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Бееоград, 01.04.2021.
Јована Радоњић, председница Радне групе за предшколско образовање
Поштована,
У складу са задатком који су синдикати добили на последњем састанку Радне групе
шаљемо Вам препоруке, теме које би по мишљењу наших чланова требале бити
саставни део обуке новоизабраних председника оптшине и градоначелника у ЛУ.
1.Поред поштовања свих законских прописа из области предшколског васпитања и
обратовања посебну пажњу посветити Колективним уговорима (општим и
посебним) нарочито деловима који представљају обавезе послодавца према запосленим
јер је то најчешћи проблем са којим се синдикат сусреће (нереални буџети са
недовољно средстава за оно што представања законску обавезу дефинисану КУ)
2.Медијација-препорука за мирно решавање све чешћих судских спорова. Пракса
показује да се воде судски спорови и ако судска пракса показаује да ће бити изгубљени
што додатно оптерећује буџет судским таксама, каматама, трошковима
заступника…(путни трошкови, неисплаћене јубиларне награде, зараде, регрес и топли
оброк запослених на минималниј заради, не признавање коефицијента
дошколованим….)
-Доступност локалних органа власти у потреби мирног разрешења било каквих спорова
/различитих мишљења/ у погледу стручних мишљења начина обављања предшколских
установа или спорова у вези радних права запослених у ПУ.
-успостављање чвршће сарадње на релацији ЛС-општински/градски правобранилацправна служба синдиката, ради превенције спорова, а нарочито, ткз. масовних тужби
3.Важност поштовања законског норматива за развој предшкоског детета и
побљшање услова рада кроз проширење капацитета предшколских установа.
Простори који су у власништву ЛУ се могу променом намене (простори тренутно
недовољно искоришћени, а имају другу намену), адаптирати у предшколске установе
(простори сеоских школа уз организован превоз деце из града…).Градити монтажне
објекте који се у зависности од потреба предшколске установе (повећање и смањење
броја деце) могу лако преселити. Градња објеката у оквиру већих фирми које су често
спремне за договор и донације.
-у Акционим плановима за примену прописа и аката развоја града и општина,
запошљавања, и другим планским документима затражити /необавезујуће, саветодавно/
Мишљење Синдиката предшколаца у ПУ у граду/општине /на пр. ради очувања
послновног и приватног живота запослених/.
Подстицање образовања кадра у предшколским установама и у складу са тим
обезбедити потребна средстава за усклађивање нових степена стручне спреме са
коефицијијентима из уредбе (увећање зарада дошколованим по угледу на остале
делове просвете које финасира министарство).
Слободанка Нинић, секретар синдиката

