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Бр. 39.12

ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Поштоване колегинице и колеге,
Молимо Вас да са следећим текстом упознате чланство и исто
ставите на огласне табле у вртићима .
*****
МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Предмет: Примедбе на предлог платних разреда и група
(табела од 13.09.2018.)

Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије
инсистира да се:


у платним групама и разредима као и у предлозима
коефицијената изједначи са основним и средњим образовањем.
Из постојећих предлога јасно је уочљиво да у предшколском
васпитању и образовању носиоци делатности имају мањи
коефицијент са истом стручном спремом. Нпр. Под редним
бројем 3, 4. и 5. васпитач са VII,VI,IV, степеном стручне спреме
има коефицијент
3,84;3,31;2,76 a под редним бројем
82,83,84,85, наставник разредне наставе сa VII,VI,V,IV
степеном стручне спреме има коефицијент 3,99;3,43;2,84;



главни васпитачи са групом такође сврстају у платну групу IX,
разред I, као и наставници разредне наставе одељенске
старешине. Сматрамо да је много већа одговорност радити у
групи и организовати рад у вртићу са још 12 група, него бити
само одељенски старешина:



под редним бројем 140. спомиње се само помоћни наставник са
IV степеном стручне спреме у трећем разреду и почетним
коефицијентом 2.10, а заборављени су сарадници у
васпитно-образовном раду такође са IV степеном стручне
спреме;



Везано за генеричка радна места и даље стоји примедба да се
загарантована цена рада драстично приближила платама са III
и IV степеном стручне спреме, тј. да су појединим профилима

2
плате значајно мање (нпр.
набавке, кувар, возач…);

службеник

за

јавне



Сви предложени коефицијенти испод 1.76 су бесмислени, јер
без обзира на утврђени распон запослени морају имати
минималну зараду;



Такође, недопустиво је да поједина генеричка радна места нпр.
Руководилац правних, кадровских и административних послова,
руководилац рачуноводствених послова, руководилац послова
јавних набавки, буду у IX платној групи, а носиоци делатности
у VIII.

ИСКРЕНО СЕ НАДАМО ДА ЋЕТЕ НАШЕ ПРИМЕДБЕ УВАЖИТИ И
ПРЕ СВЕГА НАС ИЗЈЕДНАЧИТИ У ПРЕДЛОЗИМА ПЛАТНИХ ГРУПА,
РАЗРЕДА
И
КОЕФИЦИЈЕНАТА
СА
ОСТАЛИМ
ПРОСВЕТНИМ
РАДНИЦИМА У СРБИЈИ, ЧИЈИ СМО И МИ ДЕО.
*****
С поштовањем,
Председница
Љиљана Киковић

Прилог: Најновија табела од 13.09.2018.

