Београд, Tрг Николе Пашића бр. 7/2 , соба 204; тел: 011/322-0317; email: sob@beograd.com ; моб: 065/911-5119; www.srps.rs
_________________________________________________________________________________________

Београд: 21. 11. 2022.

Одржан састанак у Министарству просвете 21. 11. 2022. године
Данас, 21. 11. 2022. године одржан је у Београду састанак представника репрезентативних
републичких просветних синдиката са представницима Министарства просвете, Министарства државне
управе и локалне самоуправе и Министарства финансија. Министар просвете, Бранко Ружић, је у уводној
речи рекао, да он у име Министарства просвете може само да потврди информацију да ће све јавне
службе имати повећање плате у износу од 12,5% и да у буџету Републике Србије нема материјалних
средстава за веће повећање плата за просвету, што је у кратком излагању потврдила и Љиљана
Манојловић, представница Министарства финансија, као и да Влада Републике Србије сматра да ће се
увођењем платних група и разреда, које је сада пројектовано за 2025. годину исправити тренутно лоше
материјално стање просветних радника. Такође је рекао да нема средстава за исплату Новогодишњих
награда у складу са ПКУ. По питању насиља ученика над наставницима и просветним радницима министар
је рекао да ће се заложити за решавање тог проблема тако што ће формирана Радна група у најкраћем року
проценити шта је најбоље предузети као нове мере како бисмо решили насиље у школама и превентивно
га спречили, да не би
дошли у ситуацију, да морамо да спроводимо санкције. Предствници
репрезентативних синдиката су истакли своје велико незадовољство констатацијом министра просвете о
повећању плата, зато што није било социјалног дијалога и преговора око коефицијената просветних
радника, који имају понижавајуће плате у поређењу са другим јавним службама, које су на буџету државе.
Сматрају, да повећање плата не може и не сме да нам се саопштава као информација, већ то мора да буде
резултат преговора и социјалног дијалога између Мннистарства просвете и Владе Републике Србије на
једној и синдиката на другој страни! Представници СРПС-а су истакли да просветни радници не могу
стално да чекају на увођење праведних платних група и разреда на основу којих би се исплаћивале плате
запосленим у јавним службама, које се стално одлажу, а планирано повећање плата у јануару 2023. године
створиће још неповољнији материјални положај просветнх радника у односу на материјални положај
радника у другим јавним службама, јер је то пројектовано повећање од 12,5%, повећање на садашње плате,
а сад су плате просветних радника на последњем месту у односу на запослене у другим јавним службама!
Констатовали су да ће тиме просек плата у просвети бити још неповољнији, односно, да ће просечна плата
у просвети бити за више од 10% мања од просечне републичке плате. Такође су представници СРПС-а
изразили захтев да се што пре, законом, мора превентивно спречити и помисао ученика на физичко насиље
над просветним радницима, јер нема времена за бескрајна састанчења радних група, док се драстично
урушава безбедност просветних радника и углед наше професије! Оваквим односом власти према
професији наставника ускоро ћемо имати недостатак кадрова у свим наставничким занимањима, а тиме и
потпуни колапс образовања у држави!Такође смо указали на потребу да Министарство просвете треба да
се обрати државном, као и локалним правобранилаштвима, због актуелне контроверзне промене става и
правне праксе Врховног касационог суда (чиме је направљена својеврсна правна дискриминација тужиоца
чије су тужбе дошле на ревизију ВКС после 06. 04. 2022. године) по питању тужби просветних радника са
минималном зарадом (тужиоци), тако да се тужиоци ослободе трошкова суђења послодавцу (школи), јер
школе нису плаћале правобраниоце, као државне службенике, који су школе бесплатно заступали.
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