АКТИВНОСТИ
Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања
Србије у 2015. години
ЈАНУАР
- Упућен допис министру просвете Срђану Вербићу, у којем тражимо да се поново
покрену преговори у вези са иницијативом за потписивање Посебног колективног
уговора чије текст смо доставили Министарству просвете 24.11.2014. године;
-

Упућен допис министарки државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички,
министру просвете Срђану Вербићу и министру финансија Душану Вујовићу да
тражимо састанке због решавања проблема који постоје у предшколским
установама. У допису смо навели све проблеме које смо добили из предшколских
установа Србије;

-

Надзорни одбор Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања
Србије прегледао материјално-финансијско пословање за 2014. годину и
констатовао да су средства наменски и рационално трошена;

-

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 Закон о предшколству, Уредбу која
регулише обрачун и исплату плата у предшколским установама и не исплати плате
запосленима редовно сваког месеца без обзира што редовно добијају трансфер
новца из Министарства финансија.

-

Састанак у Министарству просвете, науке и технолошког развоја када смо добили
упутства за уношење података у табеле за платне разреде;

-

Наше чланство је обавештено о активностима на промени Статута Савеза
самосталних синдиката Србије а односи се на члан 62. - расподела чланарине;

-

Свим министарствима упућен допис који се односи на смањење плата од 10% у
коме се тражи изузеће заполених у предшколским установама;

ФЕБРУАР
- Упућен је захтев Министарству финансија а односи се на утврђивање износа
средстава за плате запосленима у предшколским установама Србије која се
трансфером преносе локалној самоуправи из буџета Републике Србије а плате се
не исплаћују. Поводом овога смо поново тражили састанак код министра;
-

Поново је упућен допис министру просвете С. Вербићу за покретање иницијативе
за потписивање Посебног колективог уговора. До сада нисмо добили никакав
одговор те смо га упутили на члан 246. став 2. Закона о раду где је ово питање
регулисано;
„Посебан колективни уговор за триторију Републике Србије 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“;

-

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 ништа није радило;

-

Министарству државне управе и локалне самоуправе послат је допис за давање
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мишљења о примени Закона о платама у државним органима и јавним службама, у
делу који се односи на обрачун минулог рада;
-

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. марта 2015.а године, којом би се
завршио круг избора и започео петогодишњи мандат новоизабраним синдикалним
активистима.

-

Урађен је Извештај о раду у 2014. години; Извештај о материјално-финансијском
пословању у 2014. години; Информација о току избора у синдикалним
организацијама предшколских установа Србије; Доношење Одлуке о сазивању
Четврте скупштине Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања
Србије и избору радних тела; Доношење одлуке о броју, саставу и начину избора
чланова Републичког обора, Надзорног и Статутарног одбора Самосталног
синдиката предшколског васпитања и образовања Србије; Доношење одлуке о
изменама и допунама Статута Самосталног синдиката предшколског васпитања и
образовања Србије и Предлог делегата за Конгрес Савеза самосталних синдиката
Србије;

-

На седници Републичког одбора саопштено је да још 13 предшколских установа
није завршило изборе;

МАРТ
- У Министарству финансија одржан је састанак са помоћницом министра финансија
госпођом Чојбашић на коме сам тражила искључиво да се у трансферу новца које
Министарство упућује локалној самоуправи назначи део који иде за плате.
Предлог да се шаљу инспекције није наишао на њихово одобравање пошто
сматрају да се они међусобно познају и да слање инспекције неће решити
проблем. Коначан договор је да ће они проверити шта се догађа у тим локалним
самоуправама, где плате касне пар месеци па ће онда заказати састанак са
синдикатом.
-

Упућен је допис председнику Владе Републике Србије Александру Вучићу са
питањем „Ко контролише локалне самоуправе?“ и тражили смо да се помогне у
проблему који се зове редовност у исплати зарађених плата у предшколским
установама Зајечара, Новог Пазара, Беле Паланке, Смедеревске Паланке,
Бојника, Врбаса и др.

-

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 обзира да ли су проблеми
због нередовности исплате плата, смањења плата, неплаћања школске спреме
итд. Председница је рекла да министар својим угледом мора да се ангажује и
разговра 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
на шта је он рекао да ће он то да 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
сви су гледали да она буде слична као и остале и нису могли да прихвате и
разумеју специфичности посла свих структура запослених у предшколским
установама.
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-

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 шта 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 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 Србије.

