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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 из разлога што локалне самоуправе не испуњавају своје законске обавезе према 
запосленима. Тренд кашњења плата се и даље наставио, тако да су запослени у предшколским 
установама Бела Паланка, Нови Пазар, Смедеревска Паланка добили ових дана плату за октобар 
2016. 
 Велики проблем запослених у предшколским установама је што локалне самоуправе не 
поштују одобрена повећања на основу Закључка Владе, тако да из табела које Вам достављамо у 
прилогу можете да видите колико предшколских установа није добило 4% повећање у 2016. години и 
колико њих није добило 6% повећања у 2017. години. У табели која говори о повећању од 6% 
недостају предшколске установе које нису добиле повећање, али се надају на основу обећања 
локалне самоуправе да ће се то реализовати.  

Да би се ови проблеми превазишли, тада смо се договорили са Вама да је једино 
решење да се плате за запослене исплаћују директно из буџета Републике Србије.  

Од тада је прошло доста времена, а ми нисмо добили одговор. Пошто је да би се ово 
реализовало потребно урадити измене и у Закону о основама система образовања и васпитања, 
Закону о локалној самоуправи и Закону о буџету и др., у том смислу Вас молимо да се на  састанку 
који ће се одржати 24. 2. 2017. утврде конкретни послови, носиоци посла и рокови, како би се 
коначно овај горући проблем за запослене у предшколским установама решио. 

 
 Прилог: Табеларни преглед места у којима запослени у предшколским  установама нису 
добили повећање плате од 4% у 2016. години и 6% у 2017. години. 
 
 С`поштовањем, 
 

Председница:  
Љиљана Киковић 
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