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Поштоване колеге, 

Законски штрајк нашег Синдиката трајао је од  17. 11. 2014. године све до 24. 04. 

2015. године када је окончан потписом Споразума са Владом Републике Србије. Наши 

захтеви су, као и што сами знате били више него оправдани а суштински су се односили на 

активно учешће синдиката у креирању измена и допуна  Закона о основама система 

образовања и васпитања (ЗОСОВ) као и у изради новог Посебног колективног уговора за 

запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (ПКУ), који је од највеће 

важности за запослене у основном и средњем школама  и домовима ученика из разлога што 

је 29. 07. 2014. ступио на снагу лош и по раднике рестриктиван Закон о раду. Поред тога 

захтевали смо и успостављање правичних платних разреда у читавом јавном сектору и 

примену истих у виду  Закона од 01. 01. 2016. године, чиме би се системски решио проблем у 

неоправдано великим  разликама у зарадама  радника у јавном сектору, који имају исту 

сложеност посла и образовање а нe раде у истој јавној служби. Пошто су од  01. 11. 2014. 

године умањене плате од 10% у јавном сектору просветни радници, који су и до тада били 

најлошије плаћени радници у јавном сектору постају готово социјална категорија у нашем 

друштву. Из тог разлога смо као синдикат захтевали од Владе Републике Србије једнократну 

материјалну помоћ.  

После  потписаног Споразума  са Владом Републике Србије још није усвојен ЗОСОВ 

(који су просветни синдикати договорили у оквиру Радне групе за измене и допуне истог 

Закона) у Скупштини Републике Србије, нити га више било ко од одговорних у 

Министарству ПНТР спомиње у разговору са просветним синдикатима,  једнократна 

материјална помоћ још није реализована, а израда платних разреда веома споро напредује, 

шта више сматрамо да је медијски наговештај власти ступања на снагу Закона о платним 

разредима у јавним службама од 01.01. 2016. године  обична фарса, јер према сазнањима која 

имамо Закон који ће бити на јавној расправи  није ни налик суштини самог имена истог 

Закона, а то је да сви запослени у јавним службама за једнако образовање и сложеност посла 

примају једнаку зараду. 

Очигледно, да Влада Републике Србије  није у стању да испуни  ни оно што се 

потписаним Споразумом обавезала  и да  на  разним формалним састанцима својих 

представника са представницима просветних синдиката купује време и обмањује нас! Знају 

они да се чланство синдиката поприлично исцрпело у минулом вишемесечном штрајку и 

мисле да могу како хоће..... Стога ми из СПРВ сматрамо да оваквом потцењивачком и 

увредљивом односу према просветним радницима можемо стати на пут само јаким  

облицима синдикалне борбе. Покренућемо идеју  у овиру СРПС-а , да репрезентативни  

просветни републички  синдикати сложно у што скорије време организују велики  ПРОТЕСТ 

просветних радника  у Београду као израз наше огорчености на игнорисање просветних 

радника и опомену одговорним у Министарству ПНТР и Влади Републике Србије да ће 

после тог протестног митинга уследити обустава наставе у  свим школама чланицама  

просветних синдиката. Ако нисмо у стању да реализујемо најјаче облике синдикалне борбе 

тешко је поверовати да ћемо се изборити за реализацију потписаног Споразума од 

24.04.2015. године. Знамо да је тешко, али на жалост однос  власти  према нашој професији је 

управо такав као и према реализацији потписаног Споразума и у синдикалну борбу треба да  

кренемо само ако постоје праве идеје за остварење зацртаних циљева и ако чланство за ту 

борбу има енергије! 

          Председник  СПРВ 

У Новом Саду,  23.10.2015. године                 Милан Трбовић, проф. 


