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КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Ивица Којић, шеф кабинета 

 

Поштовани, 

 

 Достављам Вам списак – преглед јединица локалне самоуправе, из 

којег се види како локална власт поштује (непоштује) одлуке Владе 

Србије о повећању плата запосленима у предшколским установама, 

односно какав је однос локалне самоуправе према предшколској 

делатности. 

 О овом питању смо расправљали на многобројним састанцима како 

у Влади Републике Србије које сте и Ви лично организовали и водили, 

тако и у  министарствима: просвете,  финансија, рада и државне управе 

и локалне самоуправе. 

 На свим овим састанцима једногласно смо закључили да оваквим 

односом локална самоуправа врши дискриминацију према делатности 

предшклског васпитања и образовања, као и да је решење овог 

проблема да се финансирање плата запосленима у предшколским 

установама врши директно из буџета Републике Србије. 

 С обзиром да то до сада није учињено, то у предшколским 

установама постоје три различите основице (2.368,22, 2.462,05 и 

2.610,73) а не само једна коју је утврдила Влада (2.610,73 динара), то 

основано је очекивати, уколико се до краја ове године основице не 

изједначе на 2.610,73 динара, да ће најављена повећања плата за 2018. 

године још више продубити разлике у вредновању рада запослених у 

предшколским установама и тиме изазвати велико незадовољство код 

запослених. 
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 Из свега наведеног неопходно је да локалне самоуправе до краја 

ове године испоштују у потпуности одлуке Владе тј. изврше повећање 

плата за 4% и 6% тако да би се свим предшколским установама 

повећање плата за 2018. годину обрачунавало на исту основицу 

(2.610,73 динара). 

 Ви сте показали пуно разумевања за овај проблем и личним Вашим 

ангажовањем допринели да се у значајном броју локалних самоуправа 

испоштује одлука Владе, па Вас молимо да нам помогнете да овај 

започети посао завршимо до краја ове године. Значи, поново треба 

опоменути све локалне самоуправе које нису исплатиле 4% и 6% али 

неке ни једно ни друго што се из приложеног прегледа да видети. 

 

 Унапред хвала,  с поштовањем, 

 

        Председница 

 

                     Љиљана Киковић 
 
 
 
 
 
 
 


