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ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОМ САСТАНКУ И ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА
ЗА ИЗМЕНУ ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да је дана 23.10.2013. године у просторијама Центра за социјални рад „Свети
Сава“ у Нишу одржан састанак представника Гранског синдиката здравства и социјалне заштите
„Независност“ Београд и Новог синдиката социјалне заштите Србије. Састанку су у име ГС ЗСЗ
„Независност“ присуствовали господин Зоран Илић, председник, Горан Дејановић, секретар, Драгослав
Пантић, председник одбора за социјалну заштиту и проф.др. , а у име Новог синдиката социјалне
заштите Србије су учествовали Братислав Цветковић, председник, Зоран Никодијевић, секретар,
Снежана Ристић-Писковић, председник Стат. одбора и Јован Здравковић, председник СО ЦСР „Свети
Сава“ Ниш.

На предметном састанку је постигнут договор да се образује заједничка радна група ова два
синдиката за дефинисање предлога за измену и допуну Закона о социјалној заштити и подзаконских
аката у примени тог закона, а такође и за дефинисање и других обједињених захтева синдиката везаних
за остваривање права и побољшње материјалног положаја запослених у установама социјалне заштите.
У том смислу је заказан следећи састанак синдиката за дан 08.11.2013. године у просторијама ГС ЗСЗ
„Независност“ у Београду, на који ће бити позвани и представници неких других гранских синдиката у
делатности социјалне заштите који подржавају заједнички наступ синдиката, а са циљем дефинисања
усаглашених заједничких захтева односно ставова синдиката везаних за рад и права запослених у
социјалној заштити.

Обзиром да смо сви који практично радимо у установама социјалне заштите свесни неких
неусаглашености или неких лоших и непрактичних решења у Закону о социјалној заштити и пратећим
прописима за његову примену, што узрокује потребу да се неке одредбе Закона о социјалној заштити
промене, а на шта је указивано и од стране високих званичника Министарства, ови синдикати су
покренули иницијативу за измену неких одредби Закона. У том смислу је Нови синдикат социјалне
заштите Србије већ сачинио одређене предлоге за измене неких чланова који регулишу радноправни
положај и остваривање права запослених, а које вам у прилогу овог обавештења достављамо. Неке
предлоге је сачинио и ГС ЗСЗ „Независност“, а о чему ће адекватно информисати синдикалну јавност.

Имајући у виду настојање ова два синдиката да изнесу што конструктивније, свеобухватније и
практичније предлоге за измену Закона о социјалној заштити и пратећих прописа који из њега
произилазе, овим путем позивамо све колегинице и колеге, који имају интересовање да се у ову
активност укључе, да своје сугестије, предлоге и примедбе доставе Новом синдикату социјалне заштите
Србије, путем меила на е-маил адресу novisindikat.socijalnezastites@gmail.com, или ГС ЗСЗ
“Независност“ – Одбору за социјалну заштиту на е-маил адресу annabg777@gmail.com .

с пуним поштовањем, ПРЕДСЕДНИК НССЗС
Братислав Цветковић, с.р.
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