
 
 
 
 

ОД СПОРАЗУМА СИНДИКАТА И ВЛАДЕ СРБИЈЕ НИ „С“ 
Вербић би да га код Вучића „на мапа врата“ уводе синдикати 

 
         Свима је добро знано да је „најдужи штрајк у историји српске просвете“ 
(јасно је да је било свега неколико дана штрајка, а да је свих других дана због 
минимума процеса рада уствари на делу била опструкција штрајка, прим.аут.) 
завршен потписивањем, у два дела, Споразума о решавању спорних питања. 
Лидери штрајка саопштили су тада да се више није могло и обећали велике 
бенефите за запослене у просвети. Нажалост, од свега тога није се испунило готово 
ништа: нити су просветари изузети из линеарног „кресања плата“, нити су, шта 
више, добили утеху бар кроз једнократну помоћ (шта тек рећи о реалности захтева 
колега из СПРВ који су тражили сваки месец једнократну исплату и то у висини 
умањеног дела плате или оних који су „са гнушањем“ (С. Брајковић) одбили 
новогодишњу награду за претходну годину, изгубили видовданску за ову годину и 
сада нас оставили да чекамо новогодишњу за следећу календарску годину); нити 
смо добили измене „кровног“ закона како је договорено и потписано у Споразуму, 
чиме је онемогућен законит начин решавања вишкова у просвети и заснивања 
радног односа, већ је само измењен део члана 144. који регулише пензионисање 
запослених у просвети, нити ћемо у догледно време добити платне разреде (Закон 
о јавној управи са платним разредима) за све јавне делатнике, нити ће овај Закон 
„угледати светло дана“ роком на који се Влада обавезала (01.01.2016.), као и 
уосталом што је прича о обештећењу за део одузетих зарада и рокови за 
отпочињање преговора и о висини те једнократне помоћи „на дугом штапу“.  
         Истине ради, да би се пружио привид преговора о поменутим темама и 
умирили сада већ веома револтирани и још једном преварени просветни радници, 
министар школски са сарадницима повремено се састају и на тим састанцима 
доносе готово у правилу идентичан захтев да се изврши притисак на премијера, 
па да Влада Репубике Србије поштује оно што је два пута донела Закључак и што 
су у њено име потписали потпредседница Владе и министарка за државну управу 
и локалну самоуправу Кори Удовички и, наравно, министар просвете, науке и 
техонолошког развоја Срђан Вербић. Тиме се само потврђује да је министар 
школски већ одавно изгубио сваки легитимитет да заступа наше интересе, јер 
коме треба министар коме ће код премијера синдикалци отварати врата? Па 
ваљда је једноставније на некој од седница Владе које се због агилности премијера 
одржавају и два пута недељно, па чак и викендима поставити питање бранше која 
је највећа у јавном сектору и обавеза које је према њима преузела републичка 
Влада. 
         Управо ради тога и Синдикат радника у просвети Србије је одржао седницу 
Председништва на којој је констатовао да од Споразума није испоштовано (готово) 
ништа, поготово у делу који је обавеза Владе и ресорног министарства. 
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Председништво је стога донело одлуку да се различитим методама синдикалне 
борбе покуша присилити Владу да испоштује оно што је обећано, договорено и 
потписано. У том циљу кренуће се (за сада) у јавну кампању која почиње у среду, 
23.09., када ће у Београду бити организована трибина „Тражимо оно што је 
потписано“, на коју је позван и ресорни министар Срђан Вербић, руководилац 
Школске управе Београд (нејасно је из ког разлога јер су захтеви адресирани на 
Министарство просвете, тачније Владу Републике Србије), колеге из других 
синдиката (где ће се на лицу места видети да ли синдикати „возе у једној колони“ 
или као и до сад „на два колосека“ – Унија „под руку“ са Министарством, а друга 
три синдиката са стране). Ово ће бити прилика да се проговори и о другим 
спорним питањима која су протеклих недеља била веома актуелна и која су 
додатно погоршала стање у просвети, као што су примена Закона о максималном 
броју запослених, правилници о цени услуга (не због самих правилника, већ због 
последица које производе – отпуштања дела запослених), школској легислативи и 
наравно социјалном дијалогу и колективном преговарању који је готово преминуо.  
 
 
Нови Сад, 22.09.2015.год.                                  проф. Хаџи Здравко М. Ковач, 
                                                                              генерални секретар НСПРВ 
 


