
 
 
 

  

Синдикат просветних радника Војводине 21000 Нови Сад, Трг слободе 3 
Тел 021 6624-421  факс 021 6624-421, email: sprv@teamnet.ws и 
sprv@eunet.rs 

 
Поштовани чланови СПРВ,  колегинице и колеге, 
 Сведоци смо незапамћено лошег материјалног стања просветних радника, после 
одлуке Владе Србије да  смање плате 10% (а можда и више) запосленим у јавном сектору.  
Ако томе додамо чињеницу да се плаћа само минули рад код последњег послодавца и да се 
тиме јиш више смањују плате, онда је потпуно јасно да је уз свакодневна поскупљења ово 
стање неодрживо! Да иронија буде већа истовремено неки партијски руководиоци у разним 
агенцијама, фондовима и заводимо енормно подижу плате  у својим ресорима. Од 2000. 
године до данас у државној служби и локалним самоуправама владајуће партије у нашој 
држави запослиле су преко 200.000 људи. Предлог СПРВ   је био да се прво изврши: 
 
1.  Смањење  броја запослених у државним органима и локалним  
     самоуправама, где је партијски направљен технолошки вишак око 150.000  
     запослених. 
2.  Да се коректно направе платни разреди за све запослене у јавном сектору, како  
     би сви запослени у јавном сектору подједнако поднели терет ситуације у којој се  
     држава налази. 
 
Јасно је да после ових мера не би било потребно уопште смањивати плате у јавном сектору. 
Како је Влада Србије донела потпуно супротне мере, које највише погађају запослене у 
просвети, јер су они имали најмање плате од свих радника запослених у јавном сектору, иако 
је у просвети више од 75% запослених са високим образовањем, у среду 8.10.2014. године 
одржава се састанак штрајкачког одбора Синдиката  радника у просвети Србије,  чији је члан и 
СПРВ, на коме ће бити предложене оштре мере даље синдикалне борбе. У суботу 11.10.2014. 
године одржава се у сали Дома синдиката у Београду заједнички скуп представника сва 

четири репрезентативна синдиката просвете, која су се удружила и даље ће наступати 

заједно у свим даљим облицима синдикалне борбе.   Министар просвете  Срђан Вербић 
као и други компетентни министри из Владе Србије биће позвани да присуствују овом скупу и 
учествују у отвореном дијалогу са  просветним синдикатима.  Уколико не дође до договора са 
министрима Владе Србије, представници СПРВ  ће предложити: 
 
1. Протест на улицама Београда испред Владе Србије , сваког дана тако што ће се на протесту 
смењивати наставници који тада немају часове наставе, којима би се касније придружили и 
просветни радници из унтрашњости. 
 
2.  Уколико то не доведе до успешних преговора са Владом Србије онда предлажемо обуставу 
наставе у школама  и још  масовније протесте свих просветних радника Србије у Београду 
испред Владе Србије. На жалост нас власт у Србији озбиљно схвата тек кад обуставимо 
наставу и изађемо на улицу.  
 
Колеге, да бисмо успели у нашим захтевима потребно нам је још веће синдикално чланство и 
много јача друштвена свест и одлучност. Сада немамо право да будемо малодушни, морамо 
сви заједно, јер нема нама ништа без нас! 
 
Синдикални поздрав, 
 
У Новом Саду,        
7.10.2014. године 

        Председник ИО СПРВ 
           Милан Трбовић,проф. 


