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ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА.
Поштоване колеге,
На састанку одржаном 23. августа 2017. године у Влади Републике
Србије са председницом Владе Аном Брнабић и министром просвете,
науке и технолошког развоја Младеном Шарчевићем са сарадницима,
Иваном Савићевић са сарадницима из Министарства државне управе и
локалне самоуправе, представницима четири репрезентативна синдиката
просвете и председницом Самосталног синдиката предшколског
васпитања и образовања Србије – доминантна тема је била:
незадовољство запослених у образовним установама у Србији са
изузетно ниским платама, нацртом Закона о запосленим у јавним
службама, недовољној информисаности запослених о увођењу
система платних разреда, проблемима процене вредновања рада
запослених.
Што се тиче запослених у делатности предшколског васпитања и
образовања, председница Љиљана Киковић је упознала председницу
Владе са проблемима који су делом заједнички са синдикатима просвете
(изузетно ниске плате). Ми смо врло специфична делатност, оснивач и
финансијер предшколски установа је локална самоуправа, услови рада
су незадовољавајући, обзиром на превелики број деце у групама, не
плаћа се школска спрема васпитачима и још неким профилима
запослених.
Постоје поремећаји у Уредби за обрачун и исплату плата (где је
разлика од загарантованог минималца до 5. степена стручне спреме
једва пар стотина динара).
Предшколци имају велики проблем у редовности исплата плата и у
повећањима која се планом буџета одобре, а остане на слободу
одлучивања локалној самоуправи да ли ће их исплатити или не, с
обзиром да су означени као „може“. Још увек постоји велики број
предшколских установа, којима није исплаћено одобрено повећање од
4% и 6%. Због свих наведених проблема са представницима локалне
самоуправе, захтев нашег Синдиката да се исплата плата убудуће врши
директно из буџета Републике.
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Самосталног
синдиката предшколског васпитања и образовања Србије
посебно се обратила министру просвете Шарчевићу и тражила да
се хитно покрене разрешавање проблема редовности исплата
плата и повећања на начин који нам је он обећао на дан
предавања Петиције. Председница Љ. Киковић је посебно
нагласила да очекује да ће се и председница Владе А. Брнабић
ангажовати у проналажењу начина за прелазак на директни
буџет Републике Србије што се тиче исплата плата и исплата
неисплаћених повећања.
***
Председница Владе најавила је када из Министарства финансија
стигне завршна рачуница за буџет за 2018. годину и када се заврши са
Мисијом Међународног монетарног фонда плате у јавном сектору ће бити
повећане колико год је то могуће.
С поштовањем,
Председница
Љиљана Киковић

