С обзиром на то да је министар након саопштења сва три репрезентативна синдиката у области
образовања Синдикат образовања Србије, Независност и Српс /29.03.17. –Н1 портал Вести, Извор
Тањуг/ обећао повећање плата у образовању 15% и то први део у јуну а други део у четвртом
кварталу /што није остварено/, и да су увек наше тежње биле 10% већа плата од просека у држави,
упућујемо следеће захтеве према Влади и Министарству просвете, науке и технолошког развоја као

захтеве за ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА:
З А Х Т Е В И
према МПНТР и ВЛАДИ РС
Захтевамо хитне преговоре са премијером Владе РС и надлежним
министром до 15. септембра 2017. године у вези са следећим захтевима

1. ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА У ОБРАЗОВАЊУ ИЗНАД НИВОА РЕПУБЛИЧКОГ
ПРОСЕКА
1.1. Вратити незаконски ускраћен део зараде за годишњи одмор за 2014. годину до
краја октобра 2017. године, односно у склопу исплате септембарске зараде за 2017.
годину (позвати на одговорност и сменити финансијере и начелнике школских управа из
2014. године);
1.2. Изједначити обавезујуће основице у свим делатностима образовања на
републичком нивоу и локалном нивоу;
1.3. Повећати јединствене основице за 22,10% од октобарске зараде која се исплаћује
у новембру текуће године (то је 10% више од просека РС у јулу ове године: 42.909,x 1,121 /12,10 %/ = 48.101,- + 10% = 52.910,10/ što znači povečanje osnovice sa 2.610,73
na 3.187,70 /2.610,73 * 1,221 = 3.187,70 );
1.4. Изједначити основице у свим секторима Јавних служби /образовање, култура,
здравство, социјала/ од октобарске зараде, укључујући Владине Агенције, Јавну
управу и Јавна предузећа у власништву државе и нижих нивоа власти;
1.5. Да се ускладе платне групе и разреди са репрезентативним синдикатима и да се
озаконе до краја године са почетком важења од 01.01.2018.;
1.6. Укинути буџетску одредбу исплате новогодишњих награда, бонуса и др.
дефинисаних по ПКУ (јер се већ 4 године ни не исплаћују)

2. ПОВЛАЧЕЊЕ ОВАКВОГ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ
СЛУЖБАМА
2.1. Укинути Уредбу о забрани запошљавања у јавнм сектору закључно са 31.12.2017.
године, јер већ трећу годину заредом, број потребних радника у систему
образовања даје информацију о броју ПОТРЕБНИХ а НЕ ОДРЕЂЕНО ЗАПОСЛЕНИХ
2.2. Повлачење предлога Закона о запосленим у јавном сектору до 06.09. (до краја
предвиђене Јавне расправе) као акта деградације радног законодавства (Закона о
раду за запослене у „јавном сектору“) и стављања у дискриминаторски положај
запослених у сектору „којем припадамо“;

3. ПОВЛАЧЕЊЕ ОВАКВОГ ПРЕДЛОГА
образовања и васпитања)

ЗОСОВ (Закон о основама ситема

3.1. Ускладити предлог новог Закона о основама система образовања и васпитања са
мишљењем Агенције за борбу против корупције и репрезентативних синдиката
ради спречавања намерене централизације и спречавања корупције у систему
/Мишљење у прилогу/;
3.2. Обезбедити нове (последње генерације) преносиве рачунаре свакој школи за
потребе све већих административних послова (Доситеј; Јавне набавке; едневници; сајтови; школски, годишњи и месечни планови; планови и записници
рада безбројних тимова; инфо школа; итд....) и то најмање по 1 (један) на 5 (пет)
наставника у школи
3.3. Потписати ПКУ за високо образовање до 06.10.2017. године
3.4. Почети преговоре до 06.10.2017. године за израду новог ПКУ за основне и средње
школе и домове ученика (који истиче почетком 2018. године)
3.5. Бенефицирани рафни стаж за запослене у предшколским установама

Уколико премијерка ВЛАДЕ РС и надлежни министар не прихвате предлог
преговора о наведеним захтевима до наведеног рока, унапред Вас
обавештавамо да ћемо по Закону о штрајку благовремено најавити ШТРАЈК ПО
ЗАКОНУ, од 06. октобра 2017. године


Молимо Вас да нас схватите озбиљно и поступите социјално одговорно, јер више
нисмо спремни да верујемо празним обећањима, лажним изјавама и протоколима
званичника Владе РС.

Прилог: 1.) Извод са портала N1 Вести од 29.03.2017.
2.) Извод са Бета портала, 11.08.2017. под називом Агенција: Нацрт ЗОСОВа оставља
простор за корупцију
3.) Саопштење РЗС од 25.08.2017. (Зараде по запосленом по областима делатности,
јул 2017.)
4.) Извештај Агенције за борбу против корупције и чланци везани за њега

Да би се стигле зараде просека РС треба повећати просечну зараду у образовању за 12,10 %:
јул 2017 РС /нето РЗС/

јул 2017 РС ОБРАЗОВАЊЕ /нето РЗС/

48.101,42.909,- x 1,121 /12,10 %/ = 48.101,-

42.909,-

