
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

Поводом актуелне ситуације у Дечјој  установи „Сунце“ у Горњем Милановцу и 
захтева запослених за повећање плата у ДУ „Сунце“,  општина Горњи Милановац даје 
следеће саопштење за јавност: 

Законом о  платама  у државним органима и  јавним  службама прописано  је  да 
основицу за обрачун плата  утврђује Влада и она  је  јединствена за  све  установе дечје 
заштите.  Висина  највишег  коефицијента  за  обрачун  и  исплату  плате  запослених  у 
предшколским  установама  утврђена  је  Уредбом  о  коефицијентима  за  обрачун  и 
исплату  плата  запослених  у  јавним  службама,  док  је  појединачно  утврђивање 
коефицијента  у  надлежности  јединица  локалне  самоуправе.  Односно,  Правилник  о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у ДУ „Сунце“ доноси Управни 
одбор  установе,  који  потом  упућује  Скупштини општине  ради давања  сагласности  на 
овај акт имајући у виду да је у надлежности општине да даје сагласност на опште акте 
установа чији је оснивач. О напред наведеном прибављена су и мишљења надлежних 
Министарстава  (Министарства  просвете,  Министарства  финансија..)  која  потврђују 
наведени начин и процедуру утврђивања плата запослених у ДУ „Сунце“.. 

У  протеклом  периоду  одржано  је  више  састанака  између  представника 
синдиката и штрајкачког одбора у ДУ „Сунце“ и представника локалне самоуправе што 
показује  спремност  и  једне  и  друге  стране  да  се  дође  до  компромисног  решења. 
Последњи  у  низу  састанака  одржан  је  30.  децембра  2010.  године.  На  том  састанку 
формирана  је  радна  група  чији  су  чланови  представници  синдиката,  штрајкачког 
одбора, председник Управног одбора и директор ДУ „Сунце“ и представници локалне 
самоуправе.  Задатак  радне  групе  јесте  да  до  15.  јануара  2011.  године  припреми 
предлог  Правилника  о  коефицијентима  за  обрачун  и  исплату  плата  запослених  у  ДУ 
„Сунце“  који  ће  представљати  компромисно  решење  прихватљиво  и  за  запослене  у 
вртићу  и  за  локалну  самоуправу  и  на  тај  начин  превазићи  актуелну  ситуацију 
заједничким снагама. На овом састанку договорено је и да стручне службе ДУ „Сунце“ 
са представницима синдиката до 15. јануара 2011. године утврде предлог колективног 
уговора и утврде мишљење, примедбе и предлоге око дефинисања минимума процеса 
рада који је утврђен Одлуком Скупштине општине. 

По доношењу Правилника од стране Управног одбора ДУ „Сунце“ и упућивања 
истог Скупштини општине  Горњи Милановац ради давања сагласности биће одржана 
седница  Скупштине  општине  на  којој  ће  се  размотрити  предложени  коефицијенти  у 
Правилнику  према  расположивим  средствима  у  буџету  општине  и  сагласно  томе 
донети одлука о давању односно недавању сагласности на Правилник. 

Ради упознавања јавности са тренутним примањима запослених у ДУ „Сунце“ и 
упоређивања истих са примањима запослених у Општинској управи и предузећима и 
установама  чији  је  оснивач  општина  Горњи  Милановац,  али  и  траженим 
коефицијентима од стране представника запослених у ДУ „Сунце“ и износима њихових 
плата у случају обрачуна по тим коефицијентима дајемо њихов упоредни приказ:
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ВСС  32  12,05  17,32  12,05  36.623,85  52.641,09  36.623,85 
ВСС  17  12,05  17,32  12,05  34.675,78  49.841,04  34.675,68 
ВСС  7  12,05  17,32  12,05  33.377,01  47.974,26  33.376,31 
ВСС  2  12,05  17,32  10,45  32.727,70  47.040,98  28.382,12 

ВШС  28  10,23  14,88  9,91  30.651,26  44.583,65  29.692,00 
ВШС  14  10,23  14,88  9,91  29.107,67  42.338,43  28.197,09 
ВШС  11  10,23  14,88  9,91  28.776,90  41.857,31  27.876,66 
ВШС  3  10,23  14,88  9,91  27.894,84  40.574,31  27.022,29 

ССС  31  9,13  13,42  8,85  27.650,63  40.643,09  26.802,55 
ССС  22  9,13  13,42  8,85  26.765,03  39.341,37  25.944,12 
ССС  16  9,13  13,42  8,85  26.174,62  38.473,54  25.371,81


