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САОПШТЕЊЕ
О АКТИВНОСТИМА СИНДИКАТА ЗА ПЕРИОД
ДРУГА ПОЛОВИНА НОВЕМБРА 2013-ПРВА ПОЛОВИНА МАРТА 2014
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2013
-У циљу упознавања чланства са предлогом Закона о изменама и допунама Закона о раду,
одржан је састанак за председнике синдикaлних организација. Предложени текст је
излагао Александар Марковић, правник у Савезу самосталних синдиката Србије.
***
-У Министарству Финансија одржан је састанак са темом: Материјални положај
запослених у просвети.
-Проблеми који су изнети Министру финансија Лазару Крстићу су:
-Просечна плата у запослених у просвети нижа од исте у држави
-Фонд за плате запослених у јавним службама, смањен 2008. године и да је од тада
нарушен некад јединствен систем плата у јавном сектору који је био у распону 1:3,
односно 1:5, у високом образовању, а сада је 1:2.
-Разговарало се о:
А) Исплати јубиларних награда
Б) Бонуса: Божићне, односно Светосавске награде
Ц) Додатака на плату: Одељенско старешинсто, минули рад, стечена звања
Д) Отпремнине
Е) Солидарни порез
Ф) Тражено је да се одвоји политика плата запослених у јавним службама од
политике пензија (ако вам се повећа плата нећемо имати за пензије-чујемо
најчешће као оправдање).
-Председница Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије,
Љиљана Киковић, је изнела да је у делатности предшколства утврђивање плата кроз
Уредбу за обрачун и исплату плата запосленима у предшколским установама Србије,
омогућено утврђивање износа плате испод кога се не може ићи, али да је пуно проблема
настало у примени уредбе и поред тога што је Министарство финансија при изради
финансијског ефекта Уредбе утврдило колико и којим локалним самоуправама треба
пребацити додатна средства за спровођење Уредбе.
Тако да је:
1. Велики је проблем редовности исплата плата
2. У предшколским установама има и структура које су запослиле актуелне
политичке странке, често профила који нису потребни предшколству па део
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новца одлази на њихове плате, а васпитно особље се запошљава на одређено
време, јер се зна за кога ће још требати ново радно место преко везе. Крушевац
је једини град који још увек не примењује Уредбу због горе наведеног
проблема. Највећи проблем имају медицинске сестре у тој предшколској
установи које су остале на коефицијенту 11,15 уместо 13,42.
3. Локалне самоуправе не прихватају да плате васпитаче који су се школовали за
звања која су утврђена у Закону о предшколском васпитању и образовању и
тиме крше Закон о основама система образовања и васпитања, Члан. 129 који
гласи „Наставник, васпитач и стручни сарадник остварује право на увећану
плату за стечено звање.“
4. Васпитачи који раде у реализацији припремног предшколског програма
добијају 75% плате мада је као пун износ плате регулисано чланом. 136. Закона
о основама система образовања и васпитања, и ту крше закон локлане
самоуправе.
5. Велики проблем запослених у делатности предшколског васпитања и
образовања је што су на инидиректном буџету и када нешто не функционише
увек је присутан проблем коме се обратити и ко ће то да реши.
Министар Крстић је на крају састанка рекао да је новац за отпремнине планиран у
буџету за 2014. годину.
Планира се увођење јединственог платног разреда за јавни сектор од 1. јула
2014. године и он сматра да ће то решити питање плата запосленима у јавном
сектору јер ће:
-увести систем вредновања резултата рада за запослене и у државним и у
приватним институцијама.
-да ће се урадити индексација плата везано за пензије
-да ће то пратити измене Закона о буџетском систему и Закона о финансирању
локалних самоуправа.
***
-Министар у мннистарству просвете, науке и технолошког развоја, Томислав Јовановић,
примио је председницу Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања
Србије Љиљану Киковић, која је изнела већ наведене проблеме запослених у делатности
предшколства и навела да је велики проблем и непостојање Посебног колективног уговора
за запослене у предшколским установама Србије, што има за последицу да локалне
самоуправе не желе да потпишу колективни уговор кад послодавца и запослени су
стављени у ситуацију да могућност остваривања права из радног односа зависи од
расположења и воље локлане самоуправе. Ми смо сачинили нацрт Посебног колективног
уговора (достављен министру);
***
-У Министарству финансија заказано је крајем децембра потписивање Протокола са
синдикатима запослених у просвети, коме су присуствовали министар финансија Лазар
Крстић са својим сарадницима и представници Министарства просвете (без министра
просвете).
-Након дуже дискусије синдикати су одбили да потпишу протокол јер у понуђеном тексту
се нигде није видело учешће синдиката (Део текста из протокола: „Влада Републике
Србије ће израдити Нацрт Закона о платама запослених у јавној управи најкасније до 30.
јуна 2014. године, којим ће се уредити и плате запослених у области просвете (у
предшколском, основном, средњем и високом образовању и ученичком и студентском
стандарду)“).
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***
-Исплата плата запосленима у предшколским установама Бела Паланка, Зајечар, Нови
Пазар је остала на нивоу септембра месеца. Упућени дописи поново Министарству
финансија, Министарству просвете и председницима и градоначелницима ових општина и
градова.

