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АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА У 2020. ГОДИНИ

Централне активности Синдиката у првој половини 2020. године су се односиле на
Измене и допуне ПКУ за запослене у установама предшколског васпитања и образовања
чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
Настављени су преговори започети током децембара 2019. за измене и допуне важећег
ПКУ на коме је договорена временска динамика састанака ( један у две недеље).
Нови састанци одржавани су закључно са 02.03.2020. када је Преговарачки тим
завршио свој рад, а коначна верзија измена и допуна ПКУ послата ка министарствима на
добијање мишљења. Примедбе односно сугестије на достављени текст имали су
Министарство финансија, Министарство за рад и борачка питања и МДУЛС.
Ванредно стање услед епидемије Ковидом 19 довело је до паузе од скоро два месеца па
су преговори наставњени на састанку 20.05.2020. на коме је констатовано да временски
рокови захтевају хитна поступања и да су три репрезентативна синдиката већ поднела
27.02.2020. иницијативу за отпочињање преговарачког процеса за закључивање новог ПКУ.
Споразум о продужењу рока важења ПКУ на два месеца (до 13. јула 2020. ) потписан је
29. маја 2020.
Настављају се преговори и активности у вези закључивања новог ПКУ у великој
неизвесности, ограничени временским роковима. Вршили смо константан притисак на
министарства , посебно ресорно.. Велика подршка нам је била Јована Радоњић из Владе
Републике Србије. Напори су уродили плодом и техничка Влада РС је Закључком 05 број
11-526/2020 од 02. јула 2020 прихватила ПКУ.
Потписивање ПКУ обавило се 03.07.2020. исти је објављен у СЛ гласнику РС број
97/2020. и ступио на снагу 15.07.2020. са роком примене од три године. Истовремено је
потписана и допуна ранијег ПКУ чланом који дефинише право на 100% износа боловања у
случају потврђеног Ковид 19 на основу обављања посла у складу са закључком Владе РС.
Погодности за запослене новим ПКУ су послате ка свим председницима СО ради
информисања чланства.
У складу са чланом 89. став 2. и 3. ПКУ покренута је иницијатива синдиката за
образовање Комисије за праћење примене ПКУ. Иста је Решењем министра Бранка Ружића
бр 119-01-438/2020-07 образована 02.12.2020. а свој први електронски састанак имала
10.12.2020. На састанку је Слободанка Нинић, секретар нашег синдиката изабрана за
заменика председника комисије на следећих годину дана (председник по Пословнику је
Милан Пашић, помоћник министра просвете за предшколско и основно образовање).
Протеклу годину обележила је епидемија вирусом „Ковид 19“. На самом почетку, пре
увођења ванредног стања наш Синдикат је упутио допис министру просвете Младену
Шарчевићу којим је захтевао обуставу рада на одређено време док се епидемилолошка
ситуација на побољша.
За време увођења ванредног стања вршила се константна подршка ка СО где год се

указала потреба. Константно је обавештавао и захтевао примене одређених мера од
ресорног министарства и МДУЛСа о проблемима који се појављују на терену ( прекидање
радног односа запосленим на одрећено време, покушај слања на плаћено одсуство
запослених који раде онлајн подршку, покушај оснивања СОС вртића, неуједначеност
примене мера у установама широм Србије…Одељење за правне послове ССС Србије је
пружало константну подршку и одговарало на питања и дилеме запослених у вези са
организацијом рада ПУ за време ванредног стања.
Након информације да епидемиолози планирају поновно отварање предшколских
установа низом дописа и гостовањем на различитим медијима (писаним, ТВ, Радио
станице) , уједињењем свих удружења покушали смо да одложимо отварање са јасним
ставом да је преурањено.
Нажалост, Кризни штаб Владе РС је донео Одлуку да се 11. априла крене у постепено
отварање ПУ у Србији. Представници нашег синдиката су били саставни део Радне групе
за припрему отварања ПУ Србије након прекида ванредног стања, која се кроз три
састанка ( на другом су на иницијативу синдиката присуствовали и представници
струковних удружења, локалних самоуправа, Актива директора..) бавила утврђивањем
мера које су након интервенције Синдиката (указали смо на немогућност примене многих)
прерасле у Инструкције у вези са поступањем ПУ поводом отварања објеката за
пријем уписане деце у време трајања епидемије Ковид 19. Поред именованих, чланови
Радне групе су били и представници Владе РС, Министарстава просвете, науке и
технолошког развоја, Државне управе и локалне самоуправе, Министарства здравља,
Институт за јавно здравље Србије Батут..
