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МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ПРИМЕДБЕ НА ПРЕДЛОГ ПЛАТНИХ ГРУПА И ПЛАТНИХ РАЗРЕДА ЗА РАДНА МЕСТА ИЗ
ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА



Основна примедба је да носиоци делатности у предшколском
васпитању и образовању МОРАЈУ бити у истој платној групи, истом
платном разреду и са истим почетним коефицијентом за исти степен
захтеване стручне спреме као и у школама.

Образложење
Наставник разредне наставе са IV, V, VI i VII степеном стручне спреме је сврстан
у VIII платну групу, 3 платни разред, са почетним коефицијентом 3,90.
За разлику од наставника васпитачи су разврстани по стручној спреми у
различите платне групе и различите разреде, са почетним коефицијентом
недопустиво нижем од наставника и то:
- васпитач са VII степеном стручне је у VIII платној групи и 3 платном
разреду,са почетним коефицијентом 3,84 ;
- васпитач са VI степеном стручне је у VII платној групи и 2 платном
разреду,са почетним коефицијентом 3,31;
- васпитач са IV степеном стручне је у VI платној групи и 3 платном
разреду,са почетним коефицијентом 2,76;
Као што се види васпитач са IV степеном стручне спреме има почетни
коефицијент за 1,24 мањи од наставника са истом стручном спремом, васпитач
са VI степеном стручне спреме за 0,59 мањи почетни коефицијент од
наставника са истом стручном спремом а васпитач са VII степеном стручне
спреме за 0,06 мањи почетни коефицијент од наставника са истом стручном
спремом!!!
При свему овоме васпитачи са VI и VII степеном стручне спреме имају
мањи почетни коефицијент од наставника са IV степеном стручне
спреме!!!!


Медицинске сестре-васпитачи са IV и VI степеном стручне спреме, су
сврстани у VI платну групу, 2 и 3 платни разред, са почетним
коефицијентом 2,59, што је за 0,11 мање од оног што су имали(2,70), а
за 1,31 мање од наставника са истим степеном стручне спреме(3,90)!



Сарадник-медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту са
IV степеном стручне спреме је сврстана у VI платну групу, платни
разред 1, са почетним коефицијентом 2,58, што је за 0,12 мање од оног
што су имали(2,70).
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Стручни
сарадник-педагог,
стручни сарадник за ликовно,
музичко и физичко, стручни сарадник-социјални радник, стручни
сарадник-логопед и
стручни сарадник-психолог, са VII степеном
стручне спреме су имали заједнички почетни коефицијент 3,48, а сада
су педагог и психолог у VIII платној групи, 3 платном разреду са са
почетним коефицијентом 3,84, а остали стручни сарадници у VIII
платној групи, 2 платном разреду са почетним коефицијентом 3, 58.
Евидентно је да сви стручни сарадници,осим неаргументоване разлике
између њих, имају мањи поч.коеф. од наставника разредне наставе са
средњом стручном спремом!!!
У предлогу платних група и разреда, под редним бројем 140. се
спомиње само помоћни наставник са III и IV ссс, а ЗАБОРАВЉЕНИ су
сарадници у васпитно-образовном раду, такође са IV ссс.
НА ОСНОВУ СВЕГА НАВЕДЕНОГ НАШ ИЗРИЧИТИ ЗАХТЕВ ЈЕ ДА СЕ
НОСИОЦИ ДЕЛАТНОСТИ У ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И
ОБРАЗОВАЊУ ИЗЈЕДНАЧЕ У ПЛАТНИМ ГРУПАМА , РАЗРЕДИМА И
ПОЧЕТНИМ КОЕФИЦИЈЕНТИМА, СА НОСИОЦИМА ДЕЛАТНОСТИ У
ШКОЛИ!!!

ПРИМЕДБЕ НА ПРЕДЛОГ ПЛАТНИХ ГРУПА И ПЛАТНИХ РАЗРЕДА ЗА ГЕНЕРИЧКА РАДНА
МЕСТА



Основна примедба је и даље да се минимална зарада драстично
приближила платама запослених са III и IV ссс, т.ј. да су у скоро свим
генеричким радним местима плате драстично мање, него што су биле,
што је недопустиво!!!



Сви предложени почетни коефицијенти испод 1,76 су бесмислени, јер
без обзира на утврђени распон сва радна места имају исту минималну зараду!!



Наставићемо са доставом доспелих примедби из предшколских
установа за генеричка радна места.
С поштовањем,
Председница
Љиљана Киковић

