
И за студентски стандард Захтев за новогодишњу награду  

  

Оцена корисника:   / 3  

Датум последње измене среда, 28 децембар 2016 13:44  

Објављено среда, 28 децембар 2016 13:44  

Погодака: 25  

 

Додај нови коментар  

СВИ СЕ ПИТАМО ШТА СЕ ТО ДЕШАВА?!  
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Оцена корисника:   / 1  

Датум последње измене среда, 28 децембар 2016 11:19  

Објављено среда, 28 децембар 2016 10:11  

Погодака: 23  

ИНФО СОС 

САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА У ВЕЗИ СА 

ПКУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

          У понедељак 26. децембра 2016. године одржан је састанак председника три 

репрезентативна синдиката у делатности предшколског васпитања, Синдиката образовања 

Србије, ГСПРС Независност и Самосталног синдиката предшколског васпитања о образовања 

Србије са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези са ПКУ 

за предшколско васпитање и образовање. 

          ПКУ је потписан 15. новембра 2016. године и уместо објављивања у Службеном гласнику 

добили смо позив из Министарства на додатно усаглашавање. Синдикат образовања Србије је 

изненађен оваквим развојем догађаја уложио оштар протест, јер додатни административни 

послови у вези са закључивањем ПКУ, могу имати озбиљне последице. 

Додај нови коментар  

Има/нема пара?!  

  

Оцена корисника:   / 2  

Датум последње измене среда, 28 децембар 2016 10:07  

Објављено уторак, 27 децембар 2016 17:07  

Погодака: 42  
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1 коментар  

Коначна верзија ПКУ-а за предшколце  

  

Оцена корисника:   / 0  

Датум последње измене четвртак, 22 децембар 2016 17:10  

Објављено четвртак, 22 децембар 2016 17:10  

Погодака: 11  

Инфо СОС: 

Поштовани, 
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У складу са јучерашњим договором потврђујем да ће се састанак свих учесника у преговорима 
који су вођени ради закључивања Посебног колективног уговора  за запослене  у 
установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, 
аутономна покрајина  и јединица локалне самоуправе одржати у понедељак, 26. децембра 
2016.године, са почетком у 12.00 сати, у просторијама Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја у сали бр. 37 на VI прату. Молим Вас да обезбедите присуство Вашег 
представника. Састанак ће трајати најдуже до 13.00 сати. 

С поштовањем, 

Љиљана Ненадовић 

Сектор за правне послове – Одељење за нормативне послове 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Немањина 22-26 

11000 Beograd 

Додај нови коментар  

Просвета нам се све више урушава ...  

  

Оцена корисника:   / 0  

Датум последње измене среда, 14 децембар 2016 11:48  

Објављено среда, 14 децембар 2016 11:48  

Погодака: 53  

Инфо СОС: 

ГО СОС Београда најоштрије осуђује насиље над професором у Техничкој школи у 
Младеновцу. 

Такође, оштро се противимо (неоснованом) одузимању лиценце Владимиру Милојевићу, 
наставнику српског језика и књижевности у XIV београдској гимназији. 

Крајње је време, да се са речи пређе на дела ида просвета добије приоритет у нашем друштву! 

Сматрамо да се под хитно морају мењати прописи из области образовања и васпитања, на 
свим нивоима, чиме би се вратило достојанство просветном позиву. 

А једно од решења је и да наставници добију статус службеног лица! 

Председник ГО СОС Београда 

Зоран Ивковић 

Завршена расправа о Буџету за 2017. годину!  
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Оцена корисника:   / 0  