-

Четврта скупштина Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања
Србије одржана је 27. марта 2015. године. На Скупштини је разматран и усвојен
Извештај о раду и материјално-финснсијском пословању 2010-2015- године;
Разрешени су досадашњи чланови Републичког, Надзорног и Статутарног одбора;
Усвојен је Статут; 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 одбора; Изабрана је председница Самосталног синдиката
предшколског васпитања и образовања Србије Љиљана Киковић-васпитач;
Изабрани су нови чланови Надзорног и Статутарног одбора; Председница је по
функцији члан Већа Савеза самосталних синдиката Србије, а на Скупштини је
верификован још један представник нашег Синдиката за члана Већа ССС Србије;
Изабрани су делегати за Конгрес ССС Србије, који се одржава крајем маја 2015.
године;

АПРИЛ
- Настављени су контакти са Министарством финансија због помоћи у решавању
проблема у појединим предшколским установама због нередовности у исплати
плата;
-

Обављен је разговор са председником Савеза самосталних синдиката Србије
Љубисавом Орбовићем да нам помогне у решавању проблема кашњења плата у
Новом Пазару;

-

Одржан је састанак са председником Већа Савеза самосталних синдиката
Београда Томиславом Бановићем, који се односи на представнике синдикалних
организација из предшколских установа Београда у Републичком одбору и
договора о начину рада у Синдикату предшколаца.

-

Послата су документа са Четврте скупштине свим председницима синдикалних
организација који нису присуствовали, а исто тако и Статут и Правила синдикалне
организације;

-

Послато је нашим чланицама тумачење Министарства државне управе и локалне
самоуправе везано за минули рад;

-

Урадили смо меморандуме за све синдикалне организације наше чланице и
послате су верификације о избору члановима Републилког, Надзорног и
Статутарног
одбора као и новоизабраним председницима синдикалних
организација за наредни мандатни период;

-

Примерак Посебног колективног уговора за предшколске установе Панчево, који
је усклађен са новим Законом о раду, оним председницима који ће покушати да
започну преговоре са својим локалним самоуправама;

-

Послато је упутство председницима синдикалних организација да морају да
израде печат који је усклађен са нашим Статутом - има их 38;
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МАЈ
- У Министарству просвете, науке и технолошког развоја договорено је уз
сагласност Синдиката: - требало би направити разлику између коефицијента
17,32 и коефицијента 14,88, те би се могао предвидети нови коефицијент 16,10
(за основне академске студије од 180 ЕСПБ и основне струковне студије 180
ЕСПБ) , а због различитог нивоа, трајање и врсте образовања у складу са
законом;
-

Сектор сматра да би било потребно изменити и део Уредбе који се односи на
увећање коефицијента по основу 1) руковођења установом; 2) увећаног обима
посла и 3) примене Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању
звања васпитача и стручних сарадника;

-

Такође, одређене делове Уредбе треба ускладити са релевантним прописима у
области образовања (од основног до високог) у погледу трајања односно, нивоа
образовања, јер систем дуже од 20 година не познаје степене стручне спреме;

-

У Министарству просвете дошло је до промена које су неповољне за нас. Богољуб
Лазаревић, који је до сада био у Сектору за предшколство, који је једини био
упознат са проблематиком предшколаца, прешао је у Сектор за високо
образовање;

-

Помоћник министра за предшколско и основно образовња је сада Жељка
Радојичић-Лукић, наставница;

-

У Сектору за предшколство је Љиљана Маролт, педагог; Поново је враће Желимир
Попов, бивши помоћник министра за основно и предшколско, који никада ништа
није хтео да уради за предшколце; Придружила им се и Љиљана Дељанин,
дефектолог, која долази из Групе за школовање одраслих;

-

Од оснивања нашег Синдиката ми се сви боримо за бољи друштвени статус
делатности и бољи материјални положај запослених у предшколству, а у
Министарству просвете у свакој новој власти добијамо све мање људи који нешто
знају о предшколству, а овога пута мислим да смо тотално деградирани.
Упућивали смо дописе и тражили помоћника министра само за предшколство;

-

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 24. марта 2015. године
добило мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања допис да може да покрене иницијативу за почетак преговора за
закључивање Посебног колективног уговорас у области предшколског васпитања
и образовања за територију Републике Србије, а у складу са чланом 254. Закона о
раду;

