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ПРЕДСЕДНИЦИМА  СИНДИКАЛНИХ  ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

 

Поштовани колегинице и колеге,  

 
 Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство 

државне управе и локалне самоуправе  организовали су 23. октобра 2018. 
године састанак са представницима  репрезентативних синдиката у  

делатности предшколског васпитања и образовања.  

 Састанку су присуствовали из:   

 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Милош 
Благојевић, Љиљана Маролт и др Зоран Костић.   

  Министарства државне управе и локалне самоуправе  Александра 

Бранковић и Марија Сузић.  

 Представнице нашег синдиката су биле председница Самосталног 

синдиката предшколског васпитања и образовања Србије Љиљана 
Киковић и члан Републичког одбора Гордана Годунц-Главић.  

На састанку је разматран предлог платних разреда и група у 
делатности предшколског васпитања и образовања који ће  чинити 

саставни део Закона о систему плата у јавном сектору.  

 На основу послатих примедби у оба министарства. а које вам шаљемо 

у прилогу (исти се може прочитати и на нашем сајту)  дискусија је вођена о 
разврставању носиоца посла (васпитач и медицинска сестра-васпитач) 

које нису у складу са нашим захтевом да морамо бити у истој платној групи 
и платном разреду као и у школама. Ова дискусија није завршена, обзиром 

да они сматрају да се наши васпитачи  разликују од наставника разредне 
наставе са старешинством. Поменути наставници ће бити у IX платној 

групи, што мислимо да није у реду јер су и у сада важећој Уредби о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама сви били 
са истим коефицијентом (нпр. VII ССС – 17.32).  

 Такође, поставили смо питање зашто је социјални радник у платном 
разреду са стручним сарадницима? Добили смо одговор да је то грешка и 

да ће исправити. Стављене су примедбе и на разврставање стручних 
сарадника за  ликовно, музичко и физичко  васпитање који су неправедено 

вредновани у односу на остале стручне сараднике (педагог и психолог) и 
речено је да ће и ово исправити. 
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 Доста се дискутовало о генеричким радним местима где 

постоји велико незадовољство запослених због коефицијената који 
показују да до IV ССС који су близу загарантованог минималца.  Речено је 

да ће се правити нова листа генеричких занимања, зато што много 
примедби има и из синдиката, здравства, културе и др.  Исти ови проблеми 

су разматрани и на претходном састанку одржаном 11. октобра. 

 И даље ћемо вас благовремено обавештавати о свим активностима 

нашег Синдиката а о томе можете читати и на нашем сајту: 
www.predskolstvo.rs; 

 
С поштовањем, 

 

            Председница 

 

                 Љиљана Киковић 


