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ПРЕДГОВОР

Ниједна професија у Србији се није са толико упорности и 
истрајности одупирала свеколиким транзиционим променама 
као што је наставничка. О томе сведоче бројни штрајкови у пре-
тходне две деценије. Протествовали су учитељи због свог лошег 
материјалног положаја или и због лошег стања у образовању у Ср-
бији уопште.

Причати и писати о просвети и образовању данас може бити 
читаоцима досадно, већи део јавности у Србији данас то занима 
само на нивоу скандала и трача. Новинари немају времена да се 
озбиљније позабаве текстовима и анализама везаним за образо-
вање, осим када дође време штрајкова.

Штрајкови су, пак, за сваког просветног радника непријатна 
тема. Ма колико били учестали, требало би знати да они предста-
вљају последњу меру и средство које је преостало просветним рад-
ницима и њиховим синдикатима за одбрану „себе од других”. Иако 
звучи парадоксално, управо за време штрајкова се могу поставити 
питања која су кључна за образовање у нашој земљи: Постоји ли 
свест о значају образовања за друштво и о томе у коликој мери 
оно одређује развој друштва и државе? Имамо ли свест о томе у 
каквом је положају српско школство? Постоји ли излаз из „тамног 
вилајета” и куда ти путеви воде?

Сам штрајк у просвети, реализација, организација су у ве-
ликој мери нејасни чак и искусним правницима који ни сами не 
умеју да одговоре на сва питања која се том приликом намећу. 
То питање регулишу закони који су донети још у прошлом веку 
и у држави која одавно не постоји. Но ипак, чак и такав закон и 
његове одредбе се тумаче и спроводе крајње произвољно и селек-
тивно. Поред свих неповољних околности, наставници су упорно 
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исказивали своју грађанску храброст, држећи час морала читавом 
друштву на тему очувања људског достојанства и професионалног 
интегритета.

Стратегија министарства просвете је углавном следила сме-
рнице које је добијало од владе. Најпре негирање проблема, онда 
следи кажњавање (смањење зарада), затим наговештај горих 
санкција (у виду отказа и нових технолошких вишкова), покушај 
представљања штрајкача као злих људи због којих пате деца и дру-
ги запослени који су задовољни и не штрајкују. Ради се о веома 
лошој матрици којa показујe да не постоји никакав осећај за со-
цијални дијалог и поштовање професије којом се и сам министар 
бави. Међутим, кључно питање које се поставља је да ли министар 
просвете свој ресор сматра кључним и може ли одбранити своје 
мишљење (под условом да га уопште има) пред премијером и вла-
дом да просвета и наука заслужују приоритетан третман? Очиг-
ледно је да се министар за свој посао није ни питао а да је за остале 
чланове владе просвета „последња рупа на свирали”. Реч је о оном 
типу личности која ужива да се зове министром.

Наравно да се за време мандата таквог министра не може го-
ворити о некаквом правцу реформи или о неком „највећем успеху 
министарства”, осим ако се успехом не сматра систематско уруша-
вање и оно мало стандарда и угледа који су учитељи уживали. Сада 
већ бившем министру Срђану Вербићу се може поставити питање, 
зашто се уопште прихватио обављања министарске дужности, ако 
је већ унапред знао да ће се у датом ресору углавном лити „сузе, 
крв и зној”?

Унија синдиката просветних радника Србије и њено руковод-
ство је за време Великог штрајка који је трајао од новембра 2014. 
године до краја априла 2015. године, урадила оно што је сматрала 
својом дужношћу и обавезом. Ова књига представља својеврсну 
јавну анализу штрајка, самог тока, мотива и последица. На основу 
ње се може проценити целисходност корака, потеза, мера, акција 
и активности које су предузимане, као и можда нешто што је про-
пуштено да се уради. 
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Великом штрајку сви тадашњи руководиоци УСПРС посвети-
ли су себе, све своје физичке и умне могућности као и капацитете 
саме Уније. Остао нам је утисак и осећај да смо заустављени надо-
мак циља. Можда је реч о илузији, али нека о нашим илузијама и 
осталим субјективним осећајима просуђују и рационалније про-
цењују читаоци књиге. 
 Милан Јевтић





I

УВОД
У ВЕЛИКИ ШТРАЈК

„Од мале искре велики пожар бива”
„Руке слабе али воља јака, 
како ћемо из овога мрака”

јул – новембар 2014. године
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УВОД У ВЕЛИКИ ШТРАЈК

Као што се у животу или историји важне ствари не догађају 
случајно, већ су увек плод нечијег упорног рада, настојања или 
промисли, тако и Велики штрајк просветних радника Србије, коме 
је посвећена ова књига није спонтан, случајан, није се догодио сам 
по себи. И он је последица или резултат дугогодишње упорне борбе 
коју воде просветни радници за бољи материјални и социјални 
положај свога еснафа, али још важније, за друштвени значај обра-
зовања, као једног од најзначајнијих стубова на ком почива сваки 
озбиљан народ, друштво и држава. Видови те борбе били су разно-
лики – протести, трибине, скупови, семинари, преговори са влас-
тима, просветним и иним, али оно што је било јавно најпрепозна-
тивије и доминантно јесу штрајкови просветних радника. За ових 
непуних двадесетак година постојања Уније синдиката просвет-
них раника Србије избројали смо преко две стотине штрајкова. Од 
оних малих једночасовних или једнодневних штрајкова упозорења, 
оних са потпуном обуставом или са скраћеним процесом рада, до 
оних озбиљнијих, који су трајали по месец или два. (Штрајкови 
Уније из 2005. и 2011. године). „Круна” тих штрајкова и те борбе је 
овај највећи штрајк у историји српског образовања и трајао је више 
од шест месеци, од 17. новембра 2014. до 24. априла 2015. године. А 
у неким градовима још и дуже. 

У тој прашуми пређашњих догађања и датума тешко је наћи 
тренутак, временско упориште, које ће у највећој мери довести до 
појаве великог штрајка и одредити његов ток, приређивачима је 
препуштена та могућност избора. Јер прича мора од нечег почети. 
Као тај упоришни, круцијални, иницијални тренутак и догађај, 
изабрали смо 5. јул 2014. године, јер сматрамо да ће он у највећој 
мери условити и одредити оно што ће се догађати и назвати Вели-
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ким штрајком. Наиме, тог 5. јула 2014. године одржан је у Ивањи-
ци Главни одбор Уније синдиката просветних радника Србије 
(УСПРС) где су донете одлуке које, испоставиће се касније доводе 
до теме ове књиге – Великог штрајка. Датум овог догађаја сасвим 
случајно се поклопио са неким исто тако важним догађајима из 
српске новије историје (њихова симболична намера није постоја-
ла), па због његовог значаја износимо део записника са те седнице.

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ГЛАВНОГ ОДБОРА УНИЈЕ СПРС, 
ОДРЖАНОГ 5. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ У ИВАЊИЦИ

За састанак је планиран следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Активности УСПРС између две седнице ГО Уније СПРС
2. Верификација мандата
3. Усвајање записника са претходне седнице ГО УСПРС
4. Доношење одлуке о модалитету штрајка за 1. септембар 

2014.

Предложени дневни ред је једногласно усвојен.

I

Ј. Јанковић – изложила је присутним члановима ГО свој 
утисак о новом министру просвете, науке и технолошког развоја, 
Срђану Вербићу са којим су репрезентативни синдикати просвете 
имали први састанак 9. маја 2014. године.
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IV

Драган Матијевић и Јасна Јанковић – описали су генеало-
гију приче о штрајку (од марта месеца када је први пут поменуто 
смањење плата у јавном сектору, првог заказаног штрајка и одла-
гања истог због великих поплава на територији Србије, до сарадње 
са другим репрезентативним синдикатима просвете).

Д. Матијевић – на састанку Председништва УСПРС, одржа-
ном 21. јуна 2014. године у Краљеву, договорено је да се пред Глав-
ни одбор Уније изађе са предлогом о једнодневној обустави рада, 
1.9.2014. године и протесту на Тргу Николе Пашића у Београду. 
Уколико би се предлог Владе о смањењу зарада у јавном сектору 
усвојио, договор Председништва УСПРС је да се и тада спроведе 
протест (на дан усвајања ребаланса буџета), као и да се, након тога, 
сваке недеље протествује по један дан.

Д. Матијевић – сви председници општинских одбора УСПРС 
имају задатак да до наредног Главног одбора Уније, планираног 
за 23. август 2014., разговарају и припремају своје чланство за 1. 
септембар 2014.

Предлог Председништва Уније СПРС, о једнодневном 
штрајку 1.9.2014. и протесту на Тргу Николе Пашића је усвојен 
са 14 гласова, 4 су била уздржана, а против овог предлога нико 
није гласао.
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ОДЛУКА ГО УСПРС
7. јул 2014.

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

На предлог Председништва УСПРС, Главни одбор Уније је на 
седници одржаној 5.7.2014. године у Ивањици, донео 

ОДЛУКУ

 – Да се 1. септембра 2014. године организује једнодневна 
обустава рада у свим школама у Републици Србији и одр-
жи протест на Тргу Николе Пашића у Београду.

Главни одбор УСПРС је ову одлуку донео имајући у виду 
Закључке са заједничког састанка свих репрезентативних синди-
ката просвете, одржаног 25. јуна 2014. године.

Детаљи, модалитети, упутства, као и формулација штрајкач-
ких захтева ће бити договорена на већ заказаном заједничком са-
станку репрезентативних синдиката, 13. августа 2014. године.

