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СУГЕСТИЈЕ на закључке Радне групе 

 

Савез удружења медицинских сестара ПУ Србије(у даљем тексту СУМСПУС) 
посматрајући и анализирајући тренутно стање у предшколским установама РС у вези 
положаја свих профила којима се обезбеђује висок ниво квалитета рада у предшколском 
васпитању и образовању сматра да поред профила који су у области васпитно образовног 
рада и непосредно реализују исти, потребно исправити и кориговати чланове Уредбе по 
којима области које обезбеђују услове за квалитетан васпитно образовнии рад  -

превентивна здравствена заштита и нега – буду обухваћене закључцима а реч је о  
медицинским сестрама– сарадницима на унапређивању превентивне здравствене заштите 
и медицинским сестрама сарадницима на реализацији неге и превентивно здравствене 
заштите :  
 

Тематаика којом се бави Радна група је веома озбиљна и изискује  наше детаљне 
консултације са лјановима Удружења. 
Након консултације са чланством следеће сугестије: 
 

Корекција Уредбе у делу 6б 

 

1. Да се у уредби за запослене медицинске сестре васпитаче у предшколским 
установама на територији РС, поред IV степена образовања, у уредби предвиди и VI 

степен, као и академске односно мастер студије.  
 

2. Да се у уредби за запослене медицинске сестре – сараднике на унапређивању 
превентивне здравствене заштите у предшколским установама на територији РС, у 
уредби предвиди и мастер образовање.  
 

3. Да се у уредби за запослене медицинске сестре – сараднике на пословима неге и 
превентивне здравствене заштите у предшколским установама на територији РС, у 
уредби предвиди и VI степен.  

Тачка 3.  

Један број ПУ у Србији  нема ни основне профиле за област превентивне здравствене 
заштите,правдајући се да ЈЛС неприхватају та радна места дефинисана и Законом о 
предшколском васпитању и образовању и ближе дефинисана и нормирана Правилником о 
ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у 
предшколској установи. из 2017 године.   

 



Слажемо се са наставком подршке запошљавања на неодређено време оних који дуго раде 
на одређено, и дефинисати колико рад на одређено време може  временски трајати. 

6. Инфраструктура –  

Јасно дефинисати ситуације када и зашто  у објектима  може бити уписано деце преко 
норме са датим краткорочним решењима и дугорочним који се тичу изградње нових 
објеката или реновирања старих. 

8. Кашњење плата –  

Сматрамо да је недопустиво да у наведеним ПУ  касне плате један или више месеци, 
собзиром да су ЈЛС прихватиле да имају државне ПУ од којих се захтева квалитет у раду, а 
при том није реч о ПУ са великим бројем запослених. 

 

Додатак  Закључцима : 
 Васпитачи приправници и медицинске сестре васпитачи 

приправници у многим предшколским установама примају плату 80% плате васпитача и 
медицинских сестара васпитача  дуже  од две године,без обзира што су положили интерни 
испит и њихова документа прослеђена Министарству просвете као и пријава за полагање 
лиценце  уредно и благовремено од стране предшколске установе. 

 С обзиром да чекају дуже од 5 година, и даље им се исплаћује 80% плате јер  
сектератари ПУ и ЈЛС сматрају да је то у реду јер нису положили лиценцу, односно 
позивају се на Члан 145. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања где је 
прописано је да приправнику престаје приправнички стаж када положи испит за лиценцу. 
Истим Чланом 145. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања прописано 
је да приправнички стаж траје најдуже две године. 

Зашто се у министарству просвете чека годинама на позивање кандидата 
медицинских сестара васпитача и тиме им се одузима 20% плате сваког месеца. 
 

 

 Напомињемо да се приправницима, запосленим у основним и средњим 
школама исплаћује 100% плате, јер се и код њих дуго чека на полагање испита за 
лиценцу, а исти закон се примењује на све нас у образовању (Закон о основама 
система образовања и васпитања).На овај начин прави се разлика између запослених 
у предшколским установама и школама. 
 Постојећим законским одредбама, остављена је слобода неким Пу и  локалним 
самоуправама да саме одлучују да ли приправници примају пуну плату, или 80% 
плате, чиме су оштећени  уназад неколико година. 
 

