
2. састанак Радне групе за предшколско васпитање и образовање 

17. март 2023. 

Присутни: 

1. Маја Станојевић, Министарство финансија 

2. Милан Пашић, помоћник министра, Министарство просвете 

3. Љиљана Ненадовић, шеф Одсека за правне послове, Министарство просвете 

4. Анкица Савић, сектор за дигитализацију у просвети, Министарство просвете 

5. Бојана Чудић,  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

6. Александра Бранковић, руководилац Групе за каталогизацију и вредновање радних 
места у јавном сектору, Министарство државне управе и локалне самоуправе 

7. Марија Томић, самостални саветник у одељењу за локалну самоуправу, Министарство 
државне управе и локалне самоуправе 

8. Саша Могић, руководлац Групе за плате, Министарство државне управе и локалне 
самоуправе 

9. Зорица Вујатов, члан Одбора делатности предшколских установа, Синдикат 
образовања Србије 

10. Бојана Савић, члан Одбора делатности предшколских установа, Синдикат образовања 
Србије 

11. Босиљка Јовановић, председник, Самостални синдикат предшколског васпитања и 
образовања  

12. Слободанка Нинић, секретар, Самостални синдикат предшколског васпитања и 
образовања Србије 

13. Данијела Василијевић, члан председништва, Самостални синдикат предшколског 
васпитања и образовања Србије 

14. Сузана Лазаревић, председник, Одбор предшколских установа Гранског синдиката 
просветних радника Србије „Независност“ 

15. Станиша Чабаркапа, заменик председника, Одбор предшколских установа Гранског 
синдиката просветних радника Србије „Независност“ 

Изостанак: 

1. Јасмина Јовановић, помоћник министра, Министарство просвете 

2. Срђан Брајовић, в.д. помоћника министра, Министарство просвете 

3. Ивана Савићевић, помоћник министра, Министарство државне управе и локалне 
самоуправе 

4. Гордана Пођанин, шеф Одсека за систем плата, каталогизацију и вредновање радних 
места у јавном сектору, Министарство државне управе и локалне самоуправе 

Закључци 

С обзиром да постоји чак девет тачака које смо издвојили на прошлом састанку као кључне за 
рад РГ, на овом састанку фокус је на шест за које су предузети следећи кораци: 

1. Тачка 1 закључка- Корекција Уредбе у делу 6б 

- МФ је резимирајући предлог синдиката за повечање зарада увидело да тај 
документ који не укључује укупне финансијске ефекте па ће синдикати 
спремити нове финансијске ефекте за следећи састанак, нарочито имајући у 
виду да је повећање зарада од 12,5% наступило након поднетог предлога од 



стране синдиката. Такође, неопходно је у финансијским ефектима сагледати све 
систематизоване послове јер држава има уговорен аранжман са ММФ-ом који 
директно утиче на увећавање финансијских издавања за зараде. 

- Сектор за дигитализацију у просвети ће послати податке из ЈИСП-а који се 
односе на број извршилаца по НОКС нивоима и радним местима после којих ће 
синдикати упоредити те информације са својим подацима и послати предлог 
МФ на разматрање. Рок  је 24. март како би синдикати на основу тих података 
сачинили обрачун. 

- Сектор за предшколско и основно образовање ће објединити предлог ка 
МДУЛС-у и МФ за измену Уредбе о коефицијентима, а који ће укључити и 
анализу ефеката за напредовање у струци педагошких савтника. 

- Кабинет ПВ ће организовати одвојени састанак са МДУЛС, Министарством 
просвете и сектором за људска и мањинска права на тему педагошких и 
персоналних асистената. 
 

2. Тачка 2 закључка- ЈИСП  
- Од средине априла систем ће аутоматски преносити уписану децу у следећу 

годину предшколског образовања и тако знатно смањити време потребно за 
унос истих од стране ПУ.  

- Синдикати су обавештени колико је битно да се сви подаци у ЈИСП унесу јер ће 
у будућности систем бити повезан са системом ИСКРА Министарства финансија 
који ће користити податке за исплате које иду ка јавним установама. МФ је 
информисано да по угледу на остале нивое образовања исплата зарада за 
запослене у предшколском мора бити везана за лица у ЈИСП-у. МФ ће са 
Сектором за дигитализацију у просвети благовремено припремити 
механизам по устаљеној пракси с обзиром да ће систем заживети 2024. 
године. 

- Сектор за дигитализацију у просвети је информисао да од 5. јуна креће пренос 
података из информационог система Града Београда и других интерних система 
ПУ (30% њих има интерне системе). 

- Закључено је да немамо податке за око 60.000 деце у ПУ у ЈИСП-у за шта је 
потребно да се што пре предузму мере и унесу подаци. Сектор за 
дигитализацију и Сектор за предшколско и основно образовање су 
припремили допис по којем ПУ имају рок 7 дана да унесу објекте, просторије 
и собе за децу, васпитне групе. Након 7 дана, Сектор за дигитализацију ће 
послати Сектору за инспекцијске послове податке о ПУ које нису унеле податке 
како би реаговали. Сектор за дигитализацију и Сектор за инспекцијске послове 
ће на наредном састанку РГ информисати о статусу уноса података. 

- Листа чекања у ПУ ће следеће године бити имплементирана у ЈИСП. 
- Листе систематизованих радних места је неопходно укључити у ЈИСП. 

 

 

3. Тачка 3 закључка- Наставак подршке запошљавања на неодређено оних који дуго 
раде на одређено 

- МДУЛС је доставило списак ЈЛС које су поднеле захтеве за запошљавање у 
предшколским установама са одлукама.  

- Синдикати су доставили делимичан списак установа у којима постоје запослени 
за које сматрају да треба да буду примљени на неодређено. За следећи 



састанак синдикати ће анализирати списак од МДУЛС, сачинити предлог у 
којим ЈЛС има и колико потреба, како би МДУЛС поновило иницијативу 
дописом ка ЈЛС за запослење тамо где имамо више од 10% запослених на 
одређено.  
 

4. Тачка 7 закључка- Солидарна помоћ 

- МДУЛС је послало допис ка ЈЛС у складу са Закључцима. Синдикати су добили 
одговоре од оних који су почели са исплатом, обавезали се на исти или рекли 
да за то немају могућности. С обзиром да има и оних који нису дали одговор 
или су дали негативан одговор, МДУЛС ће ступити у директан контакт са 
председницима ЈЛС како бисмо за наредни састанак имали нови извештај о 
статусу.  
 

5. Тачка 8 закључка- Кашњење плата 

- МФ је доставило информације где истичу да Бела Паланка има дуговање према 
ПУ и према другим јавним установама у својој ЈЛС. Такође, МФ је информисало 
чланове РГ да Сјеница и Смедеревска Паланка немају кашњења у односу на 
законски рок. 

- Врбас је додат да касни од стране синдиката па ће МФ за наредни састанак 
проверити и њих. 

- МФ ће за наредни састанак за Белу Паланку извући извршење буџета и 
добијене ТБР. 
 

6. Тачка 9 закључка- Топли оброк и регрес 

- Синдикати ће припремити и послати предлог нацрта препоруке коју би МДУЛС 

послало ЈЛС, а уз препоруку ће послати и мишљење Министарства правде које су 
добили.  
 

 


