
 

САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

 

 

25.12.2019. године у Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан је састанак поводом 

проблема у финансирању запослених у предшколским установама. 

Састанку су присуствовали: у име Министарства просвете, науке и технолошког развоја министар 

Шарчевић са помоћницом за предшколско и основно образовање и васпитање Весном  Недељковић и 

Милошем  Благојевићем, саветником  у министарству, у име Министарства државне управе и 

локалне самоуправе министар Бранко Ружић са сарадником, у име Министарства финансија 

помоћник министра Дарко Комненовић и представници три репрезентативна синдиката  запослених у 

предшколском васпитању и образовању. 

У име ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ састанку су присуствовали Сузана Лазаревић, председница Одбора  

предшколских установа и Станиша Чабаркапа, члан Извршног одбора предшколских установа. 

Министар Младен Шарчевић је, на почетку састанка, истакао да је састанак уприличен са намером да 

се пронађе праведно и одрживо решење за запослене у предшколским установама. 

Свесни чињенице да постоје проблеми у финасирању предшколских установа у време када предстоје 

озбиљни задаци на повећању обухвата предшколске деце организованим васпитно-образовним  

радом, у време када треба да започне примена нових Основа програма предшколског васпитања и 

образовања и када је популациона политика један од приоритетних државних задатака, питање 

финасирања предшколства мора да се реши на добробит свих и да је овај сатанак представника три 

надлежна министарства и представника запослених у предшколским установама само један у низу до 

коначног решења овог питања. 

Представници синдиката још једном су представницима три надлежна министарства указали на 

непотребно и неоправдано маргинализовање запослених у предшколским установама, мањим 

повећањем њихових плата (мањим планираним основицама за плате у 2019.години) у односу на 

колеге из других нивоа образовања чиме су прекршене одредбе члана 52. Закона о предшколском 

васпитању и образовању. Осим тога, број деце у групама је знатно већи од законом дефинисаних 

норматива, велики је број запослених на одређено време због тренутне забране запошљавања у 

јавном сектору, не уважавају се, при исплати плата, стручне спреме васпитача а васпитачима који 

реализују припремни предшколски програм се противзаконито умањује норма или им се увећава 

непосредан васпитно-образовни рад. Локалне власти односе се неодговорно према овим проблемима  

па су представници запослених јединствени у захтеву да се изнађу могућности да финасирање плата 

запослених у предшколству уместо буџета јединице локалне самоуправе буде из буџета Републике 

Србије, чиме би се коначно решило питање јединственог финасирања и уједначавања услова јер су 

Стандарди квалитета јединствени за све. 

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић рекао је да би финасирање плата  

запослених у предшколским установама из буџета Републике захтевало значајне промене у пореској 

политици и да је то политичко питање, а да би тренутно решење могло бити да се кроз додатне 

трансвере  локалним самоуправама наменски уплате средства за потребе предшколских установа и 

повећа плата за 2% и тако уклони несразмера у локалним самоуправама где постоји недостатак 

средстава . 

Представник Министарства финансија указао је на чињеницу да су лимити за зараде одређени од 

стране ММФ-а, а да су здравство и просвета били приоритет у повећању плата. Разлика у основицама 

код запослених у просвети проистекла је из  различитих надлежности над јавним службама и решење 

овог проблема захтева детаљнију процену министарства финансија. 

На крају је констатовано да постоји воља свих да се ова питања што пре реше, да ће се тимови на 

нивоу Владе РС позабавити овим питањем и да ће ускоро бити заказан нови састанак са 

представницима запослених како би се ово, као и многа друга питања везана за финансирање 

предшколства што пре решила, са акцентом на инплементацију законских решења.  

 

28.01.2019.        За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ 

Станиша Чабаркапа, члан ИО Одбора предшколских установа 
 