У Београду, Председник Уније СПРС
7. јул 2014. Драган Матијевић
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ПЛАНИРАНО СМАЊЕЊЕ?
19. јул 2014.

ОВОЛИКО ЋЕ СМАЊИТИ ПЛАТЕ И ПЕНЗИЈЕ

Београд. Просечна плата у јавном сектору биће нижа за 3.500 
динара, а просечна пензија за око 1.500 динара ако Влада усвоји 
модел који предлаже министар Душан Вујовић.

Према формули која је предложена, приликом смањивања за-
рада или пензија претходно би се од укупног нето износа одузео 
неопорезиви део зараде, који тренутно износи 11.242 динара. Тај 
нови износ био би и основица за обрачун умањеног дохотка.

Према рачуници коју је објавио Блиц, полицајцу који сада за-
рађује 56.000 динара, плата би била нижа за 4.475 динара, док би 
наставнику са зарадом од 43.000 динара, нови умањени износ био 
39.825 динара.

На плату од 47.000 динара службенику у општини, умањење 
би било 3.575 динара, док би нова плата лекара уместо 65.000 дина-
ра била 59.625. Универзитетски професор ће по новом зарађивати 
6.375 динара мање, односно 68.625 динара.

Плата судије ће бити 98.325 динара уместо 108.000 динара, а 
министар ће уместо 110.000 динара примати 100.125 динара.
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Тако би ово решење, ако га Влада прихвати, а највероватније 
хоће, било исплативије и за све оне који у јавном сектору данас 
плаћају солидарни порез, односно имају нето зараду преко 60.000 
динара. Пре свега, смањење би се односило искључиво на основну 
зараду, а не и на разне додатке који су данас основ за солидарни 
порез.

Још није донета одлука да ли ће се плате у јавном сектору и 
пензије веће од 100.000 динара умањивати 15 одсто. Такве идеје 
постоје, али коначно решење биће донето у наредних месец дана.

Ново решење највише погађа, наравно, пензионере и запосле-
не који имају зараду мању од 60.000 динара, док ће запослени који 
имају већа примања ипак имати већа примања него данас када им 
се од сваке плате узима десет одсто солидарног пореза.

Мада су се неки од оних који данас плаћају тај порез надали 
да ће бројне иницијативе за оцену уставности солидарног пореза 
уродити плодом и да ће Уставни суд донети одлуку о његовој не-
уставности, у овој институцији за Блиц кажу да засад од тога нема 
ништа.

Реално је да ће се Уставни суд о покретању поступка по овом 
питању изјаснити током јесени – речено нам је у овој институцији.

Рачуна се да ће по основу смањења зарада и пензија за по десет 
одсто на годишњем нивоу држава имати мањи трошак за око 500 
милиона евра.

Извор: Блиц
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12. август 2014.

СИНДИКАТИ СУТРА О ПРОТЕСТУ У ШКОЛАМА

Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС) 1. сеп-
тембра ступиће у једнодневни штрајк, а да ли ће им се придружити 
и остала три репрезентативна синдиката знаће се након сутрашњег 
састанка. Члан Председништва УСПРС Јасна Јанковић рекла је 
Тањугу да је састанак синдиката заказан сутра за у подне и подсе-
тила да је Главни одбор Уније још 4. јула донео одлуку о једноднев-
ној обустави рада и протесту на Тргу Николе Пашића у Београду.

Четири репрезентативна синдиката у просвети УСПРС, Син-
дикат радника у просвети Србије, ГСПРС „Независност” и Син-
дикат образовања Србије формирали су штрајкачки одбор који 
је крајем јуна најавио припреме за велики протест 1. септембра.

– Тражили смо да се прво уреди јавни сектор, уведу платни 
разреде, па тек онда смањују плате за 10 одсто – објашњава Јан-
ковић.

Она је додала да се сада дешава да запослени са средњом 
школом у појединим агенцијама имају већу плату од професора 



18

УСПРС Велики штрајк

у школама и да би неправедно било смањење плате за 10 одсто на 
постојеће плате.

Јанковић каже да то није једини проблем, да је много нереше-
них питања у просвети, почев од оног шта деца уче у школи, али 
и да више од 30.000 наставника у школама нема пун фонд часова.

Извор: Блиц

13. август 2014.

СИНДИКАТИ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СУТРА РАЗГОВАРАЈУ 
О ПРОТЕСТУ, УНИЈА ВЕЋ ДОНЕЛА ОДЛУКУ

ПРОСВЕТАРИ ИЗ 600 ШКОЛА ШТРАЈКУЈУ 1. СЕПТЕМБРА

Београд. Запослени у око 600 школа у Србији, чланови Уније 
синдиката просветних радника Србије, 1. септембра ступиће у 
потпуну обуставу рада, а једино ће учитељима првог разреда бити 
остављена могућност да процене хоће ли примити прваке. Првог 
дана нове школске године Унија планира и одржавање протестног 
скупа на Тргу Николе Пашића у Београду, како би скренули пажњу 
јавности на бројне проблеме у образовању, потврдила је за Данас 
Јасна Јанковић, чланица овог синдиката.

Она подсећа да је Главни одбор Уније још 4. јула донео одлу-
ку о једнодневној обустави рада и наглашава да ставови других 
синдиката просветних радника неће довести у питање одржавање 
протеста.

Подсетимо, због најављеног смањења зарада у јавном секто-
ру за 10 одсто четири синдиката формирала су штрајкачки одбор 
који је крајем јуна саопштио да почиње припреме за организацију 
великог протеста 1. септембра. Из синдиката је поручено и да ће 
сви детаљи о протесту бити договорени на састанку 13. августа. 
Засад је извесно да ће сутрашњем састанку присуствовати само 
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чланови Уније и Синдиката радника у просвети Србије. Лидери 
друга два репрезентативна синдиката – ГСПРС „Независност” и 
Синдиката образовања Србије Томислав Живановић и Бранислав 
Павловић су на годишњем одмору, речено је Данасу у тим синди-
калним организацијама.

На питање да ли је најава заједничког наступа и штрајка била 
празна прича, председник Синдиката радника у просвети Србије 
Слободан Брајковић одговара одрично.

– Та прича није била без основа, али не могу да кажем да ли ће 
протест бити 1. септембра или неколико дана касније, јер мора-
мо да припремимо чланство. Председништво нашег републичког 
одбора треба да донесе одлуку када, где и у ком облику ће бити 
протест – каже Брајковић за Данас, напомињући да ће више детаља 
бити познато након сутрашњег састанка.

Коментаришући одлуку Уније о једнодневној обустави рада 
1. септембра, Брајковић каже да је „лако донети одлуку”, али да 
треба „озбиљно припремити чланство”. Из Уније одговарају да су 

„увек били најборбенији и да ће такви и остати” и очекују подршку 
просветара из других синдиката јер „заједнички наступ има већу 
тежину”. Јасна Јанковић каже да ће седница Главног одбора Уније 
бити одржана 23. августа, а очекује се да тада буду прецизирани 
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штрајкачки захтеви, али и на који начин ће просветни радници 
наставити протест после 1. септембра.

– Ми од Владе доживљавамо само разочарања, а желимо да нас 
неко озбиљно схвати и чује проблеме који се годинама не решавају. 
Од 1. септембра ступа на снагу финансирање по броју ученика, а 
измене закона којим би се то одложило нису спремне. Неодгова-
рајућа мрежа школа, технолошки вишкови, материјални положај 
просветних радника, само су неки од проблема који муче запосле-
не у образовању – каже Јасна Јанковић.

Слободан Брајковић као главни разлог протеста наводи наја-
вљено смањење плата у јавном сектору.

– Противимо се било каквом смањењу плата, јер уколико до 
тога дође, запослени у школама са седмим степеном стручне спре-
ме би спали на плату од 36.000 динара. Увођење платних разреда 
је једини начин да се померимо са мртве тачке. Када се изједначе 
примања у јавном сектору према степену стручне спреме, нека 
смањују плате – поручује Брајковић.

Медаље ђацима Математичке гимназије
На Међународној олимпијади из астрономије и астрофизике, 

која је од 1. до 11. августа одржана у Румунији, наш национални 
тим је освојио четири медаље и једну почасну награду. Златна ме-
даља припала је Ивану Танасијевићу, сребро Луки Бојовићу, брон-
зане медаље су одвојили Предраг Обрадовић и Ђорђе Жикелић, а 
почасну награду Марко Пурић. Сви они су ученици Математичке 
гимназије у Београду.

Извор: Данас
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ОДЛУКА
18. август 2014.

ИНФО УСПРС
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ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ГЛАВНОГ ОДБОРА УНИЈЕ СПРС 

ОДРЖАНОГ 

23. АВГУСТА 2014. ГОДИНЕ У ПРВОЈ КРАГУЈЕВАЧКОЈ
ГИМНАЗИЈИ

За састанак је планиран следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Верификација мандата новог члана ГО УСПРС (Н. Не-
дељковић уместо Б. Палије Чикарић)

2. Активности Уније између две седнице ГО УСПРС
3. Известиоци:

 – Драган Матијевић
 – Јасна Јанковић

4. Усвајање записника са претходне седнице ГО УСПРС
5. Доношење одлуке о штрајкачким захтевима
6. Текућа питања

 – Информација о Закону о обавезном синдикалном орга-
низовању;

 – Подела средстава солидарне помоћи за угрожене у попла-
вама;

 – Договор о доласку на протест 1.9.2014. године у Београду;
 – Конференција за медије;

Састанку Главног одбора УСПРС присуствује 23 од 24 члана 
ГО који имају право гласа.

