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Бр. 0131

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ
Министру Жарку Обрадовићу
Поштовани,
Молим Вас да утврдите термин за хитан састанак са Вама, јер проблем предшколаца
везан за доношење Уредбе неће моћи без Ваше интервенције да се заврши.
На састанку Радне групе 12. децембра 2011. године на основу потписаних сагласности
репрезентативних синдиката из делатности предшколства утврђен је Предлог коефицијената за
Уредбу за запослене у предшколским установама у Србији, уз сагласност свих синдиката
образовања.
Û
Министарству рада и социјалне политике уместо договореног и утврђеног предлога, послат
је радни материјал од пре пар месеци, које је поменуто Министарство вратило на исправку.
Û
На састанку са Желимиром Поповим и Богољубом Митровићем 13. јануара 2012. године на
наше инсистирање, установљено је да је послат погрешан материјал и парафиран предлог са
састанка Радне групе од 12. децембра 2012. године који ће бити послат. Са тим смо упознали и
Бојану Митровић која тражи да помоћници министра за своје ресоре ураде предлоге Уредби, а њен
сектор да уради само финансијски ефекат.
Û
У поновном разговору са Желимиром Поповим, 30. јануара 2012. године добила сам
информацију да ништа није урађено јер он нема времена, али ће проследити одељењу за
предшколско и основно, да они то одраде.
Када?
У Министарству рада и социјалне политике кажу да чекају да се све кориговане уредбе
врате, да би могли да шаљу на мишљење осталим министарствима.
Û
Након годину дана рада Радне групе коју сте Ви формирали, Ваши помоћници који су
требали да спреме предлоге уредби то нису урадили. Да ли уз Вашу сагласност?
Û
Предшколци ће наредне недеље пријавити поновно окупљање ако се ово не разреши, јер је
очито да неко обмањује нас и Вас, или сте Ви одустали од идеје да решите проблеме
предшколства??
С поштовањем,
Председница
Љиљана Киковић
Прилог:
Текст предлога Уредбе и сагласност синдиката са последњег састанка Радне групе

