
 

 

 

 

 

 

 

СРБИЈА У СТЕЧАЈУ  
        

Данас нам је ММФ обећао повећање плате за 6-7%. Влада Србије (ако се 
Србија упоште више може називати државом, а њена влада, владом једне 
државе), на нашу велику жалост, потврдила је наше сумње изнете пре неколико 
дана, сумње да је Србија у стечају и да њом руководи стечајни ММФ управник!  
      Свуда у свету, у свакој независној и сувереној држави, око цене рада 
преговарају владе тих земаља и репрезентативни синдикати. У Србији то одавно 
није случај. Џаба нам Споразуми, састанци са њима, када ништа потписано не 
заживи у реалности. Привид социјалног дијалога постоји а тужно је што и ми 
сами прихватамо такву улогу. Пре више од годину дана смо захтевали да се 
обуставе сви преговори и да се “сиђе у базу”, организују састанци по школама, да 
се реорганизујемо, удружујемо, да поџавамо и друге који су у истој позицији као 
и ми… али … некима је канабе слађи. Ето где смо дошли. Други одлучују а ми 
само имамо могућност то да пренесемо.  

Са друге стране, неки синдикати захтевали су повећање од 12% и то преко 
медија, јер до разговора није ни дошло. Обзиром на проценат који нам се 

обећава, ти синдикати могу бити јако задовољни јер су без муке и напора, добили 
2/3 онога што су тражили. Свуда у свету би се то сматрало успехом. Они можда 
и славе али ми тугујемо. Тугујемо јер не знамо од кога прети већа опасност? Да 
ли су опаснији они споља (ММФ), они, формално одавде (Влада Србије) или 
синдикати који траже мање од онога што су десетине хиљада штрајком и под 
великим притиском добиле? Кажу да није реално? Па како није реално нешто на 
ште се Влада Србије ОБАВЕЗАЛА, а садашњи (и тадашњи) премијер потписао 
пуномоћ неким министрима да У ИМЕ ВЛАДЕ тај Споразум потпишу? Како онда 
није реално? Онда је сулудо о било чему причати, јер се увек мора завшити 
неким договором на папиру! Ратови се завршавају тако а камоли штрајкови. 
Прихватамо само да смо могли и морали више, бар да не одустајемо од онога 
што смо, опет понављам, уз подршку десетина хиљада у штрајку, успели да 
договоримо. Пљујемо тим људима у лице, а сутра ћемо их опет позивати у 
штрајк. Што је много, много је. 

На крају НСПРВ једино може да закључи, да је ово данас било понижавање 
од стране ММФ и Владе Србије! Таман и да дају 7% то је само номинално плата 
као 2014. године, а реално, она је нижа бар за 30%. У наредном периоду ћемо 
видети куда и како даље, али и са ким! 
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