Датум последње измене понедељак, 12 децембар 2016 11:09  

Објављено понедељак, 12 децембар 2016 11:04  

Погодака: 48  

Завршена расправа, сутра гласање о буџету  

 
09 децембар 2016 22:04  

   
БEOГРAД - Скупштина Србиjе завршила jе вечерас расправу о скоро 300 амандмана на 
предложени буџет за наредну годину, а о том владином предлогу гласаће се сутра у 10 сати.  
Предложеним буџетом за 2017. годину предвиђени су укупни приходи у износу од 1.092 
милиjарде динара и укупни расходи од 1.161 милиjарди динара, са дефицитом од 1,7 одсто 
бруто домаћег производа (БДП).  
Седница jе почела у недељу, 4. децембра када jе утврђен дневни ред.  
У понедељак и и у уторак у расправи о Предлогу буџета у Скупштини учествовао jе и премиjер 
Aлександар Вучић коjи jе истакао да jе направљено чврсто и стабилно финансирање и да jе 
ово наjбоље кроjен, а реално скроjен буџет.  
Већина опозиционих посланика негодовала jе због начина заказивања седнице, и тврдила да 
нема довољно времена за припрему амандмана.  
Седницу су обележиле жустре расправе, полемике, критике, а изречено jе и неколико опомена.  
Oштро се полемисало и о амандманима СНС коjим се тражи смањење плата Заштитника 
грађана и Повереника за информациjе од jавног значаjа.  
Седницу су обележиле и честе краће паузе у раду како би се успоставио ред.  
фото Танјуг/ O.Tоскић, илустрациjа  
Додај нови коментар  
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ЗУКОРЛИЋ ЗА ВРАЋАЊЕ ДОСТОЈАНСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У 

ОБРАЗОВАЊУ  

  

Оцена корисника:   / 0  

Датум последње измене понедељак, 12 децембар 2016 10:59  

Објављено понедељак, 12 децембар 2016 10:59  

Погодака: 40  

среда, 07 децембар 2016 14:44 

 

Председник скупштинског Одбора за образовање Муамер Зукорлић изјавио је јуче да ће се 
залагати за враћање достојанства васпитачима, учитељима, наставницима и професорима, 
као и за подизање стандарда у образовању. 
Зукорлић је новинарима у парламенту, после одвојених састанака са представницима три 
репрезентативна синдиката у образовању (ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, СОС и СРПС) и 
делегацијом педагога из техничке културе, рекао да су му представници синдиката пренели 
примедбе на предложни буџет намењен образовању, али да су навели да повећање у буџету 
за основно и средње образовање јесте искорак, али недовољан. 
"Сматрали су да је битно да Одбор буде упознат са њиховим ставовима", каже Зукорлић, 
наводећи да се сложио са представницима синдиката да буџетска средства за образовање не 
могу да се третирају као обичан трошак већ као инвестиција за будућност. 
Представници синдиката, наводи, сматрају да садашњи начин финансирања дечијих вртића 
није добар с обзиром да се средства која се пребацују из буџета преко локалних самоуправа 
разливају и не стигну увек у тој мери и ефикасно до корисника. 
Тражио је, каже, од представника синдиката да буду савезници када је реч о стварима у 
образовању које су квалитативно од општег значаја, наводећи да реформе у образовању и 
обнова образовног система, посебно у погледу квалитета, јесте нешто што мора бити од 
заједничког значаја. 
"Сигурно ћу се залагати и кроз усвајање овог буџета али и наредних, да се и кроз буџетска 
средства направе помаци у правцу враћања достојанства васпитачима, учетиљима, 
наставницима и професорима, као и подизања стандарда у образовању", рекао је Зукорлић. 
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Сагласио се, каже, да техничко образовање и информатика треба да добије посебан статус јер 
је то област која нема "правилан третман у нашем друштву и школама". 
Зукорлић је рекао да је веома застарео образовни сегмент система техничког образовања 
посебно у најави увођења дуалног образовања и давања простора занатском образовању, те 
да техничко образовање мора добити значајно место. 
ТАНЈУГ 

Додај нови коментар  

Радимо, у интересу свих запослених у образовању ...  

  

Оцена корисника:   / 3  

Датум последње измене четвртак, 08 децембар 2016 14:35  

Објављено четвртак, 08 децембар 2016 14:35  

Погодака: 101  

Инфо СОС: 

Број: сл. 

Датум: 08.12.2016. године 

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ 

Дечанска 14/VI 

Б Е О Г Р А Д 

     Градски одбор образовања, науке и културе Суботица у име запослених у студентском 
стандарду захваљује се Синдикату образовања Србије и преговарачком тиму у саставу  

Мр Валентина Илић, Данијел Ђорђевић и Др Чедомир Барош.  