Уместо Будимке Палије Чикарић, састанку уз овлашћење при-
суствује Ненад Недељковић, а уместо Весне Топаловић, састанку 
ГО из Чачка присуствује Милан Селаковић.

Предложени дневни ред је од стране Главног одбора једно-
гласно усвојен.
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II

Ј. Јанковић – 15. јула 2014. године је одржан састанак реп-
резентативних синдиката просвете и државне секретарке у Ми-
нистарству просвете, Снежане Марковић. Како је тема овог састан-
ка била увођење платних разреда, Унија је свој предлог, сачињен 
још априла 2014. доставила државној секретарки. Предлога од 
стране других репрезентативних синдиката просвете није ни било.

– На првом, и до сада једином састанку са министром просвете, 
Срђаном Вербићем, одржаном још 9. маја 2014. године, Унија је, као 
и сваком до сада, новом министру, доставила пар горућих тема за 
размишљање, односно послова, којима министар ургентно треба 
да почне да се бави. Између осталог, једна од тема је била и смањење 
администрације. Како је државна секретарка, Снежана Марковић, 
од министра добила тај задатак, Унија је 14. августа 2014. године, у 
Чачку, формирала Радну групу свих нивоа образовања (учитељи, 
професори...) и Министарству, у наведеном року, доставила свој 
предлог смањења администрације у школама.

Д. Матијевић – је подсетио присутне чланове ГО на досада-
шње састанке и договоре са осталим синдикатима просвете. Наиме, 
25. јуна 2014. године је договорен и потписан заједнички протест 
и штрајк 1. септембра 2014. свих репрезентативних сидниката 
просвете. Наредни договор синдиката је био да до 13. августа 2014. 
окупе своје републичке одборе, договоре се о модалитету и поједи-
ностима штрајка и да тако припремљени дођу на заједнички са-
станак репрезентативних синдиката просвете. Како други синди-
кати ништа од горе договореног нису урадили, нису се ни појавили 
на састанку 13. августа. Унија СПРС им је упутила позив за наред-
ни састанак 20. августа 2014, али како опет нису ништа урадили, 
синдикати су тражили одлагање протеста за месец, два... Најгоре 
у целој причи је то што су остали синдикати просвете, управо на 
том састанку, не урадивши апсолутно ништа од договореног, оп-
тужили Унију како је издала заједнички договор?! Дакле, због не-
радника, Унија која је месецима радила и припремала се за протест 
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– сада треба да одустане?! Д. Матијевић је додао, да синдикат који 
се не бави својим правим, синдикалним пословима, већ пуким 
убирањем чланарина – не треба ни да постоји.

Д. Матијевић – је још известио присутне чланове ГО да је 
испред Уније СПРС, учествовао у протесту у организацији Кон-
федерације слободних синдиката (17. јула), а поводом новог Зако-
на о раду. Том протесту присуствовало десетак чланова Уније као 
подршка овом скупу.

IV

Д. Матијевић – након кратког увода и подсећања чланова на 
одлуке и договоре са претходних састанака Главног одбора, Д. Ма-
тијевић je отворио расправу на тему штрајкачких захтева, самог 
протеста и његовог даљег модалитета.

На ову тему говорили су: С. Јурић, З. Јовић, Б. Марјановић, М. 
Мићуновић, М. Селаковић, Т. Пешић, В. Аџић, М. Јевтић, В. Ми-
лићевић, М. Миленковић, Љ. Милетић и Р. Милутиновић.

Из ове дискусије, искристали су се следећи

ЗАКЉУЧЦИ:

1. Сви председници општинских одбора или основних ор-
ганизација (тамо где нема општинских), су у обавези да до 
четвртка, 28. августа 2014. године, писмено доставе канце-
ларији УСПРС списак о броју чланова који долазе на про-
тест Уније СПРС, 1. септембра 2014. године;

2. Исти су у обавези, да до 29. августа 2014. године, писмено 
доставе канцеларији УСПРС све неправилности везане за 
технолошке вишкове, како бисмо их проследили министру 
просвете, и упознали јавност о томе, на конференцији за 
медије, планираној за 29.8.2014. године.

3. Предлог за даљи модалитет протеста после 1. септембра, 
који је највише чланова ГО подржало, је обустава првог часа 



УСПРС Велики штрајк

25

(у преподневној и првог часа у послеподневној смени), сва-
ког 6. и 21. у месецу (на дан примања зарада). Главни одбор 
је дао легитимитет Председништву УСПРС да донесе ову 
одлуку, дакле без поновног састајања Главног одбора Уније 
по овом питању.

Ови Закључци су усвојени са 21 гласом, а 2 гласа су била 
уздржана.

Записничар: Председавајући: 
Милица Пауновић Драган Матијевић

26. август 2014.

УНИЈА: ОЧЕКУЈЕМО ШТРАЈК 1. СЕПТЕМБРА У 600 ШКОЛА

Београд. Унија синдиката просветних радника Србије, за раз-
лику од Синдиката образовања Србије, види разлог да се баш 1. 
септембра, и без претходног разговора са надлежним министрима 

„немим на захтеве просветара”, одржи протест и очекује да ће у 
штрајку који организује учествовати 600 школа.

Председник Уније синдиката просветних радника Драган 
Матијевић рекао је за агенцију Бета да очекује да ће у понедељак 
широм Србије штрајковати свих 30.000 чланова уније.

– На протесту у Београду, на Тргу Николе Пашића, у 12.00 у 
организацији Уније окупиће се 1.500 до 2.000 чланова снидиката. 
Једнодневни штрајк биће организован у свим школама чији су за-
послених чланови Уније, а таквих школа је 600 – казао је Матијевић.
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Имајући у виду да је један од главних захтева да се ребалан-
сом буџета не смањују плате запосленима у просвети и здравству, 
Унија је, према речима Матијевића, позвала да им се на протесту 
у Београду придруже и синдикати здравства и социјалне заштите.

– Наш први захтев је да се у просвети и здравству не смањују 
плате за 10 одсто јер су испод просека, други је да се адекватно 
реши проблем технолошког вишка, и трећи да се до краја године 
за све јавне службе донесе закон о платним разредима – казао је 
Матијевић.

Штрајк је начин да се изврши притисак на надлежне који су од 
маја неми на наше захтеве, рекао је Матијевић и додао да ће у Унији, 
поводом протеста, у петак бити одржана конференција за новинаре.

Председник Синдиката образовања Србије Бранислав Павло-
вић рекао је агенцији Бета да код чланства „не види расположење 
за протест”.

– Мислим да нећемо протестовати, у среду имамо седницу ре-
публичког одбора. Не видим расположење за тако нешто. У јуну 
смо о томе разговарали. Не видим значај да се штрајк одржи баш 
1. септембра. Пре свега треба разговарати са министрима просвете 
и финансија – казао је Павловић.

Ако се ништа не постигне онда треба прећи на протесте, ка-
зао је Павловић и додао да је 1. септембар само медијски интере-
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сантан. Павловић је рекао да тај Синдикат има 35.000 чланова и 
да су они запослени у школама, на факултетима и предшколским 
установама.

Извор: Блиц

25. август 2014.

ИНФО УСПРС 
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28. август 2014.

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА У ВРАЊУ 
НАЈАВИЛА ЈЕ ШРАЈК УПОЗОРЕЊА ЗА 1. СЕПТЕМБАР

Уместо часовима нова школска година почеће протестом чла-
нова Уније и обуставом наставе, а радиће само учитељи са ђацима 
првацима који тада полазе у школу.

Душан Младеновић члан ИО Уније синдиката за Пчињски 
округ каже да ће протесно окупљање у понедељак 1. септембра 
бити организовано у Београду на Тргу Николе Пашића и да ће пут 
Београда из Врања кренути аутобус чланова синдиката.

– Први захтев је да се у просвети и здравству не смањују плате 
за 10 одсто, јер су испод просека.

Други је да се адекватно реши проблем технолошког вишка, 
и трећи да се до краја године за све јавне службе донесе закон о 
платним разредима – казао је Младеновић .

Доношење Закона о платним разредима према његовим ре-
чима значило би да запослени у јавном сектору са истим степеном 
стручне спреме треба да имају и приближно исту плату.
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– Тренутно и запослени у просвети са седмим степеном струч-
не спреме имају мање плате од школских полицајаца са четвртим 
степеном стручне спреме, што је недопустиво – каже Младеновић.

Према његовим речима о томе колико су угрожена права про-
светара најбоље говори чињеница да једино у просвети труднице 
и породиље могу бити технолошки вишак .

– Тражимо да се испоштује листа технолошких вишкова да се 
прво збрину људи који су остали без часова у складу са законом, а 
онда упошљавају нови. И то се злоупотребљава.

Очигледан пример је тај што смо добили листу технолошких 
вишкова, али нам нису дали другу листу, листу слободних часова 
у врањском образовању.

То је званично забранио Томислав Симоновић начелник 
Школске управе Лесковац – каже Младеновић наводећи да је о 
томе обавештена централа синдиката у Београду.

Младеновић каже да у основним и средњим школама у Врању 
једино у ОШ „Светозар Марковић” Унија синдиката просветних 
радника нема своју подружницу.

У најављеном штрајку упозорења 1. септембра учествоваће 
само чланови Уније, без подршке преостала три синдиката.

Извор: ОК Радио

КРУШЕВАЦ
28. август 2014.

Чланови Уније синдиката просветних радника Србије, за-
послени у основним и средњим школама у Крушевцу, у понедељак 
1. септембра неће изводити наставу због штрајка упозорења, а оба-
виће само пријем првака, чуло се на конференцији за новинаре у 
крушевачком УСПРС-у.
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„Протест ће бити организован на Тргу Николе Пашића у Бео-
граду, 1. септембра, у подне”, најавио је председник УСПРС-а Кру-
шевац Добривоје Марјановић.

