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ОБАВЕШТЕЊЕ 
 
 

САСТАНАК У КАБИНЕТУ МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ 
 

 На мој захтев одржан је састанак 24.2.2017. у петак у кабинету министра просвете Младена 
Шарчевића. Упознала сам министра да предшколци имају велики проблем са применом Уредбу за 
обрачун и исплату плата запослених у јавним службама – у предшколском васпитању и образовању 
која  је настала када је утврђена загарантована цена радног сата од 130 динара што је довело до 
поремећаја у износу плата до четвртог степена стручне спреме, где је највећи део плата испод 
гарантованог минималца када се постојећи коефицијенти помноже са ценом рада. 
 Министар је рекао да исти проблеми постоје и у Уредбама за основне и средње школе и да 
ће се формирати радна група која ће бити састављена од представника свих синдиката која ће 
предложити коефицијенте за Уредбу. Ја сам предложила испред Синдиката предшколског 
васпитања и образовања Србије да су за послове из наше делатности као што су техничка служба 
послови припреме хране, инвестиционог одржавања најадекватнији коефицијенти из Уредбе за 
ученички и студентски стандард што је Синдикат предлагао и 2012. године када се правила Уредба, 
али нисмо имали разумевања јер је Министарство у поступак доношења Уредбе укључило 
представнике Синдиката образовања који не познају делатност предшколаца и противили су се 
томе?!?  

Овом предлогу министар је дао пуну подршку да се измене коефицијенти за те 
профиле. 
 

*** 
 Други проблем је не редовност исплата плата, тако да су Бела Паланка, Нови Пазар и 
Смедеревска Паланка добили тек октобарску плату, а постоје предшколске установе које чекају 
децембарску или јануарску плату.  

Трећи проблем је да постоје предшколске установе које нису добиле 4% повећање плате у 
2016. години, а у 2017. години постоји поново велики списак предшколских установа које нису 
добиле утврђено повећање од 6% јер се не поштује члан 52. из Закона о предшколском образовању 
и васпитању у којем стоји да основица за обрачун и исплату плата у предшколским установама не 
може бити нижа од основице за исплату у основном образовању и васпитању. 

Проблем који се понавља је да се у Закључку Владе и у предлогу буџета локалним 
самоуправама, повећања плата за предшколство категорише са „МОЖЕ“ што локална самоуправа 
тумачи са „може, а и не мора“.  
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САСТАНАК У КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ 

 
 Истог дана у кабинету председника Владе одржан је састанак са шефом кабинета Ивицом 
Којићем. Састанку су присуствовали: 

- из Министарства просвете Милош Благојевић, посебни саветник министра просвете и 
Зоран Тубић, помоћник министра у сектору за финансије 

- из Министарства финансија: Мирјана Чојбашић, државни секретар Министарства 
финансија, Славица Манојловић, начелница сектора за буџет са својом сарадницом.  

Изнела сам захтев запослених у предшколским установама да тражимо исплату плата из 
директног буџета:  

- зато што постоје велики проблеми у утврђивању висине зарада, пошто већина локалних 
самоуправа није испоштовала утврђена повећања из 2016. од 4% и 6% из 2017. године. 

- Што плате касне по неколико месеци 
- Што локална самоуправа одлучује да ли треба платити васпитача са седмим степеном 

стручне спреме или су васпитачице чуварице деце па је довољно да добију плату и са 
нижим степеном стручне спреме што локалној самоуправи доноси уштеду. 

Ивица Којић је рекао: 
- да може да се поради на промени закона у 2017. години да би имали правну основу за 

прелазак на директни буџет, али да сада не могу да укину одједном локалној самоуправи 
18 000 000 000 динара колико се на годишњем нивоу пребацује за плате запослених у 
предшколским установама Србије 

- да се мора мењати Закон о платама 
- оно што у овој години може да се уради: је да се сачека извештај Министарства 

финансија о пословању локалних самоуправа који ће бити готов почетком марта 
- да се одмах након тога одржавају састанци у Кабинету Владе са председницима 

локалних самоуправа да би се повећања и редовност исплате плата довели у ред 
- да се мора мењати Закон о платама 
Пошто би састанци почели већ иза 6.марта, затражено је да Синдикат достави за прву групу 

која долази у кабинет Владе, имена 10 градова и општина где су највећи проблеми 
 

*** 
Такође сам изнела незадовољство запослених у делатности предшколског васпитања и 

образовања: 
- што локална самоуправа не поштује прописани норматив о броју деце у групама, па су 

групе махом са 35 деце што су немогући услови за рад 
- што немамо у Министарству просвете помоћника министра само за делатност 

предшколства који би познавао проблеме предшколства и био ангажован на њиховом 
решавању 

 
*** 

 Закључак са овог састанка нам показује да смо добили још једно ново обећање које смо 
добили и претходне године, а ништа од тога се није реализовало. Синдикат је увек прихватао 
предложена решења, као и закључак са овог састанка, иако је свестан да систем није уређен, него 
Влада покушава да уведе ред лично се обраћајући градоначелницима, уместо да су они у обавези 
да поштују све Законе и Акте које Влада доноси. 
 
        Председница 
 
                 Љиљана Киковић 