     Тим који је у претходном переиоду имао веома тешке и напорне преговора са ресорним 
министарством око исплате неисплаћених плата за студентски стандард и где су на најбољи 
начин презетвовали преговарачки начин деловања Синдикат образовања Србије и заступали 
запослене у студентском стандарду ради остваривања права на основу зарада, исплата 
неисплаћених плата и наставак редовне исплате плата и других примања.  

     Задовољни смо исоходм ових преговора, а то је договор са ресормим министарством да се 
исплате неисплаћене плате и да се настави са редовном исплатом плата и других примања за 
студентски стандард. 

     Обезбеђена су средстава за плате и јубиларне награде и исплате су у току. 

Заменик председника ГО 

   Гордана Штулић с.р. 
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*0вај документ је пуноважан без потписа и печата  

Додај нови коментар  

Доказ досадашњег успешног рада:  

  

Оцена корисника:   / 0  

Датум последње измене среда, 07 децембар 2016 16:32  

Објављено среда, 07 децембар 2016 16:32  

Погодака: 93  

Инфо СОС: 

На данашњој седници Конференције ЕТУЦЕ-а за члана Комитета ЕТУЦЕ-а из 
Србије, изабрана је председница Синдиката образовања Србије, Валентина 
Илић. 

 

Додај нови коментар  
 

Решавање проблема заосталих плата и слично ...  

  

Оцена корисника:   / 3  

Датум последње измене среда, 07 децембар 2016 11:51  
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Објављено среда, 07 децембар 2016 11:51  

Погодака: 116  

ИНФО СОС 

            Данас 7. децембра 2016. године одржан је састанак Министра просвете, Младена 

Шарчевића, са представницима Синдиката образовања Србије, председницом мр Валентином 

Илић и председником Одбора делатности ученичког и студентског стандарда Данијелом 

Ђорђевићем. Поред министра састанку су присуствовали Љубиша Антонијевић, Марина 

Хасановић, Зоран Тубић и Милош Благојевић. 

            На захтев Синдиката образовања Србије састанак је одржан због кашњења зарада 

запосленима у студентском стандарду, као и због бројних проблема у овој делатности.  

            Представници Министарства су изјавили да зарада касне из „техничких разлога“ и да ће 

тај проблем бити решен у току данашњег дана. Поред тога, министру смо поновили да 

проблеми у студентском стандарду захтевају хитно решавање и изразили незадовољство 

најављеним повећањем зарада за само 3% у наредној години. Систем коефицијената у овој 

делатности је већ нарушен, а са повећањем минималне цене рада по сату, око 70% 

запослених ће бити на минималцу, што је неприхватљиво. 

            Министар је рекао да ће настојати да се цена рада у студентском стандарду изједначи 

са ценом рада у основном и средњем образовању и домовима ученикаи да ће се лично 

ангажовати на решавању свих осталих проблема у студентском стандарду. 

Додај нови коментар  

Код Г-дина Зукорлића ...  

  

Оцена корисника:   / 0  

Датум последње измене среда, 07 децембар 2016 11:49  

Објављено среда, 07 децембар 2016 11:49  

Погодака: 89  

ИНФО СОС 

САСТАНАК СА ПРЕДСЕДНИКОМ СКУПШИНСКОГ ОДБОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 

НАУКУ, ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИЧКО ДРУШТВО 

            У уторак 6. децембра 2016. године одржан је састанак председника три 

репрезентативна синдиката у просвети, Синдиката образовања Србије, ГСПРС Независност и 

Синдиката радника у просвети Србије са председником Одбора за образовање, науку, 

технолошки развој и информатичко друштво Народне скупштине, Муамером Зукорлићем. 
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            Представници синдиката су упознали председника Одбора господина Зукорлића са 

проблемима у просвети и захтевима синдиката у вези са повећањем зарада за наредну годину. 

Председница Синдиката образовања Србије је предочила све проблеме запослених на свим 

нивоима образовања у вези са закључивањем ПКУ за високо образовање, увећањем зарада 

запосленима у предшколским установама и студентским центрима. Председник Одбора 

Муамер Зукорлић је обећао да ће подржати оправдане захтеве синдиката. 

