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Захтев за једнак третман свих запослених у образовању  

 

     На основу јучерашње скупштинске расправе о изменама и допунама Закона о буџету за 
2015. годину,случајно или намерно,из захтева за једнократну помоћ запосленима у 
образовању изостављени су запослени у предшколском васпитању и образовању. 
Подсећамо представнике законодавне и извршне власти да је предшколско васпитање и 
образовање саставни део Министарства просвете и да су плате у овом виду образовања 
устројене на исти начин као и у осталим видовима образовања. Плате запослених у 
предшколском васпитању и образовању замрзнуте су од 2008. године и оне су као такве од 
1. новембра 2014. године такође биле умањене за 10%. 

    Јучерашња расправа и предлог Владе Републике Србије јесте да се запосленима у 
основном,средњем и високом образовању,као и запосленима у домовима ученика и 
установама ученичког стандарда исплати помоћ од 7000 динара. Постављамо питање,да ли 
је  предшколско васпитање и образовање „изопштено или избачено“ из ресора образовања 
у Србији? Не постоји ни један документ из којег би се тако нешто закључило, те је следеће 
питање да ли представници законодавне и извршне власти чине дискриминацију оваквим 
предлогом Закона о буџету? 

     Нама је потпуно јасно да су плате запослених у овом виду образовања у делокругу 
Министарства за државну управу и локалну самоуправу(иако је предшколско васпитање и 
образовање у саставу Министарства просвете) и да запослени у предшколским установама 
плату добијају из локалних буџета. Желимо да верујемо да ће се у виду амандмана(или на 
други начин) наћи и налог локалним самоуправама да из сопствених средстава(или из 
трансфера средстава из буџета Р. Србије) једнократна помоћ буде исплаћенима и у 
предшколском васпитању и образовању! 

    Независни синдикат просветних радника Војводине који у свом саставу има и 
представнике запослених у предшколском васпитању и образовању сматра да 
дискриминација није начин да се затечени проблеми решавају. Верујемо да ће разум 
превладати  и да неће бити потребе за даљим синдикалним деловањем по овом питању. 
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