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Београд, 18. 8. 2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани,
Обавештавам Вас да смо још у периоду коришћења годишњих одмора тако да смо до сада:
1. Завршили састанке везане за преговоре за колективни уговор за предшколске установе
Србије. Текст колективног уговора наше министарство није проследило осталим министарствима на
мишљење због коришћења годишњих одмора.
2. Упутили поново допис Снежани Марковић, у Министарству просвете која води радну групу
за измене и допуне Закона 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.
3. Из Министарства државне управе и локалне самоуправе смо добили информацију да се и
даље ради каталог послова али у складу са могућностима због годишњих одмора.
4. У преговорима за колективни уговор, Синдикат је тражио да се разреши проблем плаћања
деце у групи преко норматива 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.
5. Упутили смо допис Министарству финансија, Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања и Министарству просвете, науке и технолошког развоја у којем их
обавештавамо да запослени у наведеним предшколским установама у месецу јулу ове године
примили исплату плата за:
Зајечар
Фебруар
Нови Пазар
Март
Смедеревска Паланка
Април
Бојник
Мај
Бела Паланка
Мај
С`обзиром на сезону годишњих одмора, ово мора бити почетак активности којом ћемо
морати да објединимо све запослене у предшколским установама које имају проблема са
нередовном исплатом плата да би дошли до трајног решења тог проблема, па је овај допис послат
као упозорење пред штрајк.
Бићете редовно обавештавани о свим активностима које покреће наш синдикат
Председница:
Љиљана Киковић
_____________________

