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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Душан Вујовић, министар
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Александар Вулин, министар
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Срђан Вербић, министар

УПОЗОРЕЊЕ ПРЕД ШТРАЈК
Поштовани министри,
Обавештавамо Вас да су запослени у предшколским установама у месецу јулу ове године
примили исплату плата за:
Зајечар
Нови Пазар
Смедеревска Паланка
Бојник
Бела Паланка

Фебруар
Март
Април
Мај
Мај

Наведена кашњења у исплати плата нису карактеристична само за ову годину. То траје
уназад неколико година. Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије се по
овом питању у задњих три године обраћао свим релевантним државним органима (Министарство
просвете, науке и тех. развоја, Министарство финансија, Министарство државне управе и локалне
самоуправе и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања) – па чак и лично
премијеру, господину Александру Вучићу.
Нико од надлежних, којима смо се до сада обраћали не прихвата одговорност за настале
проблеме у наведеним предшколским установама, већ то питање пребацују на локалну самоуправу.
Значи, решење наведеног проблема искључиво зависи од нивоа свести локалних „газда“, па је увек
на задњем месту у односу на све остале потребе у локалној самоуправи!!! Министарство финансија
редовно врши трансфер средстава локалним самоуправама, а од тога само запослени у локалним
самоуправама редовно примају плату.
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Од Министарства државне управе и локалне самоуправе смо добили одговор да
питање редовности исплата плата није у њиховој надлежности већ да они брину само о
функционисању локалне самоуправе?! Ко контролише локалне самоуправе?
И након одржаних састанака у овим министарствима
ПРОБЛЕМ ДО ДАН ДАНАС НИЈЕ РЕШЕН.
С`обзиром да делатност предшколског васпитања и образовања заједно са основним и
средњим школама, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања Србије и
Стратегијом образовања од 2020. године чини јединствени образовни систем, то су запослени у
предшколским установама дискриминисани у односу на своје колеге који раде у школама и редовно
примају плату, што је противно Уставу Србије, Закону о раду, Закону о забрани дискриминације и
многим европским конвенцијама за заштиту људских права и основних слобода.
КАКО ОВА ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОВОМ ДРУШТВУ НИКОМЕ НЕ СМЕТА, ТО ЋЕ
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ У
ДОГОВОРУ СА ЗАПОСЛЕНИМА У ОВИМ ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ОРГАНИЗОВАТИ
ШТРАЈК О ЧЕМУ ЋЕТЕ БИТИ БЛАГОВРЕМЕНО ОБАВЕШТЕНИ.

Председница:
Љиљана Киковић
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