Неке мере, које је предлагао наш Синдикат, и поред првобитне сагласности на Радној
групи нису ушле у Инструкције, а тичу се дуже заштите запослених који спадају у ризичне
категорије (старији од 60 година, родитељи са децом млађом од 12 година).
Пета СКУПШТИНА нашег Синдиката одржана је 09. јуна 2020. године. Првобитно је
била заказана 10. априла у складу са одлуком ССС Србије, али је због ванредног стања
померена. На СКУПШТИНИ су поред 70 делегата присуствовали и многобројни гости:
помоћник министра просвете за предшколско и основно образовање и васпитање, др
Милан Пашић, потпредседник Већа Савеза самосталних синдиката Србије Душко
Вуковић, секретар Већа СССС Зоран Михајловић, председник Савеза самосталних
синдиката Београда Драган Тодоровић, председник Синдиката запослених у комунално
стамбеној делатности Србије, Александар Радојевић, председник Самосталног синдиката
вештака Србије, Никола Драгојевић, досадашњег председника Синдиката занатства,
услуга и предузетништва Србије, Митар Костић и председница Самосталног синдиката
радника предшколског васпитања и образовања Београда, Весна Јањић.
Делегатима Скупштине су се обратили: др Милан Пашић, Зоран Михајловић,
Душко Вуковић, Митар Костић, Минела Биберовић, директорка сјеничке предшколске
установе „Маслачак“, Радомир Мартиновић, председник Синдикалне организације ПУ
„Наша радост“ из Лепосавића, Верица Станковић, председница Самосталног синдиката
ПУ „Ђурђевак“, са седиштем у Грачаници, Љубица Живковић, бивши члан Републичког
одбора у пензији, Сузана Лазаревић, председница Одбора предшколаца у ГСПРС
„Независност“, док је, путем видео линка, Скупштину поздравила Божица Жилић,
председница Синдиката образовања, медија и културе Хрватске (СОМК).
У име Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије,
председница Босиљка Јовановић је уручила поклоне бившим члановима Републичког

одбора, који су отишли у пензију: Драгици Јовановић, Љубици Живковић, Младенки
Милинковић, Милијани Миленковић, Мири Милетић и Бранимиру Ракоњцу.
У име награђених, захвалили су се Милијана Миленковић и Бранимир Ракоњац.
Након пленарног дела да би Скупштина могла да ради, предложено је да Радно
председништво чине Нада Дилпарић, Вера Дедовић, Мира Милетић и Смиљана Ђорђевић,
чији је састав Скупштина, једногласно, прихватила и Скупштина је почела са радом.
Председавајући Радног председништва Нада Дилпарић је успешно водила
СКУПШТИНУ, а резултати рада су следећи:
а) За председника Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије
изабрана је Босиљка Јовановић, са 66 гласова (четири неважећа листића)
б) За чланове Надзорног одбора изабрани су: Виријевић Славица (55 гласова), Ђурђев
Светлана (53), Костић Дејан (59).
в) За чланове Статутарног одбора изабрани су: Бојовић Марија (54 гласова), Јаношевић
Оливера (56), Ковач Милојка (57).
г) За члана Већа Савеза самосталних синдиката Србије изабрани су следећи чланови:
Босиљка Јовановић, Слободанка Нинић, Ђорђевић Смиљана и Обрадовић
Александар.
Д) Делегати 16. Конгреса СССС су: Живковић Светлана, Ремовић Соња, Ракић Весна,
Дилпарић Нада, Џиновић Зорица, Мајсторовић Данијела, Стоиљковић Јасмина и
Спирић Предраг.
Ђ) За Статутарни одбор СССС је предложен Марко Пауновић.
е) Скупштина је, једногласно, предложила да Љубисав Орбовић и у наредном мандатном
периоду буде председник Савеза самосталних синдиката Србије.
