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                                               ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 

н/п Јасмина Васовић, председница 

 

ПРЕДМЕТ: Апел да останете при  ставу од 27.12.2021. године изнетог у предмету II SU-

17 102/21 „у случају када је запосленом исплаћивана минимална зарада, права на топли 

оброк и регрес које му припада по Закону о платама у државним органима и јавним 

службама, није реализовано, што је у складу са уједначеном праксом у тумачењу и 

примени материјалног права“  

 

 

Поштовани, 

     Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије, као друштвено 

одговорна организација, је у више наврата и пре него што сте ви заузели овај став, 

упозорио надлажне на припадајуће право у складу са Законом о раду, на Радној групи за 

предшколско образовање, при Влади РС у току 2019 године. Такође схватајући да терет 

судских спорова и такси иду на терет директних и индиректних буџетских корисника, у 

које спада и предшколство, трашили смо да овај проблем решимо мимо суда у законским 

оквирима. Покушали смо да ова права прецизније дефинишемо преко колективних уговора 

(посебног и појединачних), а када је дошло до првих пресуда у корист запослених 

сугерисали смо чланству, обраћање ка послодавцу, ка локалној самоуправи-надлежном 

правобранилаштву, Агенцији за мирно решавање спорова. На све ово наше чланство је 

остало без одговора надлежнх и добре воље да се проблем реши мирним путем. 

     Због свега овога наведеног, не мали број чланства, револтиран је кренуо у судске 

спорове.  

     Молимо вас да имате посебно у виду да ова категорија  наших чланова, годинама 

уназад прима републичку минималну зараду, да се ради о најсиромашнијим суграђанима 

који у систему предшколства дају огроман допринос. Без њиховог рада тешко да би и једна 

предшколска установа могла нормално да фукцијонише. Сматрамо да нису адекватно 

награђени за свој рад. Променом вашег става били би доведени у додатно отежан 

материјални положај, а нису тражили ништа, осим онога што им по Закону припада. 

Зато вас још једном молимо и апелујемо да останете доследни себи и потврдите свој 

правни став да запосленима у јавним службама са минималним зарадама нису 

исплаћивани топли оброк и регрес, тиме ћете заштитити ову важну карику у  обављању 

делатности предшколства. 

     Нарочито апелујемо на Врховни суд, да врши своју надлежност, која не обухвата 

искључиво и само улогу пресуђивања, већ да тиме у складу са својом надлежношћу и 

неспорном стучношћу, усмерава друштвене токове у жељеном правцу. Ово проистиче из 

индиректног дејства његових одлука, пре свега из образложења, а потом и одлучивањем по 

 

 

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ 

 

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ 

11000 БЕОГРАД – Дечанска бр. 14/V -  / факс: 3349-451  

 - Моб. тел. председнице 066/21 00 28  

ПИБ 102693286  Матични број 17568418  Текући рачун: : 325950060002321842 

E-mail: sindikat.predskolaca@gmail.com-  www.predskolstvo.rs 



правним средствима из закона као ЗПП. 

     Напослетку, као организација, која делује у делатности, тако сензибилној као што је 

предшколско васпитање и образовање, а што нам Устав и Закон наше земље, дозвољавају, 

достављамо Вам , овај 

АПЕЛ 

     Да мудро судите и још мудрије одлучите и како кажу наши професори Теорије државе и 

права, Радомир Лукић и Будимир Лукић, да одлучујући о делу, увек имате у виду целину.  

     Да исто тако одлучите, на Закону заснованом начину. 

           

Срдачно 

                                         


