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Београд, 11. 2. 2016.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
ПРЕДСЕДНИК
Поштовани,
Захваљујући Вашем разумевању и доброј вољи, за коју смо Вам неизмерно захвални, да се
материјални положај запослених у предшколским установама побољша, Законом о изменама и
допунама Закона о буџетском систему – Члан 3., став 3, алинеја 4 прописано је да се плате за 2016.
годину у предшколским установама могу повећати за 4%.
Законску одредницу „да могу“ многе локалне самоуправе су искористиле да не
повећају плате што се можете уверити из табеларног прегледа који Вам у прилогу
достављамо.
Сем тога, локалне самоуправе које су повећале плату, то повећање нису добили запослени
чије плате износе до 25000 динара чиме су извршили дискриминацију скоро више од једне трећине
запослених у односу на остале запослене. Ово су учинили иако сте Ви лично у неколико наврата на
телевизији изјавили да се ово повећање односи на све запослене.
На састанку који је одржан у Вашем кабинету 20.11.2015.године као и из многобројних наших
дописа које смо Вам раније достављали, могли сте да се уверите како се локалне власти понашају
према предшколским установама. Наведена могућност повећања плата за 2016. годину и даље
указује на то да су предшколске установе последња брига локалним властима при планирању
буџета..
Да би се наведени проблеми превазишли Синдикат подржава Ваш предлог да се плате
запослених у предшколским установама из надлежности локалне самоуправе изместе у буџет
Републике, те очекујемо законску реализацију овог предлога после ревизије ММФ-а.
С`обзиром да смо на истом састанку констатовали да је у питању исти износ средстава
односно да нема потребе за додатним издвајањима из буџета сматрамо да се може изнаћи
законски основ да ово питање реши.
Прилог: Табеларни преглед места у којима су запослени у предшколским установама
добили повећање плате од 4%, односно који нису добили повећање плате од 4%.
С поштовањем,
Председница
Љиљана Киковић

