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СРПС не излази из штрајка док не потпише Посебан 

колективни уговор 
 

 

 

 

 

На својој седници, одржаној 23. априла 2015. године, разматрана је тренутна ситуација у 
штрајку. 
 

ПКУ најважнији 
 

Јучерашња одлука Уније СПРС о изласку из штрајка, пореметила је стратегију и додатно 

отежала положај СРПС-а у штрајку. То је искључив разлог што се и СРПС припрема за 

окончање штрајка, али тек пошто потпише Посебан колективни уговор са Министарством 

просвете.  

Обећања министра просвете, саопштена на јучерашњем састанку, у присуству 46 

руководилаца два синдиката, СРПС схвата као јавно формулисану и изречену обавезу 
Министарства просвете, да ће у решавању проблема рационализације, побољшања 

материјалног положаја, изради платних разреда, изради измена ЗОСОВ-а, реорганизације 

школских управа и разговора са премијером, учешће узети и синдикати. 

Министар је, на крају излагања, и својим ауторитетом загарантовао да ће испунити обећано. 

 

Многе школе не желе да изађу из штрајка 

 

Међутим, СРПС је замерио министру да његова обећања одударају од његових мера 

притисака и репресије према синдикатима у штрајку, у виду одбијање од плате, како би се 

утицало на исход и окончање штрајка, чиме је министар тешко угрозио и права и 

материјални положај професора у штрајку, а данас многе школе не желе да изађу из штрајка 

док им се новац не врати.  

Министар просвете је игнорисао ове примедбе синдиката и журно напустио састанак.  
 

 

 



 

 

Одлуке СРПС: 
 

 

Донете су следеће одлуке: 

 

1. Да СРПС, са Министарством просвете, потпише Споразум о мирном решавању спорних 

питања и Посебан колективни уговор за основне и средње школе и домове ученика. 

 

2. Потписом споразума и ПКУ, престаће важност одлуке СРПС о штрајку. 

 

3. СРПС ће пратити све што је министар просвете обећао и, уколико наведена обећања 

министра не буду поштована и испуњавана, СПРС ће, у септембру, октобру и новембру 

приступити организацији протестних скупова, а у крајњем случају, у децембру поново ступити 

у штрајк са неизвесним завршетком првог полугодишта. 

 

 

 

 

Слободан Брајковић, 

  председник СРПС  

  
23. април. 2015. 


