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П Р О Т Е С Т  
СПРВ у оквиру СРПС заједно са осталим репрезентативним синдикаттима просвете 

"ПРАВДА ИСПРЕД НОВЦА" 
 

 

Поштоване колеге. 

 

 Репрезентативни синдикати просвете  већ скоро два месеца преговарају са ресорним 

министарствима Владе Републике Србије (РС), у вези са положајем просветних радника у 

матрици платних група и разреда и  не пристају да већина запослених у Просвети РС са VII 

степеном стручне спреме буду у 8. платној групи према предлогу Министарства за државну 

управу и локалну самоуправу, јер то није платна група за коју смо се годинама залагали у 

складу са образовањем, одговорности радног места  и сложености посла коју обављамо! 

Наиме, у 8. платној групи се коефинцијенти по разредима крећу у распону 3.35 до 4.71, 

међутим ова група не даје већу могућност за напредовање, јер напредовање кроз платне 

разреде зависи од времена проведеног на раду. Једини захтев СРПС-а, као и осталих 

репрезентативних просветних синдиката у овим преговорима је да се сви запослени у 

Просвети РС са VII степеном стручне спреме нађу у 9. платној групи! У деветој  платној 

групи разреди имају коефицијенте од 3.86 до 5.43 и далеко је већи простор за напредовањем 

оних, који постижу боље резултате у свом раду. Како још није позната цена рада, која ће 

бити јединствена за све запослене у јавним службама Србије, а која се множи са 

коефицијентом, да би се добила вредност месечне зараде запосленог још није познато колики 

је износ плата запослених према предложеним коефицијентима по платним разредима. 

Како до сада није уважен наш праведни захтев, после више од месец дана 

интензивних преговора, да се сви запослени у Просвети Републике Србије са VII степеном 

стручне спреме нађу у 9. платној групи, већ се и даље према предлогу  Министарства за 

државну управу и локалну самоуправу већина запослених  са VII степеном стручне спреме 

налазе у 8. платној групи, позивамо све наше чланове, да заједно са свим члановима других 

репрезентативних просветних синдиката и осталим просветним радницима придруже 

ПРОТЕСТУ:" ПРАВДА ИСПРЕД НОВЦА ", који ће се одржати у Београду, 31.08.2018. 

године са почетком у 12,00 часова испред Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, у организацији свих репрезентативних просветних синдиката! Будимо 

јединствени и покажимо свима, да нам је свест о нашој  судбини, судбини наше деце и 

будућих генерација, које треба да буду на нашем месту изнад свега и да наше достојанство и 

нада, које човека чине човеком, немају алтернативу! 

 

 
У Новом Саду, 

21.08.2018. године 

 


