
ПРOСВETA- НA КOM СУ КРAJУ ПРEДШКOЛЦИ? 

 

 Поштоване колеге, 

 Конфузија и неизвесност у вези са повећањем плате за запослене у предшколским 

установама и даље трају. Уколико сте себе сврстали у ред просветних радника, што и јесте, 

бар пред собом, родитељима и законом, затечени сте и разочарани и по ко зна који пут 

изневерени, преварени и заборављени. Занимљива је чињеница да је линија разграничења 

припадања и неприпадања систему просвете - растегљива. Третирани смо као грађани другог 

реда када је реч о давању новца, а равноправни смо када нам држава узима новац. Шта смо 

очекивали? У најмању руку, једну обичну „ситницу“: да држава поштује законе, уредбе и све 

што је сама донела и да то примени, ништа преко тога. Залудни су састанци у Министарству 

просвете који се завршавају закључцима да наши саговорници „нису знали“, „да ће 

видети“...Бесмислено је изнова и изнова заказивање нових састанака без ичег конкретног… 

Нисмо ми никакав проблем нити смо допринели том проблему, већ они од којих очекујемо 

да поштују закон који сами донесу.  

 01.02.2019. одржан је састанак у Синдикату „Независност“. Одбор предшколаца је 

имао прилику да чује како је протекао састанак у Министарству просвете одржан дана 

25.01.2019. Поред представника синдиката, састанку су присуствовали: министар просвете, 

министар државне управе и локалне самоуправе и помоћник министра финансија. Одговор 

који тражи синдикат је: укидање забране запошљавања, која је на снази дуже време и која 

увелико ствара проблеме у предшколским установама и утиче на квалитет рада. Добили смо 

чврсто обећање да ће се у што скорије време забрана запошљавања укинути (у марту 

месецу).  

 Спорних -2% разлике у заради између запослених у школама и прешколским 

установама настала је превидом министарстава, упркос чињеници да се Закон о основама 

система образовања и васпитања није променио ни у једном свом члану. На ову тему смо 

добили одлагање одговора до оквирно 10.02.2019. за када је  заказан нови састанак у 

министарству у истом сазиву. Блага назнака решења овог проблема наговештена је на 

састанку 25.01.2019. 

 На састанку Одбора предшколских установа од 01.02.2019 у Синдикату 

„Независност“ по овој тачки је једногласно донесена следећа одлука: Уколико се не нађе 

решење и предшколци не добију 2%, која им по закону припадају, тужићемо послодавца и 

државу суду, позивајући се на непоштовање чл. 52. Закона о основама система образовања и 

васпитања.  Не желимо да штрајковима и протестима додатно отежамо довољно већ тешку 

ситуацију у раду, али ћемо искористити своја законска права и судским путем завршити ову 

причу.  

 Признавање школске спреме и коефицијента је тема о којој је било мало речи јер 

Министарство прикупља  документацију и чињенице са терена. Извесно је да колегинице 

које већ имају виши степен образовања, стечен у периоду  од 2004. до 2017. године, имају 

већ стечена права која им се не могу одузети. 

 На истом састанку Одбора предшколаца била је присутна и Ружица Тодић Брдарић, 

председница ШУ Београд, која је овом приликом упознала поверенике о  преговорима који 

се воде на нивоу Града Београда везано за ПКУ и плате запослених у предшколским 

установама. О овој теми постоји  саопштење на сајту Синдиката. Проф. др  Томислав 

Живановић, председник ГСПРС, овом приликом дао је подршку за све будуће акције 

прешколаца.  

 

          За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ                                                                                           

          Одбор ПУ  

                                                                                              Сузана Лазаревић, председница 