Према његовим речима кључни захтеви Уније синдиката 
просветних радника Србије су да се из најављеног смањена зара-
да запослених у јавном сектору изузму просветари и здравствени 
радници, да се утврди краткорочна и дугорочна стратегија реша-
вања вишкова запослених у образовном систему, као и да се, уз 
учешће представника репрезентативних синдиката, донесе закон 
о платама, на бази платних разреда.

Марјановић је, између осталог, истакао да је у протеклих пет 
година, у образовању укупан раст зарада износио 8,18 процената, 
што у поређењу са инфлацијом, представља пад реалних зарада 
за 20 одсто.

Извор: РТК
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29. август 2014.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ

Унија синдиката просветних радника Србије организовала је 
Конференцију за медије 29.8.2014. са почетком у 11 сати у просто-
ријама УСПРС.

О организацији протеста који ће се одржати на Тргу Николе 
Пашића у понедељак 1.9.2014. са почетком у 12 сати и о разлозима 
због којих су се чланови УСПРС одлучили на овај корак медијима 
су се обратили Драган Матијевић, председник УСПРС, Јасна Јан-
ковић, руководилац Ресора за образовни систем УСПРС, Влади-
мир Аџић, руководилац Ресора за финансије и аналитику УСПРС, 
Добривоје Марјановић, руководилац Ресора за информисање и 
маркетинг УСПРС и Звонимир Јовић, руководилац Ресора за нор-
мативно правне послове.

ИНФО УСПРС
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29. август 2014.

ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА ПРОСВЕТАРА У ПОНЕДЕЉАК

Београд, 29. августа 2014. (Бета) – Унија синдиката просвет-
них радника Србије организује у понедељак, 1. септембра на Тргу 
Николе Пашића у Београду једночасовни скуп током штрајка упо-
зорења уз обуставу рада у школама – чланицама те синдикалне 
организације, због најаве смањења плата у просвети за 10 одсто.

Председник Уније синдиката просветних радника Драган Ма-
тијевић рекао је у петак новинарима да тај синдикат не сме дозво-
лити да се предстојећим ребалансом државног буџета смање плате 
у просвети јер су оне већ испод републичког просека.

„Наш следећи протест биће оног тренутка када у Скупштини 
Србије буде поведена расправа о ребалансу буџета који подразу-
мева смањење наших плата за 10 одсто, а ако се то случајно дого-
ди, наставићемо протесте током школске године, на дан примања 
плате”, рекао је Матијевић.

По његовим речима, остала три репрезентативна синдиката 
неће учествовати на скупу 1. септембра, али је договор да до поло-
вине месеца и они покрену чланство и буду спремни на евентуални 
протест.

Матијевић је рекао да његов синдикат захтева и решавање 
проблема технолошких вишкова, и доношење закона о платним 
разредима који би допринео правичнијој расподели новца за плате 
запослених у јавној управи.

Он је додао да министар просвете Срђан Вербић још није поз-
вао представнике тог синдиката на разговор, али да се не сме за-
боравити да та синдикална организација у свом чланству има око 
600 школа и 30.000 запослених који представљају респектабилну 
заједницу.

„Само тражимо гаранцију да Министарство просвете или Вла-
да неће дозволити смањење плата просветних радника. Ми сад не 
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тражимо више, као некада, сад смо почели да тражимо да нам не 
узимају”, рекао је Матијевић.

Извор: Бета

29. август 2014.

УСПРС ШТРАЈКУЈЕ ПРВОГ ДАНА ШКОЛЕ

Београд. Унија синдиката просветних радника Србије у поне-
дељак ће, првог дана школске године, у Београду одржати протест, 
због, како тврде, апокалиптичног стања у образовању и небриге 
државе о ономе што је њена будућност.

Чланови Уније окупиће се у подне на Тргу Николе Пашића а 
у школама неће бити наставе ни других активности, осим пријема 
ђака првака, рекао је председник Уније Драган Матијевић.

Он је на конференцији за новинаре најавио да ће се протесту 
придружити и здравствени радници и заједно са просветарима 
исказати незадовољство стањем у којем се годинама ове делатнос-
ти налазе.

Унија тражи да се из најављеног умањења зарада запослених 
у јавном сектору изузму просветни и здравствени радници, да се 
донесе стратегија решавања вишкова запослених и одмах зауста-
ви непотребно увођење нових људи у образовни систем, као и да 
се до краја године донесе закона о платним разредима, уз учешће 
синдиката.

Такође, Унија ће, како је рекао Матијевић, организовати про-
тесте упозорења испред Народне скупштине за време расправе и 
усвајања ребаланса буџета којим би биле смањене плате.

Тај синдикат има око 30.000 чланова у око 600 школа, а че-
лници Уније су на конференцији указали на исподпросечне плате 
запослених у основним и средњим школама и све веће сиромаштво.
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„У образовању је апокалиптична слика, која показује небригу 
државе о ономе што је њена будућност”, рекла је члан Председни-
штва Уније Јасна Јанковић.

Професори су, према њеним речима, незаштићени, немоти-
висани, јер примају социјалну помоћ.

У том синдикату незадовољни су и изјавама чланова владе да 
су плате у јавном сектору последњих година енормно расле.

Од 2008. године плате у образовању нису повећаване, односно 
укупан раст за петходних пет година био је свега 8,18 одсто, што је 
у поређењу са растом цена на мало пад реалних зарада за више од 
20 процената, рекао је Владимир Аџић из Уније.

На конференцији су изнети предлози Уније за решавање 
неких од проблема у просвети са којима су упознати и државни 
званичници, а тај синдикат је указао и на многобројне примере 
кршења закона од директора школа, начелника школских управа, 
посебно када је у питању незаконито запошљавање.

Остали репрезентативни синдикати у просвети раније су се 
изјаснили да 1. септембра неће протестовати.

Извор: Танјуг

ПРОТЕСТ УСПРС
1. септембар 2014.

ПРОСВЕТНЕ РАДНИКЕ ИЗУЗЕТИ ОД СМАЊЕЊА ПЛАТА

Београд, 1. септембра 2014. (Бета). Унија синдиката просвет-
них радника Србије (УСПРС) организовала је у понедељак једно-
часовни протест у Београду поводом најављеног смањења плата у 
јавном сектору.
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На Тргу Николе Пашића окупило се неколико стотина 
просветних радника из око 40 градова захтевајући да се њихова 
професија изузме од најављеног смањења плата за 10 одсто у јав-
ном сектору.

Председник УСПРС-а Драган Матијевић казао је да је срамота 
да просвета, у којој је око 70 одсто запослених високообразовано, 
има најниже плате у јавном сектору.

Он је новинарима казао да је ово први штрајк упозорења и да 
ће пратити како се ситуација развија и додао да ће сваког 6. и 21. у 
месецу (датуми када просвета прима плату) организовати штрајк 
ако дође до најављеног смањења плата после ребаланса буџета.

Извор: Бета

1. септембар 2014.

ШТРАЈК

Београд. Настава у основним и средњим школама одвија се 
несметано у 93 одсто школа, док је у преосталих седам одсто наста-
ва обустављена или су часови скраћени, саопштило је Министар-
ство просвете.

Према подацима добијеним од школских управа, до 10 сати, од 
1.764 школе у Србији настава је потпуно обустављена у 96, а часови 
су скраћени у 29, што износи 7 одсто од укупног броја школа.

Унија протестовала – захтеви влади, поруке ђацима

Унија синдиката просветних радника Србије одржала је првог 
дана школе протестни скуп у Београду, захтевајући од владе да 
просвета и здравство буду изузети од најављеног смањења зарада 
у јавном сектору за 10 одсто и уз поруку ђацима да данас гледају 

„један велики школски час”.
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Протест на београдском Тргу Николе Пашића, окупио је про-
светаре из 40-ак градова Србије, а из руководста Уније саопштили 
су да данас није било наставе у око 240 школа њихових чланица а 
у још 60-ак часови су трајали пола сата.

Из Министарства просвете, међутим, раније су навели да је 
према преподневним подацима, од 1.764 школе у Србији настава 
потпуно обустављена у 96 школа, а часови су скраћени у 29 уста-
нова.

Говорећи о захтевима, председник Уније Драган Матијевић, 
рекао је да тај синдикат тражи и доношење стратегије са јасно де-
финисаним решењима за технолошке вишкове, као и доношење 
закона о платним разредима.

Он је поручио да за учитеља и наставника није довољно да има 
само знање, него и храброст.

„Боримо се за достојанство, не смемо дозволити закон о раду 
који од нас прави робове, закон о синдикатима који укида синди-
кате”, рекао је Матијевић на скупу.

Челници Уније подсетили су да је просечна плата у просвети 
око 43.500 динара и да је мања од републичког просека, иако у 



УСПРС Велики штрајк

39

основним и средњим школама око 70 одсто запослених има фа-
култетску диплому.

„Неистинита је изјава представника владе да су плате у јавном 
сектору енормно порасле последњих година”, рекао је Владимир 
Аџић из Уније и најавио да ће Унија наставити протесте када се 
буде усвајао ребаланс буџета и када буде саопштен предлог да се 
смање плате.

Како је рекао, од 2008. године плате у образовању нису повећа-
ване, односно укупан раст за петходних пет година био је свега 8,18 
одсто, што је у поређењу са растом цена на мало пад реалних зарада 
за више од 20 процената.