-

Помоћница министра за предшколско и основно образовање Жељка РадојичићЛукић је са својим сарадницима из Сектора за предшколство Љиљаном Маролт и
Желимиром Поповим позвала синдикате на састанак 14. маја 2015. године
поводом иницијативе за почетак преговора за закључивање Посебног колективног
уговора;

-

Састанку су присуствовали представници Самосталног синдиката предшколског
васпитања и образовањња Србије , представници Одбора за предшколство
Синдиката образовања Србије и Одбора за предшколство Гранског синдиката
просветних радника “Независност”. На састанку је утврђена неопходност потребе
за закључивање колективног уговора.

-

Дана 21. маја и 1. јуна
2015. године одржани су састанци представника
репрезентативних синдиката у делатности предшколског васпитања и образовања
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Србије, ради усаглашавања текста Посебног колективног уговора за установе
предшколског васпитања и образовања Србије. Полазна основа за дискусију на
састанку је текст Колективног уговора који је достављен Министарству просвете
новембра 2014. године од стране Самосталног синдиката предшколског васпитања
и образовања Србије.;
ЈУН
-

ЈУЛ
-

Текст Посебног колективног уговора у коме су извршене одређене измене и
допуне од стране Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања
Србије,
а које су прихватили представници Синдиката образовања и
„Независност“, предат је Министарству просвете, науке и технолошког развоја;
Завршени састанци везани за преговоре за колективни уговор за предшколске
установе Србије. Текст Колективног уговора наше Министарство није проследило
осталим министарствима на мишљење, због коришћења годишњих одмора;

-

Упутили смо поново допис Снежани Марковић у Министарство просвете која води
Радну групи за измене и допуне Законс о основама система са питањима: а) када
ће бити наредни састанци Радне групе да би добили информацију које су
примедбе дате на јавној расправи?; б) да се разреши проблем дефинисања
високе школске спреме у Закону за васпитно особље и особље које ради
превентивну здравствену заштиту и исхрану, у складу са новим системом
школовања? Проблем код васпитног особља је што су ти нивои школске спреме
наведени у Закону, али локална самоуправа не жели да их плати;

-

Из Министарства државне управе и локалне самоуправе смо добили информацију
да се и даље ради каталог послова али у складу са могућостима, због годишњих
одмора;

-

У преговорима за колективни уговор, Синдикат је тражио да се разреши проблем
броја деце у групи преко норматива а за коју васпитач не добија никакву
надокнаду и признавања високог образовања свим васпитачима, што су нам рекли
да једино може да се реши преко платних разреда. Уколико се не ураде платни
разреди, мораћемо да покренемо активности на измени и допуни Уредбе за
обрачун и исплату плата запосленима у предшколским установама Србије;

-

Упутили смо допис Миистарству финансија, Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања и Министарству просвете, науке и технолошког
развоја у којем их обавештавамо да запослени у наведеим предшколским
установама у месецу јулу ове године примили исплату за: Зајечар – за фебруар;
Нови Пазар – за март; Смедеревска Паланка – за април; Бојник – за мај; Бела
Паланка – за мај;

АВГУСТ
- Из Министарства просвете, науке и технолошког развоја добили смо следећи
допис:
-

„Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питња обратили су се
представници оснивача предшколских установа у Београду, који указују да су
права у радној верзији текста Посебног колективног уговора за установе
предшколског васпитања и образовања Србије, чији је оснивач аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе, утврђена у много већем обиму од истих
права утврђених у Посебном колективном уговору за предшколске установе чији
је оснивач град Београд??!.

-

Министарству финансија, Министарству за рад и Министарсву просвете упућено је
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упозорење пред штрајк зато ђто су проблеми остали само на папиру:
„Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије се по
питању кашњења плата од по пар месеци у последњих три године обраћао свим
релевантним државним органима (министарствима за рад, финансија, просвете,
државне управе и локалне самоуправе) па чак и лично премијеру Александру
Вучићу.
Нико о надлежних којима смо се обраћали не прихвата одговорност за настале
проблеме у наведеним предшколским установама, већ то питање пребацују на
локалну саоуправу. Значи, решење наведеног проблема искључиво зависи од
нивоа свести локалних „газда“, па је увек на последњем месту у односу на све
остале потребе у локалној самоуправи !!! Министарство финансија редовно врши
трансфер средстава локалним самоуправама, а од тога само запослени у локалним
самоуправама редовно примају плате.“
-

