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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 и даље 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.
у
делатности
нису
истакнута
руководеће
радна
местаруководилац радне јединице.

Образложење
- Васпитач са VII степеном стручне је у VIII платној групи и 3 платном
разреду,са почетним коефицијентом 3,84, а наставник разредне наставе
са истом стручном спремом је у IX платној групи , платном разреду 1,са
почетним коефицијентом 3,99.
- васпитач са VI степеном стручне је у VII платној групи и 2 платном
разреду,са почетним коефицијентом 3,31 а наставник разредне наставе
са истом стручном спремом је у VII
платној групи и 3 платном
разреду,са почетним коефицијентом 3,43.
- васпитач са IV степеном стручне је у VI платној групи и 3 платном
разреду,са почетним коефицијентом 2,76 а наставник разредне наставе
са истом стручном спремом је у VI платној групи и 3 платном разреду,са
почетним коефицијентом 2,84.
З а к љ у ч а к:
Уредба о каталогу радних места...не препознаје наставника разредне
наставе са IV и V степеном стручне спреме.Такође Уредба не препознаје
наставника разредне наставе са старешинством, нити га препознаје
предлог платних група и разреда, за разлику од васпитача за које радно
место је у Каталогу предвиђен и IV степен стручне спреме.
Обзиром на интенцију и циљ нових прописа да се за исте послове-радно
место утврђује иста плата,није јасно због чега се за једно исто радно
место из каталога- васпитач, даје предлог различитих платних група,
разреда и почетних коефицијената за сваки захтевани ссс.
Такође није јасно због чега су се направиле овакве разлике, обзиром на
чињеницу да се у важећој Уредби о коефицијентима за обрачун и
исплату плата у јавним службама, овакве разлике не праве???!!!


Медицинске сестре-васпитачи са IV и VI степеном стручне спреме,
су сврстани у VI платну групу, 2 и 3 платни разред, са почетним
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коефицијентом 2,59, (што је
за 0,11 мање од оног што су
имали(2,70)), а мање од наставника са истим степеном стручне
спреме(IV - 2,84 и VI -3,43).


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).



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.



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, КАО ШТО ЈЕ БИЛО И ДО САДА!!!

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!!!



Такође недопустиво је да поједина генеричка радна места за која
се захтева исти степен сс као код радних места носиоца
делатности, буду у већој платној групи.

ПРИМЕРИ :
- у оквиру правних, кадровских и административних послова, редни број
7. референт за правне кадровске и административне послове има
коефицијент 1,87 и нето плату 26.696,12 динара, са IV степеном
стручне спреме, док сада прима нето плату 32.020,60 динара. У
оквиру истих послова редни број 2. Правно кадровски аналитичар има
коефицијент 3,84 (нето 54.819,84 дин.), док редни број 4. дипломирани
правник за правне, кадровске и административне послове има
коефицијент 3,12 (нето 44.541,12 дин.), са истим степеном
образовања и сличним описом послова. Сада имају идентичне
плате – 49.739,60 динара.
- у оквиру финанисјких и рачуноводствених послова, редни број 8.,9.,10.
и 11, сада имају нето плату 32.020,80 динара, а имаће 26.696,12
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-

-



динара по коефицијенту 1,87,
са
IV
степеном
стручне
спреме. У оквиру истих послова, редни број 2. – финансијско
рачуноводствени аналитичар има коефицијент 3,84 (нето 54.819,84
дин.) , док редни број 5. – дипломирани економиста за финансијскорачуноводствене послове има коефицијент 3,12 (нето 44.541,12 дин.),
са истим степеном образовања и сличним описом послова. Сада
имају идентичне плате – 49.739,60 динара.
У оквиру послова инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и
заштите редни број 1. Руководилац послова инвестиционог и техничког
одржавања има коефицијент 3,84, док руководиоци правних и
финансијско-рачуноводствених послова имају коефицијент 4,42.
Редни број 4. домар – мајстор одржавања има коефицијент 1,28,
испод минималца, са IV степеном стручне спреме.
У оквиру послова безбедности и заштите, редни број 5. службеник за
послове заштите, безбедности и здравља на раду са високим
образовањем има коефицијент 2,43 (нето 34.690,68 дин), док је
до сада имао 49.739,60 динара, са вишим 39.429,80 динара. Под
редним бројем 12. референт за заштиту, безбедност и здравље на
раду/заштиту од пожара има коефицијент 1,47 што је испод
минималца, са IV степеном стручне спреме, а сада има нето
32.020,60 динара.
У оквиру послова услужних делатности: Шеф централне кухиње –
није адекватно вредновано радно место.
Сви предложени почетни коефицијенти испод 1,76 су
бесмислени, јер без обзира на утврђени распон сва радна места
имају исту -минималну зараду!!

С поштовањем,
Председница
Љиљана Киковић

