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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
СРБИЈЕ
Ул. Немањина бр. 22-26

РЕПУБЛИКЕ

Н/Р МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНOЛОШКОГ РАЗВОЈА
Г-дину Младену Шарчевићу
ПРЕДМЕТ: ЗАБОРАВЉЕНИ - Иницијатива за доношење посебног закона за изградњу
станова запосленима у делатности просвете по повољнијим условима, на начин како се
то предлаже за припаднике Полиције, Војске Србије и Служби безбедности
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Поштовани министре,
Сматрамо да је стуб сваког друштва образовање, а да је чињеница да запослени у овим
делатностима имају зараду испод просечне зараде, те да о решавању стамбених питањa
запосленима у овим делатностима нико више не говори, нити се овај велики проблем
помиње као могућност да се нађе на наредним седницама, односно на дневном реду
Владе Републике Србије или других органа Републике Србије.
Просветни радници су неспорно препуштени сами себи, сналазе се на разне начине,
подижу кредите код пословних банака које им нуде високе камате, док држава за то
време ћути и решава проблеме запосленима у другим делатностима.
Заиста нам је
драго што обезбеђујете станове војсци, полицији и органима безбедности, а где смо ми?
Указујемо Вам, поштовани министре, да су запослени у незадовољни својим
материјалним статусом, да им углавном, није решено стамбено питање и са оваквим
статусом одлазе у пензију, без икакве наде да ће стамбено питање решити на било који
начин.
Захтевамо да наведену иницијативу Синдиката прихватите у целости и у што краћем
року обавестите Владу Републике Србије да уврсти наш захтев у најављени Lex specialis
за изградњу станова, све да би се запосленима у просвети пружила прилика да купе
станове по повољним условима.
Сматрамо да је идеална прилика за подношење овакве иницијативе, јер без
квалитетног образовања и задовољног наставника нема ни напретка у друштву.
Уверени смо да ћете изаћи у сусрет нашој иницијативи и поступити по овом допису у што
краћем року.

У Београду,
16. 05. 2018. год.

С Поштовањем,
Милорад Антић-Председник ФССШБ
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