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Београд, 25. 11. 2016.
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
ПРЕДСЕДНИК

Поштовани,
У новембру месецу 2015. године на састанку у вашем кабинету упознали смо Вас да су
запослени у предшколским установама у Србији по питању редовности исплате плата углавном у
великом проблему. Тренд кашњења плата се и даље наставио. Тада смо се договорили, да је једино
решење, да би се ови проблеми превазишли да се плате за запослене исплаћују директно из буџета
Републике Србије. Како се у плану буџета Републике Србије за 2017. не налазимо а у Упутству за
припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину се види да је локалним властима и даље
омогућено да сами одлучују да ли ће запосленима у предшколским установама у 2017. увећати
плату за 6%!?
То значи да ћемо и у 2017. години имати и даље различите плате.
Сем тога крши се Закон о предшколском васпитању и образовању члан 52.2 која гласи:
„Основица за обрачун и исплату плата у предшколским установама не може бити нижа
од основице за обрачун и исплату у основном образовању и васпитању, али може бити
увећана из средстава које оствари установа или јединица локалне самоуправе.“
Велики број предшколских установа још нису добили повећање плата за 4% које је Влада
одобрила (у прилогу Вам достављамо списак тих предшколских установа).
У Министарству финансија сматрају да уколико би биле извршене измене у Закону о
основама система васпитања и образовања, Закону о буџету и Закону о локалној самоуправи,
делатност предшколског васпитања и образовања би могла ребалансом буџета за 2017. годину да
буде преведена у буџет Републике Србије.
Да би се сви наведени послови завршили до ребаланса буџета, молимо Вас да се у Влади
организује састанак представника сва три министарства: Министарства финансија, Министарства
државне управе и локалне самоуправе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја да би
се утврдили конкретни послови, динамика и рокови.
Будући да сте били сагласни са нашим захтевом, очекујемо да ће се састанак одржати и да
ћемо успети да овај проблем решимо у наредној години.
С`обзиром на Ваше многобројне обавезе, надамо се да ћете и ово питање уврстити у
приоритетна.
С`поштовањем,
Председница:
Љиљана Киковић
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