Додај нови коментар  

OBRAĆANJE VALENTINE ILIĆ  

  

Оцена корисника:   / 1  

Датум последње измене среда, 07 децембар 2016 09:24  

Објављено среда, 07 децембар 2016 09:24  

Погодака: 102  

Info SOS: 

OBRAĆANJE VALENTINE ILIĆ, PREDSEDNICE SINDIKATA OBRAZOVANJA 
SRBIJE U IME SVIH ORGANIZACIJA ĈLANICA EI/ETUCE IZ SRBIJE 

Utorak, 6. decembra 2016. 

Drage kolege i prijatelji, dragi delegati Evropske konferencije sindikata obrazovanja, uvaţeni i cenjeni 
gosti, 

Beograd je ovih dana centar sveta. Sindikalnog sveta, posvećenog obrazovanju, kao jedinom putu ka 
boljem ţivotu novih generacija, ka kvalitetnijem ţivotu sadašnjih generacija, kao putu za ostvarenjem 
demokratskih i boljih društava od onih u kojima su mnogi odrastali. 

Ĉast mi je i zadovoljstvo da vas sve pozdravim, u ime Sindikata obrazovanja Srbije, kao veoma 
aktivnog i uvaţenog ĉlana naše meĊunarodne sindikalne zajednice – Internacionale obrazovanja i 
Evropskog komiteta sindikata obrazovanja. Pozdravljam vas i u ime Granskog sindikata prosvetnih 
radnika Srbije „Nezavisnost“ i Sindikata nauke Srbije, koji su takoĊe ĉlanovi Internacionale 
obrazovanja. 

U Beogradu su danas brojni delegati evropskih sindikata obrazovanja, a i najviše rukovodstvo 
Internacionale obrazovanja. Svi ćemo zajedniĉkim radom ovih dana traţiti novi put za kvalitetnije 
obrazovanje i novi put za borbu kojom će prosvetni radnici i svi zaposleni u obrazovanju ostvariti 
status kakav zasluţuju: status uvaţene, dostojanstvene profesije od izuzetne vaţnosti za svako 
društvo. 

Ĉinjenicu da se Evropska konferencija sindikata obrazovanja po prvi put odrţava u zemlji koja nije 
ĉlan Evropske unije, doţiveli smo i kao priznanje Srbiji u njenim naporima za pristupanje EU, ali i 
našim organizacijama sindikata obrazovanja u njihovim naporima za postizanje boljeg poloţaja 
prosvetnih radnika kroz socijalni dijalog. 

http://www.sind-obr.org.rs/index.php/2011-01-06-15-06-01/4135-d-g-din-zu-rlic#addcomment
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Ovog meseca se oĉekuje i otvaranje novih poglavlja na putu ka EU – poglavlja 25 i 26 koji se odnose 
na obrazovanje, nauku i kulturu, što znaĉi da smo u ovim oblastima spremni da odgovorimo 
utvrĊenim zahtevima i standardima. 

Pre nekoliko dana su objavljeni rezultati najnovijeg TIMSS istraţivanja – naši osnovci su postigli 
najbolji uspeh otkad uĉestvujemo u ovom meĊunarodnom istraţivanju i ostvarili natproseĉne rezultate 
u prirodnim naukama. Univerzitet u Beogradu je meĊu 300 najboljih u svetu na Šangajskoj listi. Naši 
srednjoškolci se sa malo kog meĊunarodnog takmiĉenja vrate bez pregršti najboljih odliĉja. Po tome, i 
po mnogo ĉemo drugom, moţemo da kaţemo da naša deca i njihovi nastavnici mogu da se mere sa 
svojim vršnjacima i kolegama iz mnogo bogatijih zemalja. Mi smo kao nastavnici spremni da se 
menjamo, kako bismo odgovorili novih zahtevima vremena.  

Ali nikako ne moţemo biti zadovoljni, materijalnim poloţajem zaposlenih u obrazovanju. Svesni smo 
teškog oporavka od ekonomske krize i cenimo napore da se naš poloţaj poboljša, ali i uz takve 
najave, znaĉajno zaostajemo ispod proseka u platama u Srbiji. Pored toga, sve su veća oĉekivanja i 
potrebno je sve više angaţovanja nastavnika. Samo dobro obrazovan i za svakodnevni teţak 
prosvetni rad pripremljen nastavnik, uz to pristojno plaćen za taj rad, moţe da bude motivisan za 
veća postignuća. 