Протестанти су на једночасовном скупу позвали владу да, 
како је речено, не ствара високообразоване социјалне случајеве и 
затражили од чланства да истраје у захтевима.

Јасна Јанковић из Уније са протеста је упутила поруку и ђа-
цима.

Данас држимо најважнији час нашим ученицима, да се боре 
за себе, да не пристају на сценарио „узети а не питати”, рекла је 
Јанковић поручујући ученицима да данас заправо гледају један 
велики школски час.

Јанковић је истакла да се Унија не слаже се јутрошњом изјавом 
министра просвете Срђана Вербића у којој каже да ученици, по-
себно прваци траже своје узоре и да сви који организују штрајкове 
на почетку школске године морају да размисле какав пример дају 
ђацима.

„Мислим да би данас сви морали да покажемо својим радом ка-
кав пример дајемо ученицима”, рекао је јутрос Вербић у Бујановцу.

Унија има чланство од око 30.000 људи у око 600 школа и данас 
је тај синдикат једини протестовао, иако је још у јуну било предло-
га да сва четири репрезентативна синдиката образовања заједно 
штрајкују првог дана школе.

Фото Танјуг
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ПИСМО ПРЕДСЕДНИКА УСПРС ЧЛАНСТВУ
ПОШТОВАНЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ,

Поново долазе (ако су уопште и престајали) тешки дани за 
српско образовање. Прете нам смањењем плата и отпуштањима; 
самовоља и ароганција директора и осталих школских власти дос-
тиже свој врхунац; страх и неизвесност око губитка посла повећава 
се из године у годину... 

Тешка времена подразумевају и доношење важних одлука. 
Зато Вам се и обраћам, не да бих са себе скинуо одговорност и 
пребацио је на Вас, већ да поделимо предстојеће обавезе. То под-
разумева да дате јасан одговор, и Вама и мени, само на два кључна 
питања:

1. Да ли се слажете или не, да нам ионако мизерне плате буду 
умањене? (Ето, и ово, готово реторичко питање, сада нам 
постаје битно)?!

2. Да ли сте спремни да наставимо синдикалну борбу за 
достојанство професије, или ћемо се препустити милости 
власти?!

Приликом давања одговора од Вас, као образованих и дослед-
них људи и васпитача, очекујем да будете озбиљни, искрени и од-
говорни, и према себи и према послу којим се бавите.
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Одговоре на питања доставите канцеларији Уније до уторка, 
23. септембра. 2014. године.

Са поштовањем,

У Београду, Председник Уније СПРС
16. септембар 2014. Драган Матијевић

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ВЕРУЈ У ОБРАЗОВАЊЕ – ВЕРУЈ У СЕБЕ

Унија синдиката просветних радника Србије била је и остала, 
најборбенији синдикат образовања у земљи. Овога пута и једини 
који је штрајком и протестом реаговао на најављено смањење плата 
и алармантно стање у српским школама.

Свима који су били на Тргу Николе Пашића – ХВАЛА!
Хвала на посвећености идејама синдиката чији сте чланови!
Хвала: Крушевцу, Вршцу, Краљеву, Крагујевцу, Нишу, 

Зрењанину, Чачку, Врању, Бачкој Паланци, Горњем Миланов-
цу, Сремској Митровици, Прибоју, Новом Саду, Регији Нови 
Сад, Великој Плани, Прокупљу, Панчеву, Сечњу, Власотинцима, 
Београду, Новој Вароши, Врњачкој Бањи, Новом Бечеју, Алек-
сандровцу, Ковачици, Врднику, Темерину, Ваљеву, Лесковцу, 
Инђији и Бору.
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Хвала за напор да стигнете и будете на правом месту у право 
време!

О штрајку и свим другим питањима која укључују и синдикал-
ну дисциплину, тек ћемо разговарати. Чекамо извештаје Општин-
ских и Градских одбора.

Настављамо јединим путем којим се мора ићи. Нема одус-
тајања и нема другог излаза.

Идемо даље!

С поштовањем,

У Бограду, Председник Уније СПРС
12. септембра 2014.  Драган Матијевић

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ 
ОРГАНИЗОВАЛА ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

ЈЕДИНИ СМО СЕ ПОБУНИЛИ

наглашава председник Уније Драган Матијевић и најављује да ће, 
уколико буде усвојен предлиг Владе о смањењу зарада запослених, 
овај синдикат одржавати протесте два пута месечно, приликом 

сваке исплате

Сумирајући резултате штрајка, који је Унија уприличила у 
понедељак, на дан почетка нове школске године, Матијевић наво-
ди да је централном протесту, на тргу Николе Пашића у Београду, 
присуствовало око 1.000 просветних радника из 40 градова Србије, 
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а да часови нису одржани у 350 школа, међу којима и у 17 образов-
них установа у Чачку (у осталима се водило рачуна о минималном 
процесу рада, па су часови скраћени на 30 минута. 

– Задовољан сам одзивом, посебно протесту у Београду. Ем су 
дошли просветари из великог броја градова, ем смо показали да 
смо једини друштвени слој који је нашао за потребно да се побуни 
против намере Владе да смањи зараде у јавном сектору. 

– Остали синдикати просветних радника вам се нису при-
кључили?

– Ни сви просветни радници се не понашају исто. Када су се 
међу оне који би требало да буду најсвеснији део друштва и да 
васпитавају примером увукле летаргија и меланхолија, какво ли 
је тек стање у другим сферама?

– Шта вас, као дугогодишњег просветног радника и синди-
калца, највише боли?

– Оно што сваки прави синдикалац мора да ради јесте да заш-
тити материјални положај запослених. Просечна зарада у Србији је 
45.000, а просек плате у просвети 43.000 динара. Највише ме боли 
што, иако образовање у поређењу са свим осталим областима има 
највећи проценат запослених са високом школском спремом, 70 
одсто, просветари имају плату испод просека. У томе видим ани-
мозитет ове државе према сопственој интелигенцији. 

– Они који, такође са факултетским дипломама, раде у при-
ватном сектору и често примају још мању плату, немају сувише 
разумевања за ваше незадовољство?

– Власт је ових дана у својој перфидности отишла и корак даље, 
сучељавајући јавни и приватни сектор по принципу „завади, па 
владај”. Ништа нећемо постићи ако кукамо једни на друге, једни 
другима завидимо или отимамо. Свако мора да се у свом домену 
бори и избори за своја права.

– Шта Унија даље намерава? 
Оног дана када у Скупштини буде расправљано о ребалансу 

буџета, што подразумева и одлуку о умањењу плата, у Београду 
ћемо одржати протест. Организоваћемо једнодневни штрајк упо-
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зорења. Нећемо престајати да их подсећамо на гнусобу коју су учи-
нили све док одлука не буде укинута.

Извор: Чачански глас, 5. септембар 2014. године

ПОЗИВ НА САСТАНАК
23. септембар 2014.

Кабинет министра
Република Србија, МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ 

И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Немањина 22-26; 11000 Београд 381(011)3616–489, kabinet@

mpn.gov.rs, www.mpn.gov.rs

Поштовани председници синдиката,

Овим путем Вас позивамо на састанак са министром про-
свете, науке и технолошког развоја др Срђаном Вербићем и ми-
нистарком државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, 
у среду 24.9.2014. године у 11.00 часова. Састанак ће се одржати у 
Министарству државне управе и локалне самоуправе, а сутра у 
току дана бићете обавештени у којој тачно просторији ће састанак 
бити одржан.
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24. септембар 2014.

СА САСТАНКА У ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Иако је тема о Закону о платама на основу платних разреда 
отворена још у новембру прошле године, она је тек данас добила 
прве јасније обрисе.

На састанку репрезентативних синдиката, министарке Кори 
Удовички и министра Срђана Вербића, сазнали смо да ће поменути 
закон бити донет до краја ове године, а примењиваће се од јануара 
2015. године.

Један од нама најближих модела платних разреда, на основу 
кога је УСПРС имала конкретне идеје, словеначки, није био раз-
матран. Разлог је прилично једноставан, платни разреди у Србији 
неће подразумевати уједначавање нивоа образовања, бар не у по-
четку, већ само увид у то ко колику има зараду и колики је број 
и износ додатака на плате које се примају у јавном сектору, а без 
јавних предузећа. Све у свему, за српске учитеље врло разочара-
вајуће информације. И даље ћемо бити најобразованији, а најсла-
бије плаћени, бар до 2016. године, када се најављује раст прихода у 
држави, па и раст наших плата.

Разговори ће се наставити причом о платним групама, у ок-
виру којих ће бити и платни разреди.

Лепо је што су нас звали. Добро је и то што смо почели да раз-
говарамо. Састанак је протекао у конструктивној атмосфери, али, 
пара нема, као што их за нас никада и није било.

Ни после данашњег разговора, у Влади Србије, није јасније да 
ли ће плате у просвети бити умањене линеарно или прогресивно. 
Разлика између ова два модела је велика, јер линеарни модел зна-
чи умањење читаве суме, а прогресивни, разлике између 25.000 и 
наших зарада. 

ИНФО УСПРС
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ОДЛУКА
25. септембар 2014.

ИНФО УСПРС
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1. октобар 2014.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ

На одлично посећеној конференцији за штампу одржаној 
данас, 1.10.2014. године, репрезентативни синдикати образовања 
најавили су своје наредне акције.

Сутра 2.10. одржаће се штрајк упозорења. У школама, члани-
цама синдиката неће бити одржан први час у обе смене.

Отворена трибина о будућности српске просвете, најављена је 
за суботу 11.10. у 11 часова у малој сали Дома синдиката.

