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РАДНА ГРУПА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Јована Радоњић-председница 

Поштована, 

Одговор на задатак синдиката под тачком 3. Закључка 

 По информацијама које смо добили са терена следеће предшколске установе имају већи 

број од Законом предвићених запослених на одређено време, који раде дужи низ година 

и које треба запослеити на неодређено: 

-Београд већина општина, директори траже сагласност али добијају за мали број 

запослених у односу на оно што потреба. 

-Варварин 

-Сремска Митровица (у оквиру законом предвођених 10% постоји запослена која 18 

година ради на одређено) 

-Смедеревска Паланка, 15% ради на одређено мада је од 2020. 20 запоселних примњено 

у стални радни однос 

-Алибунар, на одрећено преко 15 година 

-Шид, од 127 радника, 17 на одређено у10 преко агенције (у супротности са ЗОСВО) 

-Ћуприја, од 91 запослених, 11 на одређено 

-Димитровград, од 38 укупно запослених 7 раде на одређено време дужи низ година 

-Бачка Паланка, 

-Ариље, од 93 радника 68 ради на одређено, установа редовно шаље захтеве   

- Ваљево, установа редовно шање захтеве али добија јако мало сагласности 

Одговор на задатак синдиката под тачком 5. Закључка 

 Што се тиче ове тачке запослени су нам указали да је потребно да посебно обратимо 

пажњу да никаква додатна оптерећења не падну на саме извршиоце (финсијке природе и 

и обављање задатака ван радног времена ) 

 Додатак уз Закључке 

Након  интерних консултација, седнице РОС одржане 24.02.2023. Самостални синдикат 

предшколског васпитања и образовања Србије сматра да је за сагледавање и доласка до 

решења овог врло осетљивог питања потребно следеће: 

-  Став државе, тј. коју врсту услуге Влада РС жели у области предшколског 

васпитања. Знамо законске оквире и подзаконске акте који регулишу тренутно 

функционисање у предшколству, али су нам потребни подаци,  да би смо у оквиру 

њих дефинисли где се по нашем мишљењу могу постићи уштеде и другачије 

распоредити средства 0,88% БДП које држава издваја за систем спровођења 



делатности предшколства. Од важности би нам  било да Минисатрство финасија 

достави по партијама расходе у односу на давања ка запосленом и 

функционисању делатности. Предлажемо да Министарство просвете спроведе 

анкету са родитељима о томе које су потребе и очкивања родитеља, коју врсту 

услуга очекују за своје дете, а ште би могли да „отргну“ од постојећих услуга. 

Предлог решења: потребно веће издвајање у односу на  БДП у односу на развијене 

земље Европе, обзиром да је Србија држава са ниским зарадама (социјалним 

статусом) самим тим као решење корекције Уредбе нудимо повећање издвајања за 

област предшколског образовања , а не прерасподелу у оквиру постојећег буџета за 

зараде, која се нуди као решење додатком у Закључку. Самостални синдикат 

предшколског васпитања и образовања Србије је доставио предлог измене Уредбе у 

којима се укупна сума коју држава (ЈЛС као оснивачи) издваја за зараде запослених 

у предшколским установама увећава за 0,24%. Посебно наглашавамо, да се поштује 

закон у оквиру постојеће Уредбе и да се цена рада усагласи са минималном зарадом 

(тако да нико не буде испод минималне зараде), тј. да је увећавана цена рада у складу 

са законом, трошак државе за зараде  запослених у ПУ би био 74% већи. У прилогу 

Вам достављамо анализу Одељења за економске и правне послове СССС о учешћу 

издвајања за предшколско у односу на укупан буџет РС. 

-Оно на шта су нам запослени указали у току консултација је да на платним 

списковима постоје занимања која се никако не могу сврстати у списак занимања у 

предшколском васпитању и образовању (туризмолог, ветеринар, сомлеријер..) 

Предлог решења: Провере од стране инспекција платних спискова у односу на 

систематизацију послова 

Информација коју смо добили на претходном састанку Радне групе да на једног 

васпитача тренутно је у систему уписано седморо деце за нас је била јако збуњујућа. 

Радили смо додатна сагледавања,анализе користили сајт Завода за статистику, 

Портал отворених података, Јединствен информациони систем о раду, Одлуке о 

мрежама предшколских установа…и нигде нисмо успели да пронађемо упориште. 

Због великих разлика у подацима са терена и оних који се налазае на Порталу 

отворених података у делу Предшколско образовање предлажемо да се у оквиру 

Радне групе формира Тим који би чинили представници синдиката и министарства 

просвете који би помогао  да се реше нека тренутне нелогичности по питању броја 

јавих установа по ЛУ, површине објеката, површина за децу, броја соба, броја деце и 

запосених.. 

Сматрамо да је анализа у свим сегментима јако важна за даље кораке. 

 

                                                              