U našoj Narodnoj skupštini u toku je rasprava o Budţetu za narednu godinu. O tome sindikati nisu 
konsultovani, što smatramo velikim propustom i zato traţimo neposredno uĉešće u raspravi o 
krojenju kase za obrazovanje. 

U meri u kojoj sindikati obrazovanja i nauke budu zajedniĉki nastupali traţeći aktivnu poziciju u 
socijalnom dijalogu, uz uvaţavanje svih aktera, moći ćemo da postignemo i više za sve zaposlene u 
ovim delatnostima. To je naš zadatak za budućnost.  

Kako ćemo ga ostvariti, zavisiće i od razmene iskustava iz mnogih zemalja, koje ćemo ĉuti ovih dana, 
ali i od odluka i poruka naše Konferencije. 

Ţelim nam svima uspešan rad i još jednom dobrodošli u Beograd! 

Nadamo se da ćete mu se sa radošću vraćati. 



 

Додај нови коментар  

БУЏЕТ 2017. (?!)  

  

Оцена корисника:   / 0  

Датум последње измене понедељак, 05 децембар 2016 15:27  

Објављено понедељак, 05 децембар 2016 15:27  

Погодака: 1625  
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Додај нови коментар  

ОДРЖАНА 3. СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ ОДБОРА 

СИНДИКАТА  

  

Оцена корисника:   / 0  

Датум последње измене понедељак, 05 децембар 2016 13:55  

Објављено понедељак, 05 децембар 2016 13:55  

Погодака: 93  

Инфо СОС: 
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ОДРЖАНА 3. СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА у проширеном саставу са 
члановима Одбора делатности основних и средњих школа Војводине 02. децембар 2016. 
године 

 

У петак, 02. децембра 2016. године, одржана је 3. седница Покрајинског одбора Синдиката у 
проширеном саставу са члановима Одбора делатности основних и средњих школа Војводине 
на којој је разматран и усвојен Предлог измена и допуна Статута СОНК-а Војводине и Статута 
СОС-а. 

Опширније, кликните ОВДЕ. 

Додај нови коментар  

Да се исплати зарађено, него шта!  

  

Оцена корисника:   / 0  

Датум последње измене субота, 03 децембар 2016 16:11  

Објављено субота, 03 децембар 2016 16:11  

Погодака: 121  

Инфо СОС: 

Извињавамо се колегама у студентском стандарду, због грешке у допису 
Министру а тиче се неисплаћеног другог дела зараде за октобар, уместо 
наведеног 2. дела за новембар. 

Грешке, ненамерне се дешавају али је смисао дописа исти! 

Хвала на разумевању и надамо се да ће грешка у иплати бити хитно 
исправљена, тако нам је речено од стране надлежних у МПНТР-у! 

Додај нови коментар  

Да се исплати зарађено!  

  

Оцена корисника:   / 0  

Датум последње измене субота, 03 децембар 2016 16:06  

Објављено субота, 03 децембар 2016 16:05  

Погодака: 99  
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Додај нови коментар  

SAOPŠTENJE  

  

Оцена корисника:   / 0  

Датум последње измене субота, 03 децембар 2016 16:16  

Објављено субота, 03 децембар 2016 15:57  

Погодака: 88  

Info SOS:  
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JAČANJE SINDIKATA OBRAZOVANJA:  

OTVARANJE ETUCE REGIONALNE KONFERENCIJE 2016 

29. novembar 2016 

ETUCE Regionalna Konferencija 2016 otvara svoja vrata u Beogradu, Srbija, od 6 do 8. 
decembra 2016. godine. Oko 320 delegata i posmatraĉa iz 131 sindikata obrazovanja iz 48 evropskih 
zemalja, koji predstavljaju više od 11 miliona nastavnika i nastavnog osoblja širom Evrope, okupljaju 
se na ETUCE Konferenciji sa obećanjem „Jaĉanje sindikata obrazovanja za promociju kvalitetnog 
obrazovanja“. 