Велики протестни скуп на Тргу Николе Пашића планиран је 
за половину октобра, а датум ће бити накнадно утврђен и зависи 
од термина расправе у Скупштини Србије.

ИНФО УСПРС
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1. октобар 2014.

СУТРА НЕМА ПРВОГ ЧАСА

Четири репрезентативна синдиката образовања, у чијем је 
чланству око 80 одсто школа, организоваће сутра протест упозо-
рења, а половином октобра и потпуну обуставу рада, незадовољни 
због најављеног смањења плата у образовању, у оквиру владиних 
мера штедње, најављено је данас на конференцији за новинаре.

У школама сутра неће бити одржан први час у јутарњој и попо-
дневној смени, рекао је председник Синдиката образовања Србије 
Бранислав Павловић.

Он је најавио да ће четири синдиката просвете половином 
октобра организаовати протест на београдском Тргу Николе Па-
шића, када ће у школама бити потпуно обустављен рад, иако закон 
не препознаје тај вид протеста у школама.

Павловић је указао и на, како је рекао, својеврстан парадокс, 
јер ће од 1. јануара 2015. за чак 15.000 запослених у образовању који 
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имају минималац, плата бити повећана због повећања минималне 
цене рада.

То ће још више смањити однос најнижих и највиших примања 
у просвети, на 1:1,75, што никада није било, рекао је Павловић.

Говорећи о најављеној потпуној обустави рада, председник 
Уније синдиката просветних радника Србије Драган Матијевић 
навео је да ће то бити вид „грађанске непослушности” и истакао 
да су се просветни радници одлучили на „потез очајника”.

Матијевић је констатовао да је у читавој ситуацији једино до-
бро што су се сва четири репрезентативна синдиката ујединила у 
заједничким захтевима.

Председник Синдиката радника у просвети Србије Слободан 
Брајковић рекао да просветари траже да им се не смањују плате, јер 
су већ најмање у јавном сектору, а 70 одсто запослених има високо 
образовање.

„Наш професор има исту плату као возач у министарствима, 
секретарица у полицији”, рекао је Брајковић и истакао да је про-
света на рубу егзистенције.

Председник Гранског синдиката радника у просвети Србије 
„Независност” Томислав Живановић сматра да у разговору син-
диката са званичницима државе нема дијалога, него се води само 
монолог.

Влада, како је речено, не признаје Посебни колективни уговор 
за школе и факултете и не прихвата социјални дијалог.

„Као наш послодавац, влада је била у обавези да са синдика-
тима преговара о смањењу плата и да се о свему потпише Прото-
кол, као што смо увек радили. Уместо тога, хоће да плате смањи 
законом, што ће бити лако јер има већину у Народној скупштини”, 
речено је на конференцији.

Како је наведено, уштеда на платама у образовању на го-
дишњем нивоу износи око седам милијарди динара, а то је сума 
која се, како кажу синдикати, може лако надокнадити смањењем 
сиве економије, на чему се ништа не ради.
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У синдикатима просвете, разочарани су и начином на који се 
ради Закон о платним разредима, јер ће, како сматрају, конзерви-
рати садашње стање и неће исправити неправде, што су просветни 
радници очекивали.

Извор: Танјуг

2. октобар 2014.

ШТРАЈК ПРОСВЕТАРА, ЂАЦИ БЕЗ ПРВОГ ЧАСА

Синдикати просвете који су данас организовали протест упо-
зорења, саопштили су да првог часа није било у више од 65 одсто 
школа у Србији, док Министарство просвете тврди да је тај број 
знатно мањи. Просветари траже да буду изузети од најављеног 
смањења плата и увођења платних разреда за све који се финан-
сирају из буџета.

У неким школама у потпуности празне учионице, у другим 
понеки наставник са дневником у руци, а било је и оних где као да 
се није знало за штрајк. Према рачуници синдиката, од 276 школа 
у Београду 200 је било у штрајку.

„То је борба за један минимални животни стандард. Ми овим 
не показујемо неку непослушност већ само покушавамо да нађемо 
заједнички језик са онима на власти”, каже Јасна Јанковић из Уније 
синдиката просветних радника.

Без првог часа или са получасовном наставом, у Србији је, пре-
ма подацима синдиката, било око 1.200 школа, односно 65 одсто.

Добривоје Марјановић из крушевачке Уније синдиката 
просветних радника каже да су захтевали да се просветни систем 
изузме од смањења плата јер је просечна зарада испод просека.

У Министарству просвете нису давали изјаве у вези са 
штрајком упозорења али су се огласили саопштењем у ком наводе 
другачије податке у односу на сидникате.
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Тврде да се настава заправао несметано одвијала у 1.250 шко-
ла, односно у 71 одсто школа у Србији. Када је реч о Београду, 
према подацима тог министарства, првог часа није било у 18 одсто 
школа.

Министар просвете Срђан Вербић рекао је јуче, поводом наја-
вљеног штрајка, да је „незадовољство просветних радника оправ-
дано”, али да потребе за штрајком нема јер у Србији нема новца за 
било какво повећање зарада.

Штрајк подржавају чланови Синдиката образовања Србије, 
Грански синдикат просветних радника Србије „Независност”, 
Синдикат радника у просвети и Унија синдиката просветних рад-
ника Србије, која је штрајковала 1. септембра.

Извор: РТС

ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
10. октобар 2014.

Девета седница Одбора за образовање, науку, технолошки 
развој и информатичко друштво

Чланови Одбора за образовање, науку, технолошки развој и 
информатичко друштво су на седници одржаној 10. октобра раз-
мотрили положај запослених у образовном систему.

Са члановима Одбора су о положају запослених разговара-
ли и разменили ставове представници четири репрезентативна 
синдиката у делатности образовања у Србији: Гранског синдика-
та просветних радника „Независност” Срђан Словић и Ружица 
Тодоровић Брадарић, Синдиката образовања Србије Бранислав 
Павловић, Уније синдиката просветних радника Србије Драган 
Матијевић и Синдиката радника у просвети Слободан Брајковић 
и Хаџи Здравко Ковач.
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Седници је председавала мр Александра Јерков, председница 
Одбора.

Извор: Народна скупштина Републике Србије

11. октобар 2014.

ПРОТЕСТ

Четири репрезентативна синдиката просвете организоваће 
протестни скуп 22. октобра у Београду, а у школама чланицама 
ових синдикалних организација тога дана неће бити ни наставе.

Протест организују Синдикат образовања Србије, Унија син-
диката просветних радника, Грански синдикат просвете „Неза-
висност” и Синдикат радника у просвети Србије, асоцијације које 
имају чланство у око 75 одсто школа у Србији.

Протест и једнодневна обустава рада организују се јер су про-
светни радници незадовољни најављеним владним мерама ште-
дње, рекао је Тањугу председник Уније Драган Матијевић.

„Тражимо да се из најављеног смањења зарада запослених у јав-
ном сектору изузму просветни и здравствени радници”, рекао је он.

Синдикати, као увод у обуставу рада и протест, данас орга-
низују трибину „Образовање у Србији – поглед испод површине”, 
а Матијевић је пре почетка скупа рекао да на протесту на Тргу 
Николе Пашића очекује велики број колега из целе Србије.

Председник Гранског синдиката просветних радника „Не-
зависност” Томислав Живановић рекао је да је просвета дуже од 
две деценије на рубу егзистенције, са најнижим платама од свих 
јавних корисника.

„Не постоји земља у свету где је образовање са овако високим 
процентом високообразованих људи, испод просечних зарада”, 
рекао је Живановић пре почетка трибине у београдском Дому 
синдиката.
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Он је додао да се синдикати не слажу ни са начином преговора 
са послодавцем, као ни са мењањем закона.

„У Србији не постоји никакав дијалог, већ само радикализам 
у свакој сфери и нико не сагледава какве су последице за образо-
вање”, рекао је Живановић.

Синдикати траже и да се утврди краткорочна и дугорочна 
стратегија решавања вишкова запослених, да се одмах заустави 
увођење нових људи у образовни систем као и да се, уз учешће 
синдиката, донесе закон о платама до краја године, уз примену од 
1. јануара наредне године.

Председник Синдиката образовања Србије Бранислав Пав-
ловић каже да је циљ трибине да се „осветли” стање у образовању, 
да о проблемима у просвети говоре непосредни изврсшиоци, нас-
тавници.

„Још једном хоћемо да укажемо на тешко стање, које ће бити 
све горе јер се иде на смањење плата, што ће не само изазвати фи-
нансијске последице него ће утицати и на мотивацију за рад на-
ставника”, рекао је Павловић Тањугу.

Извор: Танјуг

ПОГЛЕД ИСПОД ПОВРШИНЕ 
11. октобар 2014. 
Београд

У малој сали Дома синдиката у Београду четири репрезента-
тивна синдиката просвете организовали су трибину под називом 

„Образовање у Србији – поглед испод површине”. 
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На веома посећеном скупу на коме је било око триста настав-
ника, не само из Београда, већ из целе Србије, осим председника 
синдиката просвете говорили су и гости: професор др Александар 
Липковски, професор Математичког факултета, а сада председник 
Националног просветног савета и Бранко Павловић, адвокат из 
Београда. Доносимо делове њихових говора.

Проф. др А. Липковски

НЕОКОЛОНИЈАЛИЗАМ

Изузетно ми је драго да сва четири просветна синдиката да-
нас ,,седе” заједно. То је јако важно, и представља битан резултат 
овог скупа. Зашто на њему нема ни једног представника ресорних 
министарстава, пре свега Министарства просвете и Министарства 
финансија? Зато што се Србија налази у медијском мраку. Оно што 
народ мисли и говори јавно, оно што просветни радници мисле и 
говоре јавно, не сме нико да објави, зато што редакције новинских
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агенција и телевизије пролазе кроз ,,брифинге” у централама, уз 
одобравање текстова или не одобравање онога што треба да пуб-
ликују.

