајк и масовни протести испред Владе Републике Србије дана
20.октобра, 2011. године са почетком у 12 часова.

Протест ће трајати до усвајања следећих захтева:
1. Покушаји да се доношењем нових подзаконских прописа створе још неповољнији
услови рада за запослене у социјалној заштити чиме се угрожава и доводи у опасност
безбедност и здравље не само запослених већ и корисника услуга.
2. Непримењивање одредаба постојећег Посебног колективног уговора по питању
неисплаћених јубиларних награда и обезбеђивања услова за рад синдиката
3. Изузетно ниске зараде које се нису мењале у последњих четири године (не рачунамо
повећање од мизерних 5,5 % од маја ове године). Не само што се нису мењали основица
и коефицијент већ су запослени онемогућени на било какво увећање зараде по основу
свога рада.
4. Одуговлачење за потписивање новог Посебног колективног уговора јер преговори
уместо законских 45 дана трају више од шест месеци искључиво због опструкције
ресорних министарстава
5. Неприхватања ставова синдиката приликом усвајања Закона о социјалној заштити и
доношења подзаконских прописа (Синдикат је формално био укључен у јавну расправу
да би се наводно указало на социјални дијалог али примедбе Синдиката , удружења
послодаваца и других учесника нису уважене. Предлог текста закона који је усаглашен
са представницима Синдиката и Послодаваца није прослеђен у истом облику на
усвајање Народној Скупштини ) .
6. Вишегодишњег нерешавања проблема финансирања и пружања удравствених услуга у
установама социјалне заштите за смештај корисника
7. Покушаји да се оснује Комора стручних радника по жељи Министарства и послодаваца.
2.

Масовни протести организоваће се у Београду , дана 20.10.2011 године, са
почетком у 12 часова окупљањем на Тргу Републике па потом испред седишта
ресорног министарства у Немањиној улици.
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3.
•
•
•

За заступање интереса запослених и вођење штрајка образује се - Штрајкачки
одбор, од 3 члана, у следећем саставу:
Миленко Чуровић (председник);
Веселин Мујовић (члан);
Цвета Трифуновић (члан);

4.

У складу са чланом 147. Закона о социјалној заштити а на основу члана 13. став
1. Закона о штрајку - минимум процеса рада утврдиће се у преговорима између
оснивача послодавца, и репрезентативног синдиката.

ДОСТАВИТИ
-Влади Републике Србије;
-Министарству рада и социјалне политике;
-Министарству финансија;
-КСС;
-Синдикату запослених у здравста и социјалној заштити Србије;
-Синдиката инвалидских предузећа и организација Србије;
-Јавним гласилима и медијима

У Београду,
дана 30.септембра, 2011. године

Председник Синдиката
мр Миленко Чуровић, с.р.
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