
БЕОГРАД,  Дечанска 14/5; соба 17-ф крило, тел/факс; 011/323-62-59, 025/42-00-93
email; sob  @  beograd  .  com, sindiso  @  sbb  .  rs                моб.065/911-5119; 064/6838-169

                                                     www.sindikat-obrazovanja.rs
Бр. 15
Београд, 9.02.2016.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

На састанку  одржаном  у петак, 5. фебруара 2016. године у згради Владе Републике Србије,
Немањина 11, позвани су само председници репрезентативних синдиката по делатностима, ради
представљања  последње  верзије  Нацрта  закона  о  систему  плата  запослених  у  јавном  сектору.
Након  представљања  последње  верзије  Нацрта  закона  о  систему  плата  запослених  у  јавном
сектору уследила је дискусија током које сам испред Синдиката радника у просвети Србије изнео
следеће примедбе на изложену верзију закона:

 Примедбе на члан 15. - Коефицијенте платних група и платних разреда. 
Уколико упоредимо најнижу основицу плате предложену за  минималну плату од

стране министарства, и плату професора у основним и средњим школама у седмој групи
стручности по платним разредима, долазимо до закључка да плата у образовању неће бити
повећана већ ће одржати садашњи ниво. Однос између најниже плате и плате професора по
платним групама односиће се као  1 : 1,98 до 1 : 2,2 што је и садашњи однос плата. Према
томе,  обећање  дато  споразумом  који  су   потписали  Влада  Републике  Србије  и
репрезентативни синдикати,  да  ће плате у образовању на основу платних разреда бити
повећане  није  испуњено.  Са  овом  констатацијом  сложила  се  и  потпредседница  владе  и
министарка за државну управу и локалну самоуправу Кори Удовички, сложивши се да су
плате  у  образовању  испод  сваког  критеријума,  те  да  ће  Влада  упоређујући  са  осталим
делатностима које  се  финансирају  из буџета настојати да се  плате у  образовању нешто
повећају. На питање у ком временском периоду можемо очекивати да се плате у образовању
изједначе са платама у осталим делатностима које се финансирају из буџета, није могла да
да  конкретан  одговор  што  прећутно  имплицира  да  неће  доћи  до  реализације
изједначавања у скорије време. Замерка коју сам истакао на овај закон тиче се неуређења
јединствених плата за све делатности које се финансирају из буџета. Плате у образовању ће
се и даље финансирати из буџета предвиђеног за образовање који је за ову годину смањен у
односу на претходну.

 Истакнут је захтев за предвиђање минулог рада од 0.4 % по години радног
стажа, што је била досадашња пракса, као и захтеви за измештење топлог оброка из плате,
за  несмањење  додатка  за  време  боловања  радника,  већ  одржавање  истог  на  садашњем
нивоу.  Наведене три ставке су усвојене на седници Социјално-економског савета Републике
Србије, одржаној 6. фебруара 2016. године. 

На  основу   Споразума  о  решавању  спорних  питања  који  су  потписали  Влада
Републике Србије  и репрезентативни синдикати 27.  априла 2015.  године,  чланом 3.
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„Влада се обавезује да ће благовремено утврдити предлог посебног закона којим ће се
уредити плате запослених у јавном сектору, а који би се примењивао од 1. јануара 2016.
године.  Предлогом  из  става  1.  овог  члана  побољшаће  се  материјални  положај
запослених  у  образовању.”  Међутим,  на  основу  изложене  верзије  Нацрта  закона  о
систему плата запослених у јавном сектору, може се закључити да је Влада Републике
Србије обманула запослене у образовању, с обзиром на то да до обећаног побољшања
неће доћи. 

 Стога су репрезентативни синдикати  6. фебруара 2016. године донели одлуку о
ступању у штрајк упозорења 25.  фебруара 2016.  године.  Тог дана неће бити одржан
први час у обе смене.  Од  Владе Републике Србије и Министарства просвете, науке и
технолошког развоја тражи се:

1. Повећање  коефицијената  запослених  у  образовању  два  пута  у  току  ове
календарске године, и то: 

 од априлске плате 4%, 
 од октобарске плате 4%
2. Исплата награде утврђене чланом 2. Споразума о решавању спорних питања

и Посебним колективним уговором, чланом 32. у висини од 5000 динара

Уколико се Влада Републике Србије и Министарство оглуше о наше захтеве, бићемо
принуђени  да  после  25.  фебруара  2016.  године  приступимо  организацији  протеста,
штрајка  или  другог  вида  синдикалног  организовања  о  којем  ће  наши  органи  донети
одлуку.

Слободан Брајковић, председник
                                                   