Од Министарства државне управе и локалне самоуправе добили смо одговор да
питање редовности исплате плата није у њиховој надлежности, већ да они брину
само о функционисању локалних самоуправа!? И након одржаних састанака у
овим министарствима – проблем до данас није решен.
С обзиром да делатност предшколског васпитања и образовања заједно са
основним и средњим школама, у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања Србије и Стратегијом образовања од 2020. године чини
јединствени систем, то су запослени у предшколским установама дискриминисани
у односу на своје колеге који раде у школама и редовно примају плату, што је
противно Уставу Републике Србије, Закону о раду, Закону о забрани
дискриминације и многим европским конвенцијама за заштиту људских права и
основних слобода.
Како ова дискриминација у овом друштву никоме не смета, то ће Самостални
синдикат предшколског васпитања и образовања Србије у договору са запосленим
у овим предшколским установама организовати штрајк.

СЕПТЕМБАР
- Министарство државне управе и локалне самоуправе, министарки Кори Удовички
писали смо:
-

„Имајући у виду најаву Владе Републике Србије да је међу приоритетима израда
Закона о платним разредима, који би требало да уједначи ниво зарада запослених
у свим јавним службама односно, корисника средства из буџета, молимо да нас
обавестите да ли је израда најављеног закона у току?
Међутим, пре израде Закона, требало би расправити одређена суштинска питања
и то су:
•
•
•
•
•
•
•
•

Да ли ће тај Закон обухватити јавна предузећа, агенције, фондове,
дирекције, канцеларије, комисије, управе?
Да ли ће и цена рада и коефицијенти за исту стручну спрему, без обзира на
то где раде, бити исти?
Да ли предвиђате неке специфичности и на основу којих критеријума?
Који ће критеријуми бити за напредовање?
Да ли године стажа могу утицати на висину коефицијента?
Да ли ћете утврдити критеријуме за вредновање радног учинка?
Ко ће доносити одлуку о цени рада за обрачун и исплату плата?
Ко ће котролисати примену тог Закона?
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Што се тиче делатности предшколског васпитања и образовања, право питање
јесте да ли ће основица за обрачун плата бити иста за све или ће бити остављена
могућност локалним самоуправама да у складу са својим могућностима одређују
висину основице за обрачун плата, што ће довести до неравноправног
материјалног положаја и незадовољства запослених у тим установама?!
-

Почетак примене Закона о начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору;

-

Против принудног пензионисања жена:
Запосленим женама у просвети, које имају 60 година и шест месеци живота, на
лично име и презиме стижу обавештења од руководилаца органа да им престаје
радни одос по сили закона односно, на основу члана 20. став 1. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.
Наиме, жене су стекле услов за старосну пензију на основу кровног Закона о
пензијском и инвалидском осигурању, али не и обавезу, јер по том Закону имају
право избора да ли ће или неће да се пензионишу. Већина жена не жели да иде у
пензију, јер ће она бити нижа од плате коју примају. Међутим, Закон о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ставља се изнад
кровног Закона и приморава жене да се пензионишу, услед којег су жене
доведене у неравноправан положај и дискриминисане у односу на запослене
мушкарце.
Осуђујемо начин на који је Влада усвојила наведени Закон по хитном поступку
без јавне расправе и учешћа синдиката. Дужност Владе јесте да обавести
представнике радника о законским решењима која задиру у права радника. Пре
отпуштања требало је утврдити одговарајући број извршилаца на основу потреба
посла, па каа се утврди број потребних и непотребних, објавити вишак
запослених. Прво је утврђен вишак, а не зна се на основу којих мерила.“

-

Синдикат поднео захтев Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Срђану Вербићу министру, да тражимо хитан састанак зато што је послао
обавештење директорима школа да наставницима понуде наставак радног односа
до краја школске 2015/2016. године да се не би нарушио процес започете
наставе, а предшколаца и васпитача нигде нема!
С обзиром да је овим поступком учињена дискриминација у односу на васпитаче,
обратили смо се и повереници за заштиту равноправности Бранкици Јанковић;