Sveĉano otvaranje skupa će se odrţati 6. decembra. Suzan Hopgud, predsednica 
Internacionale obrazovanja, Fred van Leven, generalni sekretar Internacionale obrazovanja, Mladen 
Šarĉević, ministar obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Tibor Navraĉiĉ, 
Evropski Komesar za obrazovanje i kulturu, Montserat Mir Roka, ETUC konfederalni sekretar i 
Valentina Ilić, predsednica Sindikata obrazovanja Srbije, poţeleće dobrodošlicu sindikalistima iz 
obrazovanja iz cele Evrope, pre no što se krene sa radom stvaranja okvira za novi kurs evropskog 
sindikalnog pokreta u obrazovanju u vreme radikalnih ekonomskih i društvenih promena i krupnih 
izazova. 

„Jedinstvo među nastavnicima i nastavnim osobljem je preduslov za uspešno suočavanje sa 
izazovima koje je ekonomska kriza neizbežno donela, kao što je smanjivanje investiranja, slabljenje 
socijalnog dijaloga i jačanje desničarskog radikalizma i fundamentalizma“, rekao je Martin Remer, 
raniji ETUCE generalni sekretar od 2002 do 2010. i ETUCE Evropski direktor 2010 – 2016. „ETUCE 
Konferencija će učvrstiti princip da smo mi, ETUCE i Internacionala obrazovanja, u prvim redovima za 
osiguranje solidarnosti među prosvetnim radnicima i da ćemo garantovati da se obrazovanje smatra 
ključnim za budućnost Evrope, da se pojača socijalna pravda i tolerancija, da se gradi veće 
poštovanje ljudskih prava i učvrste i produbljuju zdravije demokratije, koje neće postati žrtve 
ekonomskih, lobističkih i poslovnih interesa“. 

Novi ETUCE predsednik i šest potpredsednika, kao i novi tim ETUCE Komiteta, biće izabrani 
da vode ETUCE u narednom periodu 2016 – 2020. Zajedno sa novim Evropskim direktorom, izabrani 
tim će imati veliku odgovornost za novi pravac sindikalizma u obrazovanju u Evropi, u skladu sa 
prioritetima i politikama Internacionale obrazovanja, koje su usvojene na Kongresu Internacionale 
obrazovanja 2015 u Otavi, Kanada. 

Tokom tri dana, Internacionala obrazovanja i partnerske organizacije ETUCE, kao što je 
Evropska federacija poslodavaca u obrazovanju (EFEE) i Evropska konfederacija sindikata (ETUC) 
će doprineti radu Evropske regionalne konferencije ETUCE. 



Sastanak mreţe zemalja Centralne i Istoĉne Evrope i serija radionica, na kojima će se 
raspravljati o izazovima nastavniĉke profesije,odrţaće se 5. decembra, pre ceremonije zvaniĉnog 
otvaranja. Radionice će dotaći kljuĉna pitanja za kvalitet obrazovanja i nastavniĉku profesiju, kao što 
je: jednakost i migracije, kontinuirani profesionalni razvoj, evropski socijalni dijalog i specifiĉne 
izazove po sektorima - u predškolskom vaspitanju i obrazovanju i visokom obrazovanju i istraţivanju. 

Praktiĉne informacije moţete naći na adresi: 

www.conference2016.csee-etuce.org 

Za akreditaciju medija, molimo da kontaktirate: 

  secretariat@csee-etuce.org 
Додај нови коментар  

Премијеру: ХИТНО!  

  

Оцена корисника:   / 0  

Датум последње измене среда, 30 новембар 2016 09:17  

Објављено среда, 30 новембар 2016 09:17  

Погодака: 89  

http://www.conference2016.csee-etuce.org/
mailto:secretariat@csee-etuce.org
http://www.sind-obr.org.rs/index.php/2011-01-06-15-06-01/4129-saopstenje#addcomment
http://www.sind-obr.org.rs/index.php/2011-01-06-15-06-01/4128-pr-i-ru-hi-n
http://www.sind-obr.org.rs/index.php/2011-01-06-15-06-01/4128-pr-i-ru-hi-n?tmpl=component&print=1&page=


 

Додај нови коментар  

Запослени у СЦ-има Министру ...  

