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И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 

о  састанку  који је одржан у  Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја 17. децембра 2018. године. 
 

 

 На захтев Самосталног синдиката предшколског васпитања и 

образовања Србије затражили смо састанак са министром просвете, 
науке и технолошког развоја Младеном Шарчевићем који је одржан 17. 

децембра 2018. године.  

 На овом састанку требало је да се утврди коначан почетак 

разрешавања проблема  делатности предшколског васпитања и 
образовања а то је превасходно прелазак на финансирање плата 

запослених у предшколским установама из Буџета Републике Србије 

 Све делатности које припадају Министарству просвете као и наша 

делатност имају законске регулативе – надзор, нормативе и стандарде. 

Саи запослени у предшколским установама добијају плате од локалне 
самоуправе а ми смо саставни део укупног образовног система Србије. 

 Колико проблема имамо показује и то да смо добили повећање од 

7% а не 9% које су добиле основне и средње школе. Није у питању 2% 

повећања већ дискриинација која је учињена према нама.  

Следећи проблем је што су запослени у Белој Паланци  сада тек 

добили плату за месец јул; једном делу запослених у  предшколским 

установама још увек до данас  није враћено 4% и 6%.   

 Основица за обрачун коју утврђуе Влада Репблике Србије не 
обавезује представнике локалне самоуправе да је и исплаћује.  

* * * 

 Проблем је и у примени Уредбе о забрани новог  запошљавања (по 

одласку радника у пензију) јер станова не подноси захтев за попњавање 

истог.  

 Проблем је и у  неплаћању школске спреме.  

* * * 

 Састанку су испред Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја присуствовали Милош Благојевић, Љиљана Маролт и Љиљана 
Јашић из Сектора за предшколство. 

* * * 
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Након свега изнетог речено нам је да немају право да се 

изјашњавају по овим питањима и да ће детаљно информисати  министра 

Младена Шарчевића који ће саопштити које активности следе. 

 Представници Самосталног синдиката предшколског васпитања и 

образовања Србије истакли су да је неопходно за решавање ових 
проблема да састанку морају да присуствују министри финансија Синиша 

Мали и државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић.  

* * * 

 С обзиром да смо захтев упутили министру  Младену  
Шарчевићу а он се није појавио  на састанку, сматрамо да су 

предшколци поново изиграни.  Овакво понашање министра 

просвете показује колико је делатност предшколског васпитања и 

образовања небитно и маргинализовано  у оквиру Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. 

 

        Председница 

 

              Љиљана Киковић 