 

ПРЕДЛОГ СПИСКА ЗАНИМАЊА  У предшколском васпитању и образовању са 
неопходним нивоима стручне спреме у којима је ангажован профил медицинска сестра: 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ 



1. Медицинска сестра васпитач -  IV степен стручне спреме, средње образовање- 

медицинска сестра-васпитач,за рад са децом од 6.месеци до три године-са задацима 
који су сада у Закону ( из искуства у Примени Нових ПВО изуезетно компетентни и 
квалитетни профили по оцени ментора,тренера и професорки са Катедре-аутора 
„ГодинаУзлета“) 

2.  Струковна медицинска сестра васпитач – VI степен стручне  спреме за рад са 
децом од 6.месци до три године;  
Образовање:На студијама првог степена (основне струковне, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије), односно на студијама у трајању од 
три године  

3. Васпитач за рад са децом јасленог узраста - VI  стручне спреме, за рад са децом од 2 
до три године.  
Образовање: на студијама у трајању од три године на којима је оспособљено за рад 
са децом јасленог узраста (–васпитач деце јасленог узраста) ; 
Образовање: На студијама првог степена (основне струковне, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије 

4. Мастер медицинска сестра васпитач :VII степен стручне спреме 

Образовање: На студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); 

 

 

САРАДНИК ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Виша или струковна медицинска сестра – сарадник на унапређивању превентивне 
здравствене заштите : 
Студије првог степена (основне струковне, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), односно на студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем здравствене струке; 
Мастер медицинска сестра : 
студије другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије); 
 

САРАДНИК МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ И НЕГУ 

 

Медицинска сестра – 

- IV степен стручне спреме,: 

средње образовање здравствене струке на којима је оспособљено за рад са 
децом (педијатриски или општи смер); 
- VI степен стручне спреме : 
на студијама првог степена (основне струковне, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), односно на студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем здравствене струке на којима је оспособљено за рад са 
децом (педијатриска сестра); 
  



 

 

Закључак:  
 

СУМСПУС сматра да је за наведене профиле извршено неједнако поступање и 
неоправдано направљена разлика у постојећој Уредби,с обзиром да је могућност 
школовања односно дошколовавања већ дата одређеним профилима запослених у 
предшколским установама РС и прихваћени њихови коефицијенти,односно исплаћује им 
се плата по највишем коефицинјенту. 
Такође, у складу са наведеним, потребно је ускладити коефицијенте и на истоветан начин 
наведене профиле дефинисати у свим ПУ Србије. 
Захтевати да се сви Законом предвиђени профили према нормативу запосле, односно да 
ПУ добију сагласност ЈЛС за тим профилима; 
Да величина простора групне собе у јаслама и вртићу не буде основ за упис бесконачног 
броја деце у групе. 
У вези са свим наведеним, предлажемо да се са прихваћеним нивоима и степенима стручне 
спреме дефинишу радни задаци, како предшколске установе не би дошле у у тренутну 
ситуацију коју наводите, да за исте послове који се обављају, запослени буду различито 
плаћени. 
 

Ми смо волонтерско  струковно удружење, имамо своја радна места у ПУ и  обевезе које 
проистичу из њих  те нам је кратак рок да  дефинишемо укратко описе послова (да би се 
разумела разлика у пословима које обавља исто занимање са различитим нивоом стручне 
спреме)  а слажемо се да су неопходни.  

Такође  информација да ће се нека занимања односно послови „отуђити „ треба добро 
формулисати јер је тај израз  већ донео узнемиреност појединим профилима и различите 
дезинформације, сем ако се не односи на занимања којих никада није било у предшколској 
делатности ( ветеринари,технолози,агрономи,архитекте, и сл). 

Биће нам драго да узмемо учешћа у  наредним састанцима Радне групе, врло спремно и 
аргументовано даћемо своје виђења о питањима од значаја за квалитетно остваривање 
делатности. 

Што се неких тачака из Закључака Радне групе тиче, ми као струковно удружење немамо 
довољно поузданих информација или нису предмет нашег рада по Статуту али ако су 
Синдикати дали аргументе немамо разлога да не подржимо. 

 

 

                                                                                                  Председница СУМСПУС 

                                                                                                                   Јадранка  Спасић 

                                                                                                                      ___________  

 

 

 

 


