На основу Закључка са састанка на дан предавања Петиције
у Министарству просвете, науке и технолошког развоја 9. маја 2017.
године одржан је састанак. Састанку су присуствовали:
-

Министарство просвете, науке и технолошког развоја: Младен
Шарчевић, министар са сарадницима Аном Ланговић Милићевић,
Милошем Благојевићем, Љиљаном Маролт и Весном Врањковић;

-

Министарство финансија: Душанка Денић;

-

Министарство државне управе и локалне самоуправе: Бојана Потежица
и Гордана Пођанин;

-

Саамостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије:
Љиљана Киковић, Гордана Годунц (Нови Сад), Босиљка Јовановић
(Београд) и Александар Обрадовић (Трстеник);

Представници Синдиката су детаљно образложили вишегодишње
проблеме и упознали смо присутне представнике министарстава са
захтевима Петиције:
Први захтев – Побољшање материјалног положаја запослених
-

Да је највиша зарада испод нивоа републичког просека;

-

Да је однос најниже и највише плате 1:1,80;

-

Образложили смо наш предлог да односи плата по Уредби треба да
буде 1:3;

-

Посебно смо истакли проблем различитих цена рада не само између
предшколских установа, него и унутар исте предшколске установе;

-

Различите цене рада у предшколским установама у Србији;

-

Значајан број предшколских установа није добило корекцију од 4% и
6%. Са Косова и Метохије ниједна предшколска установа није добила
корекцију од 6%

-

Због овог проблема се у Влади Републике Србије одавају састанци
којима присуствује шеф Кабинета Ивица Којић, представници
Министарства финансија и Синдикат на које се позивају председници
локалних самоуправа и градоначелници са којима се преговара да се
изнађе могућност да се исплати 6% запосленима што је одлука Владе
коју они нису испоштовали;

2
-

Велики проблем је нередовност исплата плата, тако да постоје
предшколске установе које су тек сада примиле плату за децембар
2016.;

-

Дошло је до поремећаја Уредбе односа од I до V степена стручне
спреме након повећане цене рада која износи 130 динара по сату;

-

Васпитачима у припремном предшколском програму још увек се
исплаћује 75% плате и поред тумачења Министарства просвете да то
мора бити 100%;

-

Васпитачима се не плаћа школска спрема а ме плаћа се ни 3% за
инклузију;

-

Политичко запошљавање;

-

Да се повећање за предшколце убудуће не означава у закону са
„може“;

Наши захтев поводом ове тачке су:
-

-

-

да се исплати 4% и 6% свима који то нису добили;
да се утврди већа цена рада за делатност предшколства ;
да се исплата плата почев од 2018. године врши преко Трезора –
директно из буџета;
***

Након заједничке дискусије поводом свега изнетог, министар је рекао
да ће он хитно да закаже састанак министарског тима: Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарство за
државну управу и локалну самоуправу; Министарство финансија и
Синдикат да би се извршиле потребне припреме до новог буџета
што би омогућило прелазак на исплату плата за запослене у
предшколским установама директно из буџета;
Ми смо прихватили предлог.
Други захтев – Побољшање услова рада – проблеми:
-

Забрана запошљавања;

-

Рачуна нам се број присутне деце а не уписане;

-

Не поштује се норматив из Закона о предшколском васпитању и
образовању и још локална самоуправа тражи да се упише додатно 20%
деце преко норматива што износи 35 присутних;

-

Када се ради рационализација, локалне самоуправе прво почињу од
предшколских установа, а по правилу су увек они ти који имају
вишкове запослених;

-

Не могу да се прописују програми индивидуалног рада са децом
праћење развоја деце у групи од 35 деце;

-

и

Постоји неусклађеност педагошког и просторног норматива;
Тражимо да Министарство просвете направи огледни примерак
систематизације за предшколске установе и да обавеже директоре да

3
50% васпитног особља мора бити са факултетом;
-

Тражимо да се број деце већи од прописаног норматива плати свим
структурама запослених, јер су сви подједнако оптерећени (спремаице,
сервирке, кухиња, возачи па до васпитног особља);

-

Због забране запошљавања стално недостаје особља, па се групе
спајају, што посебно доприноси урушавању квалитета рада и одоса
према деци и повећава одговорност васпитача и сестара за безбедност
деце;

-

Недостаје специјални педагог који би радио са децом којој треба
интелектуална и емоционална подршка;

-

Није плаћен васпитач за рад са децом која имају потребу за додатном
подршком;

-

Рад васпитачу отежава недостатак категоризације за ту децу и
смањен број деце у групи;

-

Угрожена је безбедност остале деце у групи пошто се васпитач више
посвећује овај деци, поготово за време боравка у дворишту,
фискултурној сали и сл.;

-

Ми тражимо да већи део времена са овом децом раде логопеди,
дефектолози који ће пуно да им помогну а у слободним активностима
да буду са децом;

-

Интерресорна комисија се укључује само на захтев родитеља;

-

није

Никада у Министарству просвете није истицан значај сектора за
предшколство и зато се проблеми само гомилају. Сектор треба ојачати
стручним тимом са потребним искуством у раду у предшколским
установама.

Закључили смо да би сви ови проблеми били много мањи да се
поштују донети закони и у том смислу више да се ангажује
Министрство просвете у контроли надлних који те законе морају да
примењују а не само да је мишљења која никог не обавезују.

***
Трећи захтев – Платни разреди
Добили смо радну верзију Закона о запосленима у јавним службама и
Каталог радних места у просвети, за сада без генеричких занимања,
тако да се улази у рад и припрему платних разреда.
***
Бићете на време информисани о даљим активностима.
Молим Вас да редовно обавештавате чланство!

Београд, 12. мај 2017.
Председница
Љиљана Киковић

