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Београд, 10. 10. 2016.
ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Поштовани,
На састанку одржаном у кабинету министра просвете, науке и технолошког развоја Младена
Шарчевића одржаног 3.10.2016. године министар је изнео председници да жели да покрене
решавање проблема запослених у предшколским установама и да се прво покреће процедура која
ће омогућити да плате запосленима у предшколским установама Србије буде исплаћиване директно
из буџета. У првој фази је неопходно да министар просвете затражи од директора предшколских
установа у Србији податке о укупном броју запослених и податке о томе колико износи фонд бруто
плата запослених. Након тога је потребно да се изврше измене у Закону о основама система
васпитања и образовања и у Закону о локалној самоуправи.
Министар је изнео да сматра да се то све може урадити до почетка нове „школске године“ и
да би исплата од тада могла да иде са директног буџета. Министар Шарчевић је рекао председници
да он 4.10.2016. има заказан састанак са премијером Александром Вучићем и да ће међу остала
припремљена питања ставити ово наше као приоритет. Нажалост након поновног разговора са
министром, председници је саопштено да је премијер издвојио врло мало времена за тај састанак и
да министар није изнео све проблеме, и да ће те проблеме морати да изнесе на следећем састанку.
Председница је у разговору са министарством финансија сазнала да се ти подаци морају доставити
најкасније до половине новембра 2016. године, јер ће се у децембру формирати буџет за наредну
годину. Са обзиром да је министар ове недеље у Кини, помоћница министра за предшколство у
Литванији, председница синдиката је поново упутила допис шефу кабинета министра са захтевом да
се поново закаже састанак са министром у циљу покретања активности везаних за прикупљање
података из предшколских установа, зато што тражи да се утврди конкретно ко ће то од запослених
у министарству радити.
* * *
Правница министарства просвете која је у радној групи за израду Колективног уговора је
поново морала због избора новог министра да пошаље Министарству рада, Министарству
финансија и Министарству локалне самоуправе да немају примедбе на текст Колективног уговора а
онда се шаље све Републичком секретаријату за законодавство, који даје коначно мишљење да је
текст колективног уговора усаглашен са важећим законима и тек онда може да иде на потписивање.
Редовно ћете бити обавештавани о активностима синдиката.
С поштовањем,
Председница
Љиљана Киковић

