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ПРЕДСЕНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА САМОСТАЛНОГ 

СИНДИКАТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ 

 

   Поштовани 

 

     Наш Синдикат се 15.12.2021. обратио Јовани Радоњић председници Радне групе за 

предшколско образовање, уз захвалност за досада остварене циљеве и истакао рад ове 

групе као добар пример социјалног дијалога синдиката и послодаваца. Упутили смо  

молбу да поново закаже састанак ове групе јер смо остали недоречени поводом  

отворених проблема. За рад Радне групе предложилисмо следеће теме: 

1. Ширење капацитета предшколских установа у циљу растерећења постојећег 

преко броја уписане деце. 

2. Поштовање дописа министра просвете из јануара 2020. у делу не уписивања деце 

преко норматива. Увођење ЈОБа, информација где се стигло уз подршку да 

синдикати могу користити податке (подсећамо на податак који смо изнели да 

имамо потешкоће код добијања валидних података). 

3. Признавање коефицијената дошколованог кадра (овај проблем наш синдикат 

акцентује у последња два месеца јер је остао мали број општина, око 10 у којима 

наш Синдикат има синдикалну организацију, да нису уважили дошколован кадар 

увећањем зараде). 

4. Бенифицирани радни стаж (задатак за Министарство за рад након новог 

Правилника). Подаци које добијамо са терена су поражавајући (све чешће имамо 

случајеве смрти из радног односа и пораст броја  карцинома и других тешких 

обољења, а превентивни здравствени прегледи се не врше). 

5. Право на топли оброк и регрес запослених на минималној заради. Иницијатива за 

корекцијом Уредбе. 

 

     Јована Радоњић је 27.12.2021. године упутила мејл члановима Радне групе у коме 

нас обавештава да  због боловања није у ситуацији да физички организује сатанак по 

наведеним темама. Навела је да, као и до сада, нам стоји на располагању и 

предложила надлежним министарствима да за почетек одговоре по наведеним 

ставкама,  ако и даље буде потребе закаже online састанак у јануару. 

     Замолила је колеге из ресорних минисарстава да пошаљу одговоре и то: 

-МПНТР-за тачку 1.2.и 5. 

-МДУЛС- за тачку бр. 5. (признавање коефицијената) 

-МИНЗРС-за тачку бр.4 (бенифицирани радни стаж) 

-МФИН- изјашњење по тачки 5. уколико је  потребно 

     Стигао је одговор од државног секретара из МДУЛСА Саше Могића да тачка 3. 

није питање права већ могућности  ЛУ да обезбеди средства. Јовани Радоњић смо 

умеђувремену указали да је по овом питању кључна улога Министарства финансија. 

http://www.predskolstvo.rs/


Такође смо је упутили да са терена добијамо информације да стижу негативна 

мишљења од овог министарства када је у питању проширење масе средстава за 

увећање коефицијената дошколованом кадру, а да се она не потражују из текућих 

буџетских резерви. 

     О свим додатним информацијама ћемо обавештавати благовремено. 

   

                                                   


