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Београд, 17. 3. 2017.

САСТАНАК У КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ
На састанку који је одржан 24.2.2017. у кабинету председника Владе, договорено је да се
достави списак градова и општина који нису запосленима у предшколским установама Србије
исплатили повећање плата за 6% почев од децембра 2016, да би се то хитно регулисало.
На састанак који је одржан 16.3.2017. године у Кабинету председника Владе позвани су:
-

Бечеј
Врање
Лесковац
Крагујевац
Крушевац

-

Нови Сад
Зајечар
Нови Пазар
Бела Паланка
Александровац

Састанку су присуствовали представници локалних самоуправа горе наведених градова и
општина осим Новог Сада и Александровца. Из Министарства финансија државни секретар Мирјана
Чојбашић, начелница сектора за буџет Славица Манојловић и из сектора плата Татјана
Миливојевић. Састанку је присуствовала и председница Самосталног синдиката предшколског
васпитања и образовања Љиљана Киковић.
У име председника Владе Александра Вучића, Шеф кабинета Ивица Којић је поздравио
присутне и рекао да је у договору са њим а на иницијативу Синдиката предшколаца, покренуто
разрешавање проблема око исплате повећања плата од 6% и проблема не редовности исплата
плата.
Представници локалне самоуправе су објашњавали какве проблеме имају у финансијском
пословању, да имају доста затеченог дуга од својих претходника и страховито много тужби, а да се
добар део односи и на не исплаћивање превоза.
Договорено да се одмах крене са исплатом 6%, а да ће се на наредном састанку за 10
дана са истим представницима видети да ли је све то реализовано.
Председница Синдиката Љиљана Киковић се обавезала да у року до пар дана достави
нови списак од 10 општина и градова, као и да се позову поново Нови Сад и Александровац.
Напомена: 6% су добили Зајечар и Ниш и не налазе се више на нашем списку.
С поштовањем,
Председница
Љиљана Киковић