Неко каже да у Србији влада неолиберални концепт, али то је 
за оне који имају пара: а Србија их нема. Мислим да се Србија данас 
налази у стању неоколонијализма. Како су колонизатори владали 
светом? Француска је у својим колонијама прво наметнула фран-
цуски образовни систем. Мали црнци су из буквара прво учили да 
изговарају реченицу: ,,Ја сам Француз!”. Колонијализам и овај нови 
неоколонијализам долазе кроз просвету. Оно што нам се данас де-
шава у просвети, а дешава нам се последњих 14 година, није случај-
но. Сетимо се само покојног Г. Кнежевића, Бог да му душу прости, 
који је некада давно за просветне раднике рекао: ,,Од овога се пита 
не прави”. Данашњи министар је много ,,финији”, иако је онај био 
професор универзитета, а овај нови је тек ,,новопечени” доктор: 
додуше, многи министри су ,,новопечени” доктори. Игнорисање 
овог скупа показује шта можемо очекивати: игнорисање наших 
захтева, медијску блокаду и лошу промену закона. Изгледа да све 
ово клизи у прави колонијални, окупациони систем и диктатуру. 
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Међутим, овај народ је ,,мало бунтован” и не воли диктатуру. Мора 
много ,,силе” да се уложи да би се она реализовала. Због тога поли-
цији неће смањивати плате али просветним радницима хоће!? На 
крају, у име свих универзитетских и просветних радника, кажем: 
желимо да бар образовање, добри ђаци и студенти, буду оно чиме 
ће се Србија поносити. Ако нас потпуно колонизују, онда ћемо 
имати оно што има неолоберална Америка, а то су не само ђаци, 
него и професори, који не умеју да поделе 111 са 3!

Б. Паловловић, адвокат

НЕКО КО НЕМА ДЛАКЕ НА ЈЕЗИКУ

Министри вам не долазе на скупове зато што позиве шаљете 
на погрешне адресе: Вујовићу, Вербићу, Кори Удовички, а они се 
зову ММФ, Светска банка и Европска комисија. Шаљете позиве 
на Немањину улицу у Београду, а они су у Вашингтону, Њујорку 
и Бриселу!?

Овај говор ћу поделити у три нивоа: шта ради власт ,,испод 
површине” и Вучић као персонификација те власти, рам или оквир 
у коме нас држе и нешто о заједничком ставу сва четири синдиката.

Буквално нас ,,затрпавају” непознатим и бесмисленим речима, 
као што су: финансијска консолидација, баланс буџета, структурне 
реформе итд. Све су то синтагме које немају озбиљну садржину 
или се свакоме дозвољава да придода садржај који хоће. Када би то 
превели на обичан језик, имало би следеће значење: ако онима који 
образују и васпитавају нашу децу дамо мање пара, онда ће свима 
у будућности бити много боље!? То су те ,,структурне реформе”, 
,,консолидације” и ,,тешки захвати” који се морају нужно спро-
вести. То су те бесмислице које морамо разумети!? У ствари, све 
се своди на смањивање радничких плата и социјалних издвајања, 
и ничега другог ту нема. Морате да разумете и Вучића; када је нама 
тешко, као што јесте, њему је дупло теже; када мислиш да патиш, 
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знај да је Вучићу ,,много горе”; он на својим плећима носи све про-
блеме ове ,,јадне” земље! Када мислиш да ти је заиста тешко, сети 
се само како је Вучићу, и биће ти много лакше!

Кажу да се стрпимо док држави ,,не крене”; да ли је држава 
на ,,правом путу” па да се стрпимо, јер ће сутра бити боље; или 
да чекамо продају Телекома, ЕПС-а и 300.000ha пољопривредног 
земљишта? ,,Испод жита” – испод површине – се дешава исто као 
пре! Вучић је у праву када каже да ни његови претходници нису 
били ,,добри”, јер то произилази из неоколонијалне позиције Ср-
бије. Већ 14 година имамо суштински континуитет политике. Нама, 
грађанима, је дозвољено да мењамо владе, али не и политику; мо-
жеш да гласаш за кога хоћеш, али је све то у истом ,,раму”!? Мере 
које се нама предлажу, је један исти ,,софтверски програм” који је 
већ проигран у Украјини, Естонији, Шпанији... Ми знамо резултате 
тог њиховог ,,лечења”, јер после шест година, у тим земљама је и 
даље исто: нема привредног раста, велика је задуженост и незапос-
леност. Математички прецизно знамо да те, и такве, мере не доносе 
бољитак. У њиховом ,,калупу” размишљања се ништа битно не 
може урадити. Ако се и чини да је нешто немогуће остварити, то 
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је само привид због њиховог ,,система” размишљања, који не важи 
у другим моделима. Колонизатор долази са готовом технологијом, 
инвестицијама, начином пословања, и њему наука и образовање не 
требају. Радничка права га не интересују, док су плате за њега чист 
трошак. У таквом концепту нема социјалног дијалога, сагледавања 
и решавања проблема.

Треба искористити ову сагласност сва четири просветна син-
диката и направити бољу координацију на терену. Сваки члан син-
диката себе мора схватити као чвориште једне мреже за коју је он 
лично задужен; да објашњава, информише, користи своја лична 
познанства, друштвене мреже, фејсбук... буквално да прави соп-
ствени списак оних које треба охрабрити и упутити. Човек се мора 
супротставити, јер без борбе нема временског рока до када ће ,,лош 
живот” трајати, нити има доњег нивоа до кога ће ићи; временски 
он ће трајати бесконачно а дубински у недоглед. Без туче се нико 
неоколонијализма није ослободио, па нећемо ни ми.

Д. Матијевић,
председник УСПРС

,,БОГ НА КРАЈУ ОНЕ НАЈУПОРНИЈЕ НАГРАДИ
ПОБЕДОМ” – С. БОЛИВАР

Ово што ћу рећи не односи се на Вас присутне, већ на оне који 
веома ретко или готово никада не долазе на ове еснафске скупове, 
али зато ,,свуда стижу”. Најчешће говоримо о односу других према 
нама, али да видимо какав је наш однос према нама самима? Има 
ли у нашем поступку кривице или ,,заслуге” за све ово што нам 
се догађа или ће нам се догодити? У ствари, хоћу себи али и Вама 
да поставим питање: шта се то догађа са нама; шта се догађа са 
српском просветом и са нашим просветним радницима? Откуда 
ова летаргија, индоленција и равнодушност према надолазећим 
невољама? Покушајмо заједно на та питања да одговоримо. 



УСПРС Велики штрајк

59

Унија СПРС је 1. септембра 2014. године прогласила једно-
дневну обуставу рада у школама и заказала протесни скуп на Тргу 
Н. Пашића. Мислили смо да ће то лако проћи. Један дан штрајка 

– ништа посебно. Надали смо се да ће на Тргу бити око 1.500 – 2.000 
људи, а било нас је мање од 1.000. Од 600 школа, чланица Уније, 
само је 190 потпуно обуставило рад, док је 50 школа било у ,,за-
конском” штрајку!? Сви смо се забринули; шта се то догодило, и 
зашто? Да бих дошао до одговора, заједно са својим сарадницима 
сам написао писмо колегама, тражећи од њих одговоре само на 
два питања: да ли се слажете да вам од плате одузму 10%, и да ли 
сте спремни да браните достојанство своје професије? Након десет 
дана стигао је одговор. На прво, реторичко, питање одговор је био, 
да им не пада на памет тако нешто и да се апсолутно не слажу да 
им ,,неко” одбија од плате 10%. Помислих, Боже хвала ти, још увек 
смо нормални! Одговори на друго питање нису за штампу, па их 
стога нећу навести. Епилог: од целог ,,штрајкачког тела” само су два 
града (30 школа) била спремна да наставе борбу за достојанство 
професије!? Питао сам се, шта је разлог оваквој срамоти? Чини ми 
се да је ,,по среди” страх, и то онај најцрњи, нихилистички, страх 
који поништава сваку активност, здрав разум и смисао. Иво Ан-
дрић каже: ,,Страх је највеће зло, зато што из њега произилазе сви 
остали пороци”. То што смо лицемерни и самољубиви, то што ла-
жемо или се претварамо, све то долази од тога што се плашимо. 
Зато се морамо ослободити страха. Како? Пошто је страх сам по 
себи ирационалан и за њега нема рационалних аргумената, једини 
начин да га се ослободимо је суочавање са њим! Пред нама су две 
могућности или два пута. Први је лаган, безбрижан али и погубан, 
а то је да сагнемо главу – ,,сагни главу паси траву” – док не прође 
ова олуја и невоља, а онда ћемо подићи своје ,,паметне просветарс-
ке главице” и тврдити да смо веома мудро и храбро поступили; 
други пут је да се боримо колико можемо и онако како смо то до 
сада чинили. Не борити се против зла, значи да и сам чиниш зло. 
Ми знамо за шта се боримо: боримо се за српско образовање, бо-
римо се за будућност Србије! Ако то не учинимо сада, нико нам 
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више неће опростити. Обесмислићемо не само ово што смо до сада 
постигли, већ и оно што су други пре нас урадили. Још један, веома 
битан, разлог за нашу борбу: ми смо васпитачи, а васпитач може да 
буде само човек који је уман, слободан и храбар. Само такав може 
да васпитава и учи нашу децу!

