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АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-АПРИЛ 2015
Јануар
1. Упућен допис министру просвете Срђану Вербићу, у којем тражимо да се поново
покрену преговори у вези са иницијативом за потписивање посебног колективног
уговора чији текст смо доставили Министарству 24.11.2014. године.
2. Упућен допис министарки Кори Удовички и Министарству за државну управу и
локалну самоуправу, министру просвете Срђану Вербићу и Министарству финансија,
кабинету министра Душана Вујовића, да тражимо састанке због решавања проблема
који постоје у предшколским установама. У допису смо навели све проблеме које смо
добили из предшколских установа Србије.
3. Надзорни одбор је прегледао материјално-финансијско пословање за 2014. годину и
констатавао да су средства наменски и рационално коришћена.
4. На седници Републичког одбора с`обзиром да су завршени сви рокови за изборе,
донета је одлука да се Четврта скупштина Самосталног синдиката предшколског
васпитања и образовања Србије, одржи 27.3.2015. године чиме би се завршио круг
избора и започео нови петогодишњи мандат синдикалним активистима. Републички
одбор је разматрао и усвојио извештај о раду Синдиката и материјално-финансијском
пословању за 2014. годину, донео одлуку о утврђивању Дневног реда Скупштине и
избору радних тела.
5. У Министарству за државну управу и локалну самоуправу одржан је састанак на коме
смо изнели све проблеме и основно питање је било, ко контролише локалну
самоуправу, ако се догађа да локал не поштује Законе о предшколству, Уредбу која
регулише обрачун и исплату плата у предшколским установама и не исплати плате
запосленима редовно сваког месеца, без обзира на то што редовно добијају
трансфер новца из Министарства финансија (у прилогу Вам шаљемо одговор
државног секретара Ивана Бошњака који је стигао након нашег састанка у поменутом
Министарству као одговор на наше питање „Ко контролише локалне самоуправе“ из
кога се види да они одговорност стално пребацују једни-другима).
Фебруар
1. Упућен је захтев Министарству финансија, министру Душану Вујовићу који се односи
на утврђивање износа средстава за плате запосленима у предшколским установама
Србије, приликом трансфера средстава локалној самоуправи из буџета Ррепублике
Србије и и поново смо тражили да се поводом овога одржи састанак.
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2. Министру просвете Срђану Вербићу је упућен допис поново везан за колективни
уговор у вези са иницијативом за потписивање истог, јер досада нисмо добили
никакав одговор и морали смо да га упутимо на члан 246. Став 2. Закона о раду где је
прописано
Посебан колективни уговор за територију Републике за јавна предузећа и јавне
службе чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
може да закључи Влада и репрезентативни Синдикат, ако постоји оправдани
интерес у циљу обезбеђивања једнаких услова рада.
3. Министру Александру Вулину у Министарству за рад запошљавање, борачка и
социјална питања упућен је захтев за подршку тог Министарства у вези потписивања
колективног уговора с`обзиром да наше ресорно Министарство по том питању још
није ништа урадило.
4. Послат је захтев Министарству државне управе и локалне самоуправе за давање
мишљења о примени Закона о платама у државним органима и јавним службама, у
делу који се односи на обрачун минулог рада (одговор је стигао у марту, а примерак
је сада послат свим председницима синдикалних организација).
Март
1. У Министарсву финансија одржан је састанак са помоћницом министра финансија
госпођом Чојбашић, на коме сам тражила искључиво да се у трансферу пара које
Министарство упућује локалној самоуправи назначи део који иде за плате. Предлог
да се шаљу инспекције није наишао на њихово одобравање пошто сматра да се они
међусобно познају и да слање инспекције неће решити проблем. Коначни договор је
да ће они проверити шта се догађа у тим локалним самоуправама где плате касне
пар месеци, па ће онда они заказати састанак.
2. Упућен допис председнику Владе Републике Србије Александру Вучићу да тражимо
да се помогне у проблему који се зове редовност у исплати зарађених плата у
предшколским установама Зајечар, Нови Пазар, Бела Паланка, Смедеревска
Паланка, Бојник, Врбас и др.
3. На састанку код министра просвете Срђана Вербића председница је детаљно
објашњавала све ставке из дописа „Актуелни проблеми у предшколским установама
Србије“ који је достављен министру и без обзрира да ли су проблеми због
нередовности исплате плата, смањења плата, неплаћања школске спреме и тд.,
председница је рекла да министар својим угледом мора да се ангажује и разговара са
својим колегама министрима, које сваког четвртка виђа на састанцима Владе
Републике Србије. Што се тиче колективног уговора Министар је први пут упознат да
смо ми подносили захтеве и да предшколци немају колективни уговор и рекао да ће
помоћи да се то заврши. Председница је посебно разговарала са министром о
платним разредима, где је Синдикат активно укључен и нагласила да се сада мора
водити рачуна да у платним разредима техничко и административно особље које је
Уредбом оштећено буде правилно вредновано. При раду на Уредби су сви гледали
да она буде слична као и остале и нису могли да прихвате и разумеју специфичност
посла свих структура запослених у предшколским установама.
4. Одржан је састанак радне групе за измене и допуне Закона о основама система
образовања и васпитања са државном секретарком Снежаном Марковић, на захтев
већине чланова радне групе јер је у материјалу који смо добили врло мало
прихваћено од онога што смо ми дали као примедбе, када смо скоро десет дана у
новембру имали састанке у вези истог. На састанку је изнето да је додато пуно нових
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ствари којима ми нисмо задовољни а нису уважене примедбе које смо ми давали, што
је она правдала захтевом европских институција које траже пуно промена у систему
образовања у Србији.
5. Четврта скупштина Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања
Србије одржана је 27. Марта 2015. Године. На Скупштини је разматран и усвојен
Ивезштај о раду и материјално-финансијском пословању за период од 2010-2014.
Године, разрешени су досадашњи чланови Републичког, Статутарног и Надзорног
одбора, усвојен је Статут Самосталног синдиката предшколског васпитања и
образовања Србије, усвојен је оријентациони План рада за наредни период,
верификовани су мандати новоизабраним председницима синдикалних организација
за мандатни период 2015-2020. године, верификовани су нови чланови Републичког
добора, изабрана је председница Самосталног сидниката предшколског васпитања и
образовања Србије Љиљана Киковић – васпитач, изабрани су нови чланови
Надзорног и Статутарног одбора. Председница нашег Синдиката је по функцији члан
Већа Савеза самосталних синдиката Србије а на скупштини је верификован још један
члан Већа испред нашег Синдиката и изабрани су делегати за Конгрес Савеза
самосталних синдиката Србије који се одржава крајем маја 2015. Председници
синдикалних организација ће из Записника са Четврте скупштине на састанцима
одбора својих синдикалних организација изнети детаљније податке са Скупштине и
имена изабраних у органе Синдиката.
Април
1. Настављени су контакти са Министарством финансија због помоћи у решавању у
појединим предшколским установама.
2. Обављен је разговор са председником Савеза самосталних синдиката Србије
Љубисавом Орбовићем да нам помогне у решавању проблема кашњења плата.
3. Обављен је састанак са председником Већа Самосталног синдиката Београда
Томиславом Бановићем који се односи на представнике синдикалних организација из
предшколских установа Београда у Републичком одбору и договора о начину рада у
Синидикату предшколаца, да се код решавања проблема предшколаца Србије тражи
да сви учествују подједнако без издвајања предшколаца главног града од остатка
Србије.
С поштовањем,
Председница
Љиљана Киковић

