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Кикинда: Чување деце док родитељи раде по сменама 
Р. ШЕГРТ  
 

Савез синдиката иницирао помоћ запосленим грађанима са малишанима. Због 
тога што многе маме и тате иду на посао после подне и ноћу, потребна агенција 
САВЕЗ самосталног синдиката у Кикинди предложиће Министарству за државну управу и 
локалну самоуправу да се у том граду формира агенција за чување малишана мамама и татама 
који раде по сменама. У синдикату сматрају да у граду има неколико стотина родитеља којима 
нема ко да чува децу док они раде у другој и трећој смени, као и да на евиденцији незапослених 
има довољно васпитача, који би прихватили тај посао и стручно га радили. Плате за њих 
требало би да обезбеди држава, сматрају у синдикату. 
- Иницијатива је настала у оквиру пројекта "Примена мера популационе политике на 
територији града Кикинде. Сматрамо да је то врло значајно питање, јер многим родитељима 
који раде и викендом и празником, нема ко да чува децу по подне и увече. У агенцији би са 
децом радили школовани васпитачи, дакле они који су стручни, а родитељи би били опуштени 
док су на послу, јер би били сигурни да су им деца збринута. Предложићемо министарству да у 
Кикинди започне пилот-пројекат, да локална самоуправа буде медијатор, а да све трошкове 
рада агенције сноси држава - образлаже Илија Дрљић, председник Већа самосталног 
синдиката Кикинде. 
Младе мајке подржавају предлог, јер деца у забавиштима могу да буду само до по подне. 
- Као самохраној мајци двоје мале деце, идеја се веома допада, јер неће имати ко да их причува 
када почнем да радим. Агенција би била двоструко корисна, јер би помогла нама родитељима, 
али и васпитачима, који, нажалост, чекају посао - сматра Маја Радаковић. 
И Маријани Дивљак, која има тромесечну бебу, допада се иницијатива, јер баке и деке који су 
запослени не могу увек да притекну у помоћ. 
- Рок за пензионисање је продужен, па баке и деке раде све дуже и многи млади парови не могу 
да рачунају на помоћ бака-сервиса - истиче Маријана. 
Представник синдиката са родитељима 
 
Социолог Милица Савић и психолог Вања Лаковић, које су укључене у пројекат синдиката, 
сматрају да би на овакав начин деца квалитетно проводила време док су родитељи радно 
ангажовани. 
- Послодавци ретко када дају могућност да се ускладе породичне и обавезе на послу, па би ово 
било добро решење. Када су родитељи сигурни да су им деца добро чувана, радиће са мање 
брига, а тиме би и продуктивност била већа - сматрају Милица и Вања. 
 
ПРЕМА законским прописима предшколске установе могу да раде максимално 11 сати, а то 
значи да васпитно-образовни рад у вртићима не може да се одвија ноћу. Чак се и јаслице у 
педагогији сматрају за "нужно зло". За децу од три до седам година идеалан је полудневни 
боравак од четири сата. 
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Синдикат правосуђа тражи да се одреди висина и начин исплате права 
на топли оброк и регрес 
 
Пише: Бета 

 
Представници Синдиката правосудја Србије предложили су, приликом данашњег 
сусрета са министром државне управе и локалне самоуправе Бранком Ружићем, да 
се колективним уговором прецизно одреди висина и начин исплате права на 
топли оброк и регрес и најавили да у супротном до потписивања уговора неће 
доћи. 
     
Како је саопштено, Синдикат управе Србије предложио је да се унесе одредба о тим правима, а 
да се о висини преговара током планирања буџета за следећу годину, али је Синдикат 
правосудја, усаглашен са друга два, одбио је тај предлог, како наводе, „поучен досадашњим 
искуством да Влада предлаже, а Скупштина усваја буџет, без консултација са синдикатима“. 
„Нема преговора о законом утврдјеном праву. Преговараћемо само о висини и начину исплате 
тог права“, рекли су из синдиката правосудја. 
Министар Ружић рекао је да ће о данашњем састанку обавестити председницу Владе Ану 
Брнабић и министра финансија Синишу Малог, и у што краћем року заказати састанак са 
њима. 
Синдикат правосудја обратио се министру за рад, запошљавање, социјална и борачка питања 
Зорану Дјордјевићу са захтевом за званичан одговор на питање „да ли запослени у правосудју 
треба да штрајкују, како би Влада применила сопствени закон“, истичући да не пристају на 
мање од онога што им је законом гарантовано. 
 

Министарство финансија планира да смањи фискално оптерећење 
рада 
Пише: ФоНет 

 
 
Министарство финансија планира да ове године додатно смањи фискално 
оптерећење рада, најавио је данас ресорни министар Синиша Мали на састанку са 
представницама Удружења пословних жена Србије. 
     
Мали је у разговору о могућностима да држава помогне стварању бољег пословног амбијента 
подсетио да су прошле године већ направљени први кораци, а да ће сличне активности бити 
настављене и ове године, саопштило је Министарство финансија. 
У зависности од расположивог фискалног простора, у другој половини године ће се проценити 
колико тачно то повећање може да износи, навео је министар. 
На предлог представница Удружења да се размотре могућности за проширење круга улагања у 
друштвено – одговорне активности које се признају као трошак за утврђивање основице пореза 
на добит правних лица, Мали је истакао да је Влада недавно основала више радних група са 
циљем да се унапреди порески третман улагања у општекорисне сврхе. 
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Министарство финансија, које активно учествује у раду тих радних група, радо ће размотрити 
све иницијативе, а договорено је да представници Министарства финансија и Удружења 
пословних жена на наредним састанцима размотре могуће опције за стварање бољег 
привредног и пословног амбијента, наведено је у саопштењу. 
 
 

 
 
ПОКРЕЋЕ СЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА УСТАНОВЉАВАЊЕ ДАНА КОМУНАЛНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ 

МИХАЈЛОВИЋЕВА РАЗГОВАРАЛА СА СИНДИКАТОМ КОМУНАЛНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ: Министарство отворено за сарадњу и предлоге 
 
 
Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана 
Михајловић, данас је са делегацијом Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности 
Србије разговарала о заједничкој сарадњи на унапређењу рада у комуналној делатности. 
  
"Синдикат комунално-стамбених делатности је наш поуздан и добар социјални партнер. 
Министарство које водим отворено је за сва питања и предлоге, верујем да заједничком 
сарадњом можемо допринети не само успешном спровођењу Закона о комуналним 
делатностима, већ и бољим условима за рад запослених у овој области и унапређењу 
комуналних услуга на добробит наших грађана", рекла је Михајловићева, саопстено је из њеног 
кабинета. 
 
Председника синдиката Милан Грујић је захвалио потпредседници Михајловић на 
посвећености овој теми и изразио молбу за даљу подршку комуналним делатницима. 
  
"Од општег интереса је да услуга комуналних делатности буде најбоља могућа, с тим у вези 
молимо Вас да размотрите могућност формирања међуресорне комисије за унапређење рада у 
комуналним предузећима, као и потписивање проширеног дејства Посебног колективног 
уговора за јавна предузећа у овој делатности", рекао је Грујић. 
  
На састанку је договорено да се упути иницијатива Влади Србије за формирање међуресорне 
комисије за унапређење рада комуналне делатности, као и иницијатива за установљавање Дана 
комуналних делатности. 
  
(Курир.рс/Танјуг) 
 
 
 