ОКТОБАР
- Пред Уставним судом покренут је поступак за оцену уставности одредаба чл. 20.
Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору:
„Суд је оценио да је прописивање законског основа за престанак радног односа
због навршења одређених година живота, које се односи само на жене и којим се,
индиректно, једно законско право (право на старосну пензију под повољнијим
условима у погледу навршених година живота) претвара у основ престанка радног
односа, спорно са становишта Уставом гарантоване забране дискриминације по
основу пола, а посредно и са становишта Уставом зајамчене доступности свих
радних места свима под једнаким условима, те да зато постоје оправдани разлози
да се, до доношења коначне одлуке о спорним питањима, обуставе од извршења
појеиначни акти који би били донбети на основу тих одредаба.“
-

Одбор за привреду и финансије је закључком одредио спровођење јавне расправе
о нацрту Закона о систему плата запослених у јавном сектору од 21.10. до 10.11.
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2015. године. Термини одржавања јавне расправе су били следећи: Београд – 20.
октобра; Нови Сад – 2. новембра; Ниш – 4. новембра и Крагујевац – 9. новембра.
Синдикати сматрају да независно од предлога и резултата јавне расправе,
мишљење о нацрту Закона мора дати Социјално-економски савет Републике
Србије;
Синдикати јавног сектора: Синдикат управе Србије, Синдикат образовања Србије,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Самостални
синдикат предшколског васпитања и образовања Србије, Синдикат правосуђа
Србије, Самостални синикат културе Србије, Синдикат запослених у научноистраживачкој делатности Србије су 22. октобра 2015. године упутили
потпредседници Владе Кори Удовички допис да се поводом нацрта Закона о
систему плата запослених у јавном сектору одржи заједнички састанак и испред
Савеза самосталних синдиката Србије ургирано је да се одржи ванредна седница
Социјално-економског савета да би у расправи учествовали сви социјални
партнери, Влада, послодавци и синдикати;
Седница је одржана у четвртак 29. октобра 2015. године у згради Владе
Републике Србије. Основна примедба коју су синдикати јавног сектора изнели је
да Закон има недостатака које треба отклонити, а основни је да се Закон о плата
не односи на све запослене у јавном сектору, наводећи да су изузета јавна
предузећа одосно, јавне агенције, функционери, полиција и војска.
-

Синдикати су велики акценат ставили на то да је недопустиво да Закон укида
колективно преговарање, да нема коефицијената, а треба дефинисати шта је
јавни сектор, а било је и примедби на каталог занимања. Синдикати схватају да се
овим Законом настоји да се трошкови буџета доведу у ред, али оно што је основно
је да мора да се поштује Закон о раду као кровни закон, да колективно
преговарање не може да се избаци, да су јавна предузећа политичке творевине
ван тржишта и да страховито много коштају државу.
На седници је речено да основна три питања која су уочена на дан јавне расправе
поводом Закона одржане 28. октобра у Београду су улога социјалног партнера,
обухват Закона (на кога се закон односи) и конкретна решења.
Министарка Удовички на крају састанка истакла је неопходност овог Законаи да
ће он као кровни Закон омогућити да си њега изађе шест посебнних закона којима
ће се уређивати зараде;
С обзиром да је од стране Владе и послодаваца изнет став да им се чини да исти
текст различито читамо, синдикати су тражили да се прекине јавна расправа, да
се формира Радна група која ће у Закон унети све измене које су неопходне и да
ће тек после тога да иде јавна расправа у заказаним терминима. Прихваћен је
предлог синдиката да од наредне недеље Радна група почне са радом;

НОВЕМБАР
- Допис председнику Владе Александру Вучићу;
“У средствима јавног информисања у неколико наврата прочитали смо Вашу изјаву
да су у буџету обезбеђена средства и за једнократну помоћ запосленим у
просвети.
С обзиром да је делатност предшколског васпитања и образовања саставни део
образовно-васпитног система , као и да нисте прецирали на које просветне
установе се једнократна исплата односи, то запослени у предшколским установама
са правом сматрају да се Ваша изјава односи и на њих и очекују једнократну
новчану исплату у истом износу као и за запослене у школама.
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Уколико се Ваша изјава не односи на запослене у предшколству, онда је учињена
дискриминација у односу на ову делатност.“
-

Пошто није стигао одговор, поновљен допис председнику Владе Александру
Вучићу;

-

Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије организује
протест запослених у предшколским установама Србије, који је заказан за 20.
новембар 2015. године.