ЈАНУАР, ФЕБРУАР И ПРВА ПОЛОВИНА МАРТА 2014
-Следеће активности Савеза самосталних синдиката Србије које се воде са циљем да се
повуче нацрт Закона о раду и тражи могућност да се поново преговара о спорним
члановима, организује се штрајк упозорења који су предшколци подржали али нису због
природе посла у нашим установама могли да то манифестују једносатном обуставом рада.
***
-Нови састанак на коме треба да се размотри текст Протокола са представницима
репрезентативних синдиката просвете је заказан у министарству просвете на коме поново
није присуствовао министар просвете. Синдикати су тражили нови састанак са министром
финансија и министром просвете да се размотри чији модел платних разреда ће бити
примењен и да синдикалци након дуже дискусије по тексту Протокола траже да уколико
се у предвиђеном року закон не уради, изврши линеарно повећање свих коефицијената по
постојећим уредбама за 10%.
***
-На састанку одржаном у фебруару месецу је поново одржан састанак везан за разматрање
предлога протокола и предлога закона којим ће се уредити плате запослених у јавном
сектору по платним групама и платним разредима коме су присуствовали министар
финасија са сарадницима и министар просвете са сарадницима. Њихов став је био да им
морамо веровати да ће закон бити урађен тако да неће оштетити материјални положај
запослених, а да они као техничка влада не могу да потпишу део захтева који се односи на
повећање коефицијената ако се неуспе са платним разредима, јер нису сигурни да могу да
гарантују да ће бити довољно средстава. Предложено је да се формира радна група од
представника синдиката и министарства која ће учествовати у изради закона којим ће се
уредити плате у јавним службама, тек кад будемо добили примерак тог закона и добили
сагласност запослених прихватићемо платне разреде као добро решење. Поред
председнице Љиљане Киковић, састанку је присуствовала Милијана Миленковић из П.У.
из Крагујевца.
***
-Министар просвете Томислав Јовановић примио је поново председницу Синдиката
Љиљану Киковић и Милијану Миленковић из П.У. из Крагујевца да би се скренула пажња
да ништа од већ изнетих му проблема није решено. Договор је да се формира радна група
Министарства просвете која ће заједно са Синдикатом размотрити предлог колективног
уговора и ништа до сада од тога није урађено. Ми смо у Синидикату постојећи текст
Посебног колективног уговора кориговали и усагласили са законом. Разговарали смо са
министром да је велики проблем што локалне самоуправе не желе да вреднују и обезбеде
новац да би васпитачи остварили право на увећану плату за стечено звање па је он рекао
да се ради на усклађивању националног система класификација занимања и мисли да ће се
тада разрешити проблем.
3

***
-Поново су послати дописи Министарству просвете и Министарству финансија због
проблема који имају запослени у предшколским установама Бела Паланка, Зајечар, Нови
Пазар, Крушевац, Нови Сад. Упућени су дописи председницима општина и
градоначелницима као и упутства запосленима из П.У. у Нишу који су се припремали за
штрајк.
***
-Били смо на састанку који је због проблема са кашњењем исплате плата заказан у Новом
Пазару. Били смо на састанку у П.У. у Мионици а исти проблем има и П.У. у Аранђеловцу
где се врши притисак од стране директора на раднике да се ишчлане из синдиката јер тај
синдикат ништа не ради. Дуго је разрешаван проблем у П.У. у Бојнику где је регистрација
и ПИБ број нашег синдиката дат другом синдикату који је бесправно наставио да ради, а
синдикална организација самосталног синдиката је проглашавана као непостојећа.
***
-На основу дописа градоначелницима и припрема за штрајк, запосленима у предшколској
установи у Зајечару је исплаћен први део октобра, у Новом Пазару цела октобарска плата,
а Белој Паланци је обећана цела октобарска плата до краја недеље. Вртићи у Белој
Паланци нису радили месец дана због сукоба локалне самоуправе са директором установе
када су они укинули новац за грејање и храну деце.
-Наредни састанак је заказан у П.У. Пчелица у Нишу.
***
-Са обзиром да су предшколске установе у очима локалне самоуправе установе за смештај
и боравак деце, а не васпитно-образовне, морали смо са свим овим проблемима да се
обратимо и медијима, почетком марта Танјугу и РТС-у јер је крајње неправедно да су
поменуте локалне самоуправе извршиле исплату плата за своје запослене за целу 2013. а
немају за запослене у предшколским установама. Тада смо истакли и проблем лоших
услова рада у вртићима због пребукираности и малих плата за све профиле запослених, са
обзиром на природу посла.
***
Бићете на време информисани о свим битнијим активностима.

ПРЕДСЕДНИЦА
________________
Љиљана Киковић
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