  

Оцена корисника:   / 4  

Датум последње измене уторак, 29 новембар 2016 10:17  

Објављено уторак, 29 новембар 2016 10:17  

Погодака: 119  
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Додај нови коментар  

Иницијативе Народној скупштини Р.Србије  

  

Оцена корисника:   / 0  

Датум последње измене понедељак, 28 новембар 2016 16:28  

Објављено понедељак, 28 новембар 2016 16:01  

Погодака: 96  
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http://www.sind-obr.org.rs/images/stories/2016-2017/Odbor_za_obrazovanje.pdf


 

Додај нови коментар  

Још један корак ка ПКУ за високо образовање  

  

Оцена корисника:   / 0  

Датум последње измене понедељак, 28 новембар 2016 14:44  

Објављено понедељак, 28 новембар 2016 14:44  

Погодака: 64  
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Додај нови коментар  

Са данашњег састанка у МПНТР-у  

  

Оцена корисника:   / 0  

Датум последње измене среда, 23 новембар 2016 15:31  

Објављено среда, 23 новембар 2016 15:24  

Погодака: 93  

Инфо СОС: 

Данас је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан састанак министра 
Младена Шарчевића са представницима репрезентативних синдиката. Састанку су 
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присуствовали поред министра и Богољуб Лазаревић, Милош Благојевић, Мирјана Поповић, 
Зоран Тубић и Марко Попадић. 

У име Синдиката образовања Србије састанку су присуствовали председница мр Валентина 
Илић и потпредседник др Дејан Мицковић. 

Министар је изјавио да информација о умањеном буџету за образовање у 2017. години која је 
објављена у медијима, није тачна. 

Министар је у вези са повећањима зарада за наредну годину рекао да је предвиђено да се 
запосленима у основним и средњим школама и домовима ученика, зарада повећа за 6%, а да 
ће повећање за запослене у високом образовању и студентском стандарду бити 3%? 

Министар је на састанку најавио да ће синдикати бити активно укључени у измене закона о 
основама система образовања и васпитања, о предшколском васпитању и образовању и о 
високом образовању. 

Синдикат образовања Србије је инсистирао на хитном закључивању ПКУ за високо 
образовање који је усаглашен и достављен ресорном министарству. 

Додај нови коментар  

Антонијевићу ...  

  

Оцена корисника:   / 5  

Датум последње измене среда, 23 новембар 2016 15:32  

Објављено петак, 18 новембар 2016 09:21  

Погодака: 122  
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Из дневних новина "Данас" чланак преузмите: ОВДЕ. 

Додај нови коментар  

... ресорним министарствима...  

  

Оцена корисника:   / 1  

Датум последње измене четвртак, 17 новембар 2016 16:25  

Објављено четвртак, 17 новембар 2016 16:25  

Погодака: 111  
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Додај нови коментар  

Предшколци Министру  

  

Оцена корисника:   / 0  

Датум последње измене четвртак, 17 новембар 2016 15:46  

Објављено четвртак, 17 новембар 2016 15:46  

Погодака: 95  
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Додај нови коментар  

Саопштење за јавност  

  

Оцена корисника:   / 0  

Датум последње измене среда, 16 новембар 2016 13:07  

Објављено среда, 16 новембар 2016 12:31  

Погодака: 123  

http://www.sind-obr.org.rs/index.php/2011-01-06-15-06-01/4121-17-xi-2016#addcomment
http://www.sind-obr.org.rs/index.php/2011-01-06-15-06-01/4120-16-11-2016
http://www.sind-obr.org.rs/images/stories/2016-2017/PU_ANI_BRNABIC_17_XI_2016.jpg
http://www.sind-obr.org.rs/index.php/2011-01-06-15-06-01/4120-16-11-2016?tmpl=component&print=1&page=


 

 

http://www.sind-obr.org.rs/images/stories/2016-2017/SAOP_16_11_16.JPG


Додај нови коментар  

Упуство током штрајка упозорења 17.11.2016.године  

  

Оцена корисника:   / 1  

Датум последње измене уторак, 15 новембар 2016 15:08  

Објављено уторак, 15 новембар 2016 15:08  

Погодака: 245  

 

Додај нови коментар  
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