Одржане су четири седнице РОСа , три седнице Надзорног и три седнице Статутарног
одбора нешег Синдиката у претходној години.
Током предходне године пружана је подршка СО на терену при чему је посебну улогу
имао правник Одељења за правне послове ССС Србије Александар Марковић. Дописи који
дају допринос решавању правног статуса кроз мишљење или предтужбене захтеве или
налоге инспекцијским службама за поступање, слани су ка: Бојнику, Тополи, Зајечару, ПУ
„Ђурђевдан“ Крагујевац, Јагодини, Књажевцу, за Власотинце (министру и заштитнику
грађана), Сурчину, Звездари, Краљеву, Бору, Чачку, Новим Бановцима, Шиду, Сјеници,
Али Бунару, Александровцу, Горњем Милановцу, Бољевцу, Пироту, Бајиној Башти,
Панчеву, Ариљу….
Поред правне обављено је много саветодавних разговаора (посебно са новоизабраним
председницима СО где је вршена константна подршка као и додела „ментора“ искусног
колеге у окружењу). Пружана је подршка код покретања иницијатива за склапање
Појединачних КУ или остваривања права на солидарну помоћ за отклањање лоше
материјалне ситуације (члан 46. нашег ПКУ), као и остваривању других права из
именованог ПКУ (нарочито у делу солидарних помоћи, права на већи број дана годишњег
одмора, права на додатак на плату председнику СО, организација рекреативног одмора....)
Наш синдикални тим проширен је за СО у Сремској Митровици, Варварину, а у току је
оснивање СО у Прешеву. Многе СО су усагласиле свој назив са називом ПУ код које су
основане, а подршка од нас је поред решења била и досадашња пракса израде новог печата
у складу са називом. Радаује нас податак да број чланова увећава у постојећим СО.
Одлуком РОС на седници 16.12.2019 . распуштени су органи у СО ПРЕДШКОЛСКА РО
„Бошко Буха“ Палилула. Именован је Привремени орган који су чинили: два представника

из РОС, два представника из ГОС Београда, три представника из ове СО и подршка
правник Александар Марковић, Одељење за правне послове ССС Србије. Привремени
орган је добио задатак да спроведе изборе у овој СО. Низом састанака и активности то су
и покушавали али безуспешно. Последња активност, на предлог неколико чланова ове СО
је била анкета о припајању другој СО за коју се изјаснило већина чланова. Након тога Рос
је у складу са Статутом именовао повереника у овој СО. Приликом извршене
примопредаје документације од стране Кристине Илић Комисији за примопредају уочене
су физичке радње у име и за рачун ове СО. Надзорни одбор нашег Синдиката је утврдио
да је супротно важећим прописима у току 2020. године дошло до располагања новчаним
средствима ове СО од стране Кристине Илић којој је по савету правне службе понуђен
Споразум о признавању кривице и начину измирења обавеза. Споразум је потписан и
уплаћена прва рата из истог у корист СО ПРЕДШКОЛСКА РО „Бошко Буха“ Палилула.
Крајем 2020 наш Синдикат постао је стални члан PSI и EPSUS светске и европске
асоцијације синдиката јавног сектора. До сада смо били у ситуацији да присуствујемо
онлајн састанцима и семинарима где се врши размена искустава синдиката на европском и
светском нивоу. Ова асоцијација на свом европском нивоу има сектор предшколског
образовања.
Ативности везане за ССС Србије одвијале су се кроз рад Конгреса, Председништва
(чији смо члан), Већа, Секције жена, Секције младих и Радне групе за израду конгресних
резолуција. Такође смо узели активно учешће у подношењу предлога за измену Закона о
раду.
Протеклу годину обележила је присутност нашег синдиката у штампаним медијима
(Данас, Политика, Портал нова, Бета, Новости, Блиц..) , Радио Београд 1 у више емисјија,
ТВ Hepi, Nova S, N1,где је јавност била у прилици да се упозна са актуелним дешавањима
везаним за радно-правни статус запослених у предшколским установама Србије.
Планирани семинари у току 2020. И ако заказани и испланирани због епидемиолошке
ситуације нажалост су морали бити одложени за наредни период.
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