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САОПШТЕЊЕ 
 
 У организацији Самосталног синдиката предшколског васпитања и 

образовања Србије 14. новембра 2018. године одржана је конференција за 

штампу  на којој је председница Синдиката Љиљана Киковић изнела укупно 
материјално стање запослених у предшколском васпитању и образовању 

Србије и велико незадовољство због повећања плата запослених за 7% 

Одлуком Владе Републике Србије о буџету за 2019. годину.  

   Председница Синдиката Љиљана Киковић је у свом излагању указала  

да је главни узрок лошег материјалног положаја  запослених у томе што 
локалне самоуправе углавном не поштују одлуке Владе Републике Србије и 

плате запосленим одређују  према сопственим проценама правдајући се увек 

недостатком средстава у локалном буџету. 

 Иницијатива Самосталног синдиката предшколског васпитања и 

образовања Србије да се финансирање плата за предшколце измести из 

локалних буџета у буџет Републике Србије није предвиђено ни буџетом за 
2019. годину што међу запосленима доводи до великог незадовољства и 

сматрају да су дискриминисани у односу на основне и средње школе. 

 С обзиром да су неке предшколске установе и у протеклим годинама са 

процентима повећања плата  остали ускраћени, тако да у неким установама 

плате запослелних су у значајној мери умањене у односу на основне и средње 
школе, па чак и међу самим предшколским установама било је различитог 

повећање плата и нередовност исплата плата, што се одразило и на различит 

материјални положај запослених. 

 Закључено је да ће: 

1. Синдикат предшколског васпитања и образовања Србије да интензивира 

своју иницијативу за прелазак на буџет Републике Србије; 

2. Упути: Министарству просвете, науке и технолошког развоја, 

Министарству финансија и премијерки Ани Брнабић ЗАХТЕВ ЗА 
ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА у 2019. години ОД 15% ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 

ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТЊУ И ОБРАЗОВАЊУ СРБИЈЕ. 

3. Надлежним органима из тачке 2.  оставља се рок од 10 дана за одговор 

по  наведеним захтевима . 

* * * 

Уколико не добијемо никакав одговор  или добијемо негативан, Републички 

одбор ће донети одлуку о даљим активностима на основу спроведене анкете 

међу нашим чланством.. 

С поштовањем, 

        Председница 

 

                     Љиљана Киковић 
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