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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
Г. Душан Вујовић, министар 
 
 
Поштовани, 
 
 Законом о буџету Републике Србије за 2015/1016. године у оквиру 
планираних средстава за исплату плата запосленима који се финансирају из 
буџета локалних власти прописано је да се плате запосленима у установама 
предшколског васпитања и образовања Србије могу увећати за 4% у 2015. 
години и 6% у 2016. години.  
 
 С обзиром да реч „може“ у правном значењу речи значи и да „не мора“, 
то су локалне власти тако и поступиле што је довело до неравноправног 
положаја запослених, односно до дискриминације великог броја запослених у 
предшколским установама, а што је све скупа довело до нарушавања система 
плата у делатности предшколског васпитања и образовања односно, до 
повреде Закона о раду (члан 104). 
 
 У прилогу Вам достављам табеларни преглед  предшколских установа 
којима ни до данас није исплаћено 4%, 6% односно, оне ПУ које нису добиле 
никакво повећање. 
 
 По овом питању имали смо у више наврата разговоре у кабинету 
тадашњег премијера Александра Вучића које је предводио Ивица Којић и коме 
су присуствовали представници Министарства финансија, Министарства 
просвете, Љиљана Киковић испред Синдиката и позивани представници 
локалних самоуправа, када су се посебно представници Министарства 
финансија залагали да помогну да се проблем разреши, али проблеми су и 
даље остали нерешени. 
 
 Из наведених разлога  неопходно је да се промени постојеће 
стање односно, да се у Закону о буџету за 2018. годину пропише 
обавеза локалних власти да у оквиру планиране масе средстава за 
плате запосленима у предшколским установама да планирају и изврше 
повећање плата које буде одобрено Буџетом Републике Србије за 2018. 
годину. 
  

С поштовањем, 

 

        Председница 

 

               Љиљана Киковић 
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