-

Захтевамо једнократну новчану помоћ у износу од 7.000,00 динара за све
запослене у предшколским установама у Србији;

-

Захтевамо повећање плата од јануара 2016. године за 4%;

-

Захтевамо смену министра Срђана Вербића због неодговорног и игнорантског
односа према проблемима у предшколској делатности;

-

Протест је одложен након утврђеног термина састанка код председника Владе за
19. новембра 2015. године.

-

Представници синдиката затражили су да и предшколске установе, као што је то
одобрено запосленима у просвети, добију од идуће године повећање плата од 4%,
као и смену министра Вербића због неодговорног и игнорантског односа према
проблемима у предшколској делатности;
Премије је обећао да ће 7000,00 једнократне помоћи бити директно прбачено из
Трезора предшколским установама. Он је такође рекао да ће на првој наредној
седници Владе бити донета препорука локалним самоуправама да се од наредне
године предшколским установама повећају плате за 4%. Овај Синдикат међутим
још од 2002. године, када је на основу Закона о министарствима предшколско
образовање припало Министарству просвете, захтевао да запослени у тој области
буду директни корисници буџета Републике Србије у делу који се односи на
плате. Премијер се сложио да је захтев оправдан и додао да би било добро да се
сачека ревизијас ММФ-а у фебруару идуће године. Он је навео да није проблем у
износу новца већ да је проблем у законској регулативи.
Представници Синдиката су се сложили да је сврсисходније да се сачека до
фебруара и изразили пуно поверење да ће тај проблем бити решен повољно за
запослене у предшколским установама с обзиром на то да би прелазк на буџет
омогућио повећање плата од 4% и редовности исплата. Састанку није
присуствовао министар Вербић, због чега није било речи о захтеву за његову
смену.

-

Као што смо и изразили сумњу на састанку код председика Владе Александра
Вучића да ће износ од 7.000,00 динара бити наменски уплаћен, дошло је до
пропуста. Утврђено је да је изостављено 1911 запослених у Београду, 29 у
Крушевцу, 20 у Косовској Митровици и васпитачи који раде на реализацији
припремног предшколског програма при школама у Пландишту, Вршцу (три села
око Вршца), Старчеву, Хајдучици, и Великој Греди. Из Министарства просвете
односно, економског сектора Зоран Тубић се обраћао
Љиљани Киковић да
помогне да се пропусти исправе. Накнадна исплата почела је 28. децембра 2015.
године;

-

Коначно се огласио Учитељски факултету Београду са признањем да су се
огрешили о васпитаче при издавању диплома, да ће добити дипломе на којима
пише
“дипломирани”, а до сада је писало само “васпитач у предшколској

10
установи” што
факултета;
-

није

означавало

степен

школске

спреме

након

завршеног

Министарство финансија је на свом сајту објавило Упуство за припрему Одлуке о
буџету локалне самоуправе за 2016. године, где је назначено планирање
средстава за увећање плата предшколским установама;

ДЕЦЕМБАР
-

Изборна седница Конференције секције жена Савеза самосталних синдиката
Србије, где су делегирани и представници Самосталног синдиката предшколског
васпитања и образовања Србије;

-

У 2015. години је било неколико састанака везаних за рад на колективном уговору
за запослене у предшколским установама Србије.

-

Примедбе су давали министар рада, државне управе и локалне самоуправе и
финансија.

-

Синдикат није хтео да прихвати ставке у којима пише “може”¸јер то се никада
неће реализовати. Остао је још један круг примедби за 2016. годину и поново смо
у писаном облику слали објашњења зашто од неких наших захтева нећемо
одустати;

-

У Нишу и Параћину су одржани састанци у предшколским установама, због тога
што нису правилно спроведени избори;

-

У Зајечару због кашњења плата које јако дуго траје и тешко се решава, јер
Министарство финансија пребацује одговорност на локални нови а нико не
контролише локалну самоуправу и иста никоме није одговорна;

-

У Новом Саду због оснивања Покрајинског одбора;

-

Министарству државне управе и локалне самоуправе након објављене верзије
каталога радних места у просвети слали поново примедбе и активно ћемо бити
укључени у 2016. години;

-

Редовно се помаже председницима синдикалних организација
проблеме које имају унутар установе или са локалном самоуправом;

***

да

разреше

