8. састанак Радне групе за предшколско образовање
06. новембар 2019.
Присутни:
1. Милош Јанковић, Помоћник министра, Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања
2. Дарко Комненић, в.д. Помоћника министра, Министарство финансија
3. Љиљана Маролт, Министарство просвете
4. Светлана Бокшан, Министарство просвете
5. Босиљка Јовановић, Председник, Самостални синдикат предшколског васпитања и
образовања
6. Слободанка Нинић, Секретар, Самостални синдикат предшколског васпитања и
образовања Србије
7. Сузана Лазаревић, Председник, Одбор предшколских установа Гранског синдиката
просветних радника „Независност“
8. Станиша Чабаркапа, Члан, Извршни одбор Гранског синдиката просветних радника
„Независност“
Изостанци:
1. Бојан Стевић, Државни секретар, Министарство државне управе и локалне самоуправе
2. Валентина Илић, Председник, Синдикат образовања Србије
3. Новак Катић, Председник, Синдикат Образовања Србије, Одбор делатности
предшколских установа
Закључци
1. Досадашњи резултати РГ у предшколском образовању
- Изједначавање основице за запослене у предшколским установама са запосленима
у основном образовању (повећање плата у износу од додатних 2%).
- Влада је донела Закључак за исплату једнократне новчане помоћи запосленима у
ПУ у износу од 5.000 РСД нето.
- 43 ЈЛС није исплаћивало адекватно повећање зарада до 2019.године, сада таквих
има само 3. (Влада је на овоме почела да ради и пре формирања РГ)
- У већини ЈЛС је постигнута редовност исплата плата за запослене (4 имају
кашњења).
- Формирана је Комисија за примену колективног уговора и офржан састанак са
прецизним роковима за измењен/нов Уговор.
- Припремљене су измене у ЗОСОВ којим се омогућава доношење новог Правилника
о утврђивању економске цене. МПНТР је формирало тим који заједно са
предстаником репрезентативних синдиката ради на одредбама тог Правилника,
чији рок је паралелан року усвајања измена ЗОСОВ.
- МПНТР је послало препоруку ка ПУ да омогуће упис деци у најмлађе јаслене групе
и пре навршених 12 месеци, где то услови дозвољавају.
- Договорено је да ће МПНТР за наредни упис активно комуницирати ка ПУ
обавезност поштовања законских ограничања када је реч о броју деце, као и да ће
појачати инспекцијски надзор.

Молба је да се ресорни синдикати сагласе/изјасне у вези наведених резултата.
2. Исплата једнократне новчане помоћи
Према информацијама МФ, већина ЈЛС је исплатила помоћ. Одређени представници
репрезентативних синдиката имају сумње, те могу послати прецизну информацију уколико је
супротна добијеној на данашњем састанку.
3. Изједначавање основице у свим ЈЛС и обезбеђивање редовности исплате плата
Преостало од претходног састанка - Репрезентативни синдикати ће проверити да ли Ковин и
Кикинда још увек немају адекватну основицу. Додатак – Пријепоље је потенцијално на овој
листи такође.
Од претходно установљених ЈЛС које касне са исплатом плата, Јована Радоњић је, након
контактирања председника општина, информисала:
-

-

Бела Паланка – планирано новим буџетом. Од јануара ће бити регулисано.
Нови Пазар – кашњење 3 месеца за све запослене у ЈЛС. С обзиром на месечни износ
за плате који је потребан, Дарко Комненић ће погледати њихово извршење буџета.
Смедеревска Паланка – Касне 2.5 плате. Потребно им је 15мил РСД месечно. С обзиром
да немају средстава да питање реше у оквиру свог буџета, Дарко Комненић ће
погледати њихов буџет.
Врбас – Бојан Стевић да контактира.
Пријепоље – не касне више, пустили су октобарску плату.
Зајечар (комплетно у блокади) – Бојан Стевић да контактира.

4. Правилник о утврђивању економске цене
МПНТР је формирало незванични тим који заједно са представником ресорних синдиката ради
на изменама. Очекује се да ће документ бити спреман одмах по усвајању измена ЗОСОВ.
МПНТР ће припремити информацију о конкретним ефектима новог Правилника у односу на
постојећи.
5. Број деце у ПУ уписан преко норме
Обављен је састанак са Светском банком, а са министром просвете договорено да ће МПНТР
уприличити састанак са донаторима.
6. Запошљавање у ПУ
Закључено је да је неохпдан састанак са Комисијом Владе (организује Кабинет ПВ уз присуство
МФ, МДУЛС, МИНРЗС, МПНТР) по 2 тачке:
o

o

Регулисање постојеће аномалије где је преко 20% људи у ПУ запослено по уговорима
на одређено
- Потребно је да МФ, МПНТР, МИНРЗС и МДУЛС даје допуне и измене нацрта
текста за ЈЛС који им је Јована Радоњић послала по овом питању
- Потребно је установити која институција ће слати инструкцију ка ЈЛС
- Потребно је установити процес – коме ЈЛС шаљу предлоге и образложења
предвиђене инструкцијом која ће им бити послата
Ново запошљавање у ПУ услед успостављања нових објеката

7. Јасна инструкција директорима ПУ по спорним питањима
МПНТР је припремило нацрт инструкције за директоре ПУ по питању:
-

Организација излета и ваннаставних активности (статус запослених)
Васпитача у припремном предшколском програму који се у неким установама
запошљавају незаконски на мању норму, са мањом исплатом плате и сл.
Проблеми у вези са неисплаћивањем трошкова доласка и одласка са рада; погрешно
обрачунавање минулог рада; неиплаћивање права на топли оброк запосленима који су
на минималној заради.

Додатак: у инструкцију ће се додати шта је одговорност ПУ, а шта васпитача јер је у пракси
већина одговорности на васпитачу, што не би требало да је случај.
Ресорни синдикати ће послати коментаре на припремљен нацрт.
8. Различити третмани нивоа запослених, додатна питања
Пренета од претходног састанка су питања:
-

-

Бенефицираног радног стажа – На основу одговора ПИО установљено је да би у теорији
могло постићи за запослене у јасленим групама. МИНРЗ ће организовати састанак са
директорком ПИО како би се испитали ефекти и ризици овакве одлуке и
методологија примене. Додатна тачка на том састанку биће тренутни начин примене
одредби које се тичу запослених са одређном стопом инвалидитета.
Признавање коефицијената након дошколовавања – Неуређује се централно, већ је
питање сваке ПУ појединачно.

9. Наредни састанак
Наредни састанак РГ ће се организовати након састанка са Комисијом за запошљавање.

