САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ПРЕДШКОЛСКОГ
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД – Дечанска бр. 14/V -  / факс: 3398-935
- Моб.тел. председнице 064/24-74-057 –
ПИБ 102693286 ∗ Матични број 17568418 ∗ Текући рачун: 355-1041894-77
E-mail: sindikat.predskolaca@sindikat.rs - www.predskolstvo.rs

Бр. Сл. 1161

Београд, 16. 12. 2014.

Министарство за државну управу и локалну самоуправу
За Кори Удовички, министарку
Поштована,
Обраћамо Вам се поново, као ресорној министарки, да примите представнике Самосталног
синдиката предшколског васпитања и образовања Србије да би Вам изнели проблеме које имамо у
локалној самоуправи која је оснивач и финансијер предшколских установа.
Проблеми су следећи:
I
У делатности предшколског васпитања и образовања раде око 22 000 запослених
од чега су једна трећина запослених на нивоу загарантованог минималца након примена мера
смањења плата запосленима у јавним службама. У предшколским установама бораве деца
старости од 6 месеци до поласка у школу. Поред неге и васпитно образовног рада у овој
делатности важни су исхрана и превентивно здравствена заштита по чему се разликујемо од
других делатности. Свакодневне активности почев од пријема детета, пет оброка дневно,
социјализације, емотивне и психичке стабилности детета које је одвојено од своје породице и
прилагођени садржаји васпитно-образовног рада су свакодневни непрекидни низ активности.
Положај у који су доведени запослени у предшколским установама смањењем плата
изазива велико незадовољство запослених јер им је доведена егзистенција у питање, а сви су
на својим радним местима због природе посла и даље максимално ангажовани.
II
Примена Уредбе за обрачун и исплату плата запослених у предшколским
установама Србије (Службени гласник РС бр. 124/212 од 29.12.2012. год.) је посебно
проблематична.
-У већини предшколских установа не плаћа се факултетска школска спрема васпитачима –
крши се Закон о основама система и образовања члан 129. тачка 3.
-Не исплаћује се плата у пуном износу васптачима који раде на реализацији припремног
предшколског програма – крши се Закон о основама система образовања и васпитања члан 136.
став 2.
-Не исплаћује се накнада за превоз у свим предшколским установама – крши се Закон о
раду члан 118. став 1. тачка 1.
-По неколико месеци касни исплата плата у појединим предшколским установама (Зајечар,
Нови Пазар, Бела Паланка)
-Поред наведених питања постоје још многобројни проблеми које би Вам усемно на
састанку изнели.
III
Редовност исплата плата у предшколским установама пуно пута зависи од
односа локалне самоуправе према делатности предшколства јер их нико не обавезује да
новац који трансфером из Министарства финансија добијају за плате употребе у ту сврху, па
Вас молимо да састанку присуствује и представник Министарства финансија.
***
Време, место и датум одржавања састанка препуштамо Вама да одредите.
Наша сугестија, због актуелности проблема је, да би требало да се састанак одржи
најкасније до краја јануара 2015. године.
С`поштовањем
ПРЕДСЕДНИЦА
________________
Љиљана Киковић

