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ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поштовани господине Вучићу,
Принуђени смо да Вам се обратимо за помоћ из разлога што запослени у
предшколским установама, чији је оснивач и финансијер локална самоуправа, поред пуно
нерешених проблема имају и један основни који годинама нико неће да прихвати да реши,
а то је редовност у исплати зарађених плата.
Обраћали смо се Министарству за државну управу и локалну самоуправу и одржан
је састанак 28. 1. 2015. када смо изнели пуно проблема које имају предшколци. Редовно
контактирамо и добијамо информације из Министарства финансија о трансферу новца у
сектору буџета, али тај новац када стигне локалној самоуправи не прослеђује се за плате
запослених у предшколским установама.
Највећи проблем имају запослени у предшколској установи у Зајечару где новца
има редовно за плате запослених у локалној самоуправи, а предшколцима је исплаћена
плата за септембар 2014. године у фебруару 2015. године, а у Новом Пазару је такође у
фебруару месецу 2015. исплаћена плата за октобар 2014. године. Са исплатом плата касни
и Бела Паланка, Смедеревска Паланка, Бојник, Врбас и др.
У кабинету помоћника министра у Министарству финансија Мирјане Чојбашић
5.марта 2015. је одржан састанак када смо јој указали на ове проблеме и замолили је да
нам помогне да исте разрешимо. Председница Синдиката је на том састанку тражила да
Министарство финансија изврши контролу трошења новца у локалној самоуправи којој
буџет трансферише редовно сваког месеца.
Наше незадовољство потиче од тога што запослени у предшколским установама
Србије чија делатност припада Министарству просвете немају иста права као запослени у
другим делатностима које припадају истом Министарству. Самим тим што нисмо на
директном буџету, остављени су на милост и немилост локалној самоуправи у којој смо у
главном по редоследу приоритета исплата на задњем месту.
Знамо да сте у великим обавезама и да овим питањима не би требало да Вас
оптерећујемо, али како ствари стоје, једина шанса нам је да Вас замолимо да се
преко ваших надлежних служби покрене разрешавање питање исплате заосталих
плата. Ми не тражимо никаква додатна средства, већ само да се запосленима
исплати оно што су зарадили и за шта су већ одвојена средства (исплата плата
предшколским установама врши се на основу Уредбе за исплату и обрачун плата
запосленима у предшколским установама Србије, Службени гласник РС бр. 124/2012
од 29.12.2012. год.)
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