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ПРЕДСЕДНИЦИМА  СИНДИКАЛНИХ  ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
 
Поштовани колегинице и колеге,  

 

 

 Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
Младен Шарчевић организовао је 26. септембра 2018. године састанак 

са представницима четири репрезентативна синдиката у просвети и 

делатности предшколског васпитања и образовања (председница 

Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије 

Љиљана Киковић и члан Републичког одбора Гордана Годунц-Главић).  

Састанку су присуствовали и министар државне управе и локалне 

самоуправе Бранко Ружић са сарадницима и државни секретар 

Министарства финансија Јелена Танасковић.  

На састанку је разматран предлог платних разреда и група у 
просвети и предшколском васпитању и образовању који ће  чинити 

саставни део Закона о систему плата у јавном сектору.  

Дискусија је била усмерена на проблеме који се односе на све 

запослене   до IV. степена школске спреме, који према садашњем тексту 
наведеног предлога платних разреда и група и даље остају на 

минималним зарадама. Представници синдиката су захтевали да се ово 

стање измени и да се успоставе и међу њима одређени односи у 

распонима плата према степену њихове стручне спреме.  

Поново је разматран захтев представника Синдиката  да наставно 

особље са VII. степеном школске спреме у школама и васпитачи са VII. 

степеном школске спреме у предшколским установама буду у IX. групи, 

за сада није постигнут договор из разлога што су представници 

министарстава изразили бојазан да неће бити довољно финансијских 
средстава да се на тај начин разреши овај проблем. 

У расправи је било и таквих размишљања да можда наставници са 

разредним стрешинством у школама буду у IX. групи  што синдикалци 

нису прихватили и остају и даље при свом захтеву да сви са VII. 
степеном школске спреме у школама и установама предшколског 

васпитања и образовања буду у IX. групи 
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На састанку је представљена финансијска анализа презентована 

од стране Министарства финансија у вези примене предложеног модела 

платних разреда и констатовано је, уколико би се прихватили захтеви 

представника синдиката да би то значило увећање средстава у буџету, о 

чему треба да постигну сагласност са представницима ММФ-а.  

Договорено је да разговори буду настављени у четвртак, 4. 
октобра 2018. године. 

С обзиром да још увек нема конкретних предлога, и да је све и 

даље у фази преговора и договора, планирамо да одржимо  једнодневни 

семинар везан за ову проблематику за све чланице Самосталног  
синдиката предшколског васпитања и образовања Србије када од 

надлежних министарстава добијемо конкретне предлоге решења  за 

наведена питања и о томе ћете бити благовремено информисани.  

 

 С поштовањем,     

        Председница 

 

             Љиљана Киковић 


