
 
 
 
 

 

 

ЈЕДИНИ ПУТ  
     

Никада у прошлости један министар просвете није имао више састанака са 
представницима синдиката, а просвета и запослени у просвети никада нису били у горем 
положају. Ако ништа, до сада нам нису отимали и од те беде коју смо добијали! Тај привид 
социјалног дијалога није дао никакав резултат и тога су, бар по реченом, свесни синдикати - 
али и сам министар Срђан Вербић. У претходној години имали смо вишемесечни штрајк, 
најдужи у историји образовања, који је окончан Споразумом између Владе Србије и синдиката, 
а који није реализован ни у најмањем проценту. Платни разреди који су били основ за 
завршетак штрајка нису донети - а како нацрт (рађен без синдиката, иако Споразум каже 
другачије) изгледа - они ће само штету направити ако се њихово усвајање и деси. О осталим 
стварима дефинисаним Споразумом (измене ЗОСОВ-а, Новогодишње награде...) не вреди ни 
писати. Прошло је време када је састанак са министром имао било какву шансу да изроди 
неки резултат. Јасно је да господин Вербић нема никакву снагу да оно што је договорио и 
спроведе. На последњем састанку министар је и сам исказао незадовољство урађеним, али и 
нацртом Закона о платама у јавном сектору, из којег су из политичких разлога изузета јавна 
предузећа, агенције, руководиоци... дакле сви они који троше највише новца. Чему онда 
састанци са министром више служе? Очекивати да преко њега дођемо до свемогућег 
Председника Владе Р. Србије је такође илузорно. Он, човек (ако је човек?) толико „ради“ да за 
нас никада и нема времена. И када се деси да нас почасти својим присуством, то траје пет 
минута кроз форму монолога - који више збуњује него што открива. Прича о нужности овакве 
штедње пада већ на првом испиту, на примеру „Србијагаса“ и субвенција које се само њему 
издвајају, а која су много већа од уштеда на платама и пензијама. Таквих примера има на 
стотине. Шта онда радити у свеопштем циркусу? Синдикати су одавно морали да се окрену 
себи, да појачају рад у бази не чекајући да се енергија за борбу сама регенерише. Морали смо 
много више да се обраћамо јавности, јер је овде по среди кршење уговорне обавезе, а не пуког 
обећања. Морали смо најавити који су наши кораци ако се потписано не спроведе, јер је 
одавно било јасно да од потписаног нема ништа. НСПРВ је већ неколико месеци на том 

становишту и такве захтеве је износио у саопштењима - али и на председништву СРПС, 
трибинама, друштвеним мрежама... Још није касно ако за то постоји воља! 

 Од министра очекујемо да уради оно што је обећао на заједничком састанку са 
руководствима СРПС-а и УСПРС. Ако је заборавио, подсећамо га да је тог дана недвосмислено 
обећао да од jануара 2016. неће бити министар уколико се у потпуности не реализује 
потписани Споразум, посебно апострофирајући платне разреде који ће побољшати 
материјални положај запослених у просвети. Било је за очекивати да као моралан човек, другог 
дана Божића, на састанку са синдикатима обелодани да ће - из разлога немоћи да испуни 
потписано - поднети оставку. Још није касно да сачува образ и ЈАВНО каже зашто више не 
може бити министар просвете. Да јавности - јер нама је одавно јасно - предочи разлоге зашто 
није могао више да уради на спровођењу Споразума! Нека бар на тај начин помогне 
просветним радницима, будући да као министар то очигледно више не може! 

Док се то не деси, сваки разговор са њим је излишан! Да ли ће за тај чин имати образа и 
храбрости - то ћемо видети, али је потпуно јасно да је то једини пут и начин на који он данас 
може да нам помогне! 
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