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Александар Вучић, председник Републике Србије

Поштовани, 

Хвала Вам што се борите за добробит свих грађања.

Схватам тежину времена у коме се налазите и одговорност са којом се носите и свакако  Вас  
не бих ни ометела да ситуација није алармантна уз молбу да уложите ауторитет и пружите 
подршку.Обраћам Вам се у име радника (чланова Самосталног синдиката предшколског 
васпитања и образовања Србије)  Предшколске установе „Маслачак“ Сјеница.

Морам да Вас упознам да су запослени ове предшколске установе у току ове године примили 
само половину зараде (за месец октобар 2019.) и то 27.02.2020. тако да им недостаје новац за 
храну, лекове и основне животне потребе.

Због презадужености општине питање је када ће уопште добити зараду у току овог месеца па 
поред борбе са овом опаком болешћу запослени ове предшколске установе суочени са 
борбом за  егзистенцију јер за запослене на минималној заради то значи 15000 динара за 
протекла три месеца ...( имајте у виду да ту има хроничних болесника и самохраних 
родитеља).

О проблемима запослених у ПУ „Маслачак“ Сјеница од децембра 2019. је упознато наше 
ресорно Министарстви просвете, науке и технолшког развоја, Влада Републике Србије (преко 
Радне групе за предшколско образовање) који су у више наврата покушавали (нажалост 
безушпешно јер је одговорност на општини) да реше проблем . Обавештен је и Кризни штаб 
Владе РС кога смо замолили за хуманитарну помоћ у виду пакета хране и хигијене за 
запослене.Министарство просвете је упутило у ПУ „Маслачак“ Сјеница просветну испекцију да 
би проверило тврдњу челника локалне самоуправе да ова предшколска установа има вишак 
запослених и да је то разлог кашњења зарада-што није установљено. Локалној самоуправи још
увек није од стране надлежног министарства послета буџетска инспекција …

Највећи проблем је што од на основу Одлуке о максималном броју запослених из 2013. 
општина одобрава и планира буџет за 40 уместо 83 запослена колико сад има та предшколска 
установа у складу са норматовом (сагласнос за свако ново запошљавње или проширење 
делатности даје управо локална самоуправа по предходно прибављеним сагасностима од 
надлежних институција државе) тако да им је одобрени буџет за зараде мањи за   у односу на 
реалан. Прешколска установа се по овом питању се обраћала и министарству финансија 
покушавајући да добији увећање масе средстава за 42.720.000 динараза ову годину, што би 
омогућило исплату плата свим запосленим према нормативу.

Срдачно                                                                      Босиљка Јовановић,председница
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