Проф. др Томислав Живановић, 
председник ГСПРС „Независност”

У нашем ,,хаосу”, веома је битно што су синдикати ,,пружили 
руку” једни другима. Ја ћу више говорити о законској регулативи 
која није добра. Кроз разна законска и подзаконска акта у нашем 
образовању, уочавамо да никада нису на прави начин вреднова-
ли непосредног извршиоца, његово искуство и мишљење. Овај 
скуп није скуп једноумља, већ начин да се размене аргументи и 
различита мишљења из праксе. Нашу реформу ,,каналишу” они 
који кроз различите пројекте добијају новац. Вештачки хоће да 
,,накалеме” реформе са запада, а ми им служимо као ,,покусни ку-
нићи”. Пласирају нам неке ,,болоњизације” и друге ,,идиотизације” 
које не дају никакве резултате. Ништа се радикално а без саглас-
ности и мишљења просветних радника не може ,,накалемити” на 
наш образовани систем. Он је већ прилично корумпиран, а то се 
посебно односи на оне који данас нису на овом скупу. Баш они 
сав терет реформи сваљују на грађане и просветне раднике. Због 
ситносопственичких интереса појединаца Србија се одриче своје 
будућности. Наша деца се са оваквом платом не могу школовати 
ни у својој земљи, а камоли у иностранству. Стално нам говоре да 
немамо ,,ништа” али да нам је и то довољно. 
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Слободан Брајковић, 
председник СРПС

На састанку са бившим министром финансија Крстићем, тра-
жили смо повећање зрада за 10% како би се достигла разлика у 
односу 1:3 између најниже и највише плате у просвети. Рекао нам 
је да пара за повећање плата у буџету нема и обећао да ћемо сви 
подједнако поднети ову кризу и немаштину увођењем платних 
разреда и отпуштањем 160.000 радника из јавног сектора!? На тај 
начин, казао је министар, буџет се не мора пунити позајмицама 
или страним кредитима, већ ће постати ,,уравнотежен”. Такође је 
обећао да ће поднети оставку ако се до јуна то не уради. У међувре-
мену су дошли нови министри (Вујовић и К.Удовички) и од датих 
обећања није било ништа. Тражили су да направимо предлог за 
нови ПКУ и нацрт за платне разреде у образовању, али да имамо у 
виду да ће се сви корисници буџета финансирати само из реалних 
средстава, односно добићемо онолико колико је буџетом предвиђе-
но. У међувремену он је смањен за 1,7 милијарди динара на име 
материјалних трошкова, тако да за повећање наставничких плата 
није остало ништа. На овај начин платни разреди немају никакву 
сврху и за нас нису прихватљиви. Сви корисници буџета су 2008. 
године добили повећање плата за 20-30%, осим просвете. Плате су 
пале са 520€ на 320€, док се разлика између најниже и професорске 
плате свела на однос 1: 1,75. А ,,наш министар” ћути!?

Ови стенограми нису ауторизовани.
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11. октобар 2014.

ПОГЛЕД ИСПОД ПОВРШИНЕ – ЗАКЉУЧЦИ

 – ИЗУЗЕТИ ПРОСВЕТУ ОД СМАЊЕЊА ЗАРАДА!
 – ДОНЕТИ ЗАКОН О ПЛАТНИМ РАЗРЕДИМА, ИСТИ 
КАО СВУДА У ЕВРОПИ!

 – ОДМАХ ПОЧЕТИ ПРЕГОВОРЕ О ПОСЕБНОМ КОЛЕК-
ТИВНОМ УГОВОРУ.

 – УКЉУЧИТИ ПРЕДСТАВНИКЕ СВИХ РЕПРЕЗЕНТА-
ТИВНИХ СИНДИКАТА У РАДНЕ ГРУПЕ О ИЗМЕНА-
МА И ДОПУНАМА СЕТА ЗАКОНА, КОЈИ СЕ ТИЧУ 
ОБРАЗОВАЊА.

 – ТУЖИЋЕМО ПОСЛОДАВЦА ЗБОГ УКИДАЊА МИНУ-
ЛОГ РАДА 4 МЕСЕЦА ПРЕ ИСТЕКА ВАЖЕЊА ПОСЕБ-
НОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА!

 – ЗАХТЕВАМО ОСТАВКУ МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ, НА-
УКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА – ЗБОГ НЕАДЕКВАТ-
НОГ ПРЕДСТАВЉАЊА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА!

 – ПРИПРЕМАМО СЕ ЗА ВЕЛИКИ ПРОТЕСТ И ЈЕДНО-
ДНЕВНУ ОБУСТАВУ РАДА, 22. ОКТОБРА.

ИНФО УСПРС

12. октобар 2014.

ШТРАЈК И ПРОТЕСТ

Четири репрезентативна синдиката просвете организоваће 
протестни скуп 22. октобра у Београду, а у школама чланицама 
ових синдикалних организација тога дана неће бити ни наставе.

Протест организују Синдикат образовања Србије, Унија син-
диката просветних радника, Грански синдикат просвете „Неза-
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висност” и Синдикат радника у просвети Србије, асоцијације које 
имају чланство у око 75 одсто школа у Србији.

Протест и једнодневна обустава рада организују се јер су про-
светни радници незадовољни најављеним владним мерама ште-
дње, рекао је Тањугу председник Уније Драган Матијевић.

„Тражимо да се из најављеног смањења зарада запослених у 
јавном сектору изузму просветни и здравствени радници”, рекао 
је он.

Синдикати, као увод у обуставу рада и протест, данас орга-
низују трибину „Образовање у Србији – поглед испод површине”, 
а Матијевић је пре почетка скупа рекао да на протесту на Тргу 
Николе Пашића очекује велики број колега из целе Србије.

Председник Гранског синдиката просветних радника „Не-
зависност” Томислав Живановић рекао је да је просвета дуже од 
две деценије на рубу егзистенције, са најнижим платама од свих 
јавних корисника.

„Не постоји земља у свету где је образовање са овако висо-
ким процентом високообразованих људи, исподпросецних зара-
да”, рекао је Живановић пре почетка трибине у београдском Дому 
синдиката.
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Он је додао да се синдикати не слажу ни са начином преговора 
са послодавцем, као ни са мењањем закона.

„У Србији не постоји никакав дијалог, већ само радикализам 
у свакој сфери и нико не сагледава какве су последице за образо-
вање”, рекао је Живановић.

Синдикати траже и да се утврди краткорочна и дугорочна 
стратегија решавања вишкова запослених, да се одмах заустави 
увођење нових људи у образовни систем као и да се, уз учешће 
синдиката, донесе закон о платама до краја године, уз примену од 
1. јануара наредне године.

Председник Синдиката образовања Србије Бранислав Пав-
ловић каже да је циљ трибине да се „осветли” стање у образовању, 
да о проблемима у просвети говоре непосредни извршиоци, нас-
тавници.

„Још једном хоћемо да укажемо на тешко стање, које ће бити 
све горе јер се иде на смањење плата, што ће не само изазвати фи-
нансијске последице него ће утицати и на мотивацију за рад на-
ставника”, рекао је Павловић Тањугу.

 
Извор: Танјуг
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ОДЛУКА
15. октобар 2014.
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НАЈАВА ШТРАЈКА
20. октобар 2014.

У СРЕДУ БЕЗ ЧАСОВА У 70% ШКОЛА

Београд, 20. октобра 2014. (Бета). Репрезентативни просвет-
ни синдикати ће у среду организовати једнодневни штрајк упозо-
рења и од њега не намеравају да одустану ни поред за сутра зака-
заног разговора са министром просвете Срђаном Вербићем, рекла 
је у понедељак портпаролка Уније синдиката просветних радника 
Србије Јасна Јанковић.

Унија, Синдикат обрзовања Србије, Грански синдикат 
просветних радника Србије „Независност” и Синдикат радника 
у просвети Србије, траже да се просветним радницима плате не 
умањују, како је то најављено мерама штедње, као и да се уреде 
платни разреди и систем обрачуна зарада у јавном сектору.

Према речима портпатролке Уније синдиката просветних 
радника министар Вербић није адреса на којој се могу решити ови 
проблеми, пошто су за то задужени Министарство финансија и 
Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Она је истакла да је већ било сусрета са министром просвете 
и да тај дијалог траје, али да резултата нема, јер у, како је навела 

„трапаво постављеном систему”, плате његових запослених нису 
његова ингеренција.

„Сматрамо да је бесмислено умањивати плате, које су ионако 
испод просека јавних служби и невероватно испод просека зарада 
у јавним предузећима”, казала је Јанковић агенцији Бета.

Извор: Бета
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20. октобар 2014.

НАЈАВА ШТРАЈКА

Јанковић: Образовање је у апокалиптичном стању, штрајко-
ваћемо и даље

Портпаролка Уније синдиката просветних радника Србије 
Јасна Јанковић изајавила је данас да је први захтев просветних рад-
ника да просвета буде изузета од будућег смањења плата.

Јанковић: Увести платне разреде и плаћање по стручној 
спреми

Портпаролка Уније синдиката просветних радника Србије 
Јасна Јанковић изјавила је данас да би уређење платних разреда 
могло, заправо, да предупреди смањење плата, уколио би то било 
спроведено као у уређеним европским земљама.

Јанковић: У среду без часова у око 70 одсто школа
Портпаролка Уније синдиката просветних радника Србије 

Јасна Јанковић изјавила је данас да у среду 22. октобра просветни 
синдикати планирају штрајк који би требало да подржи више од 
70 одсто школа у Србији.

ПЛАТНИ РАЗРЕДИ
20. октобар 2014.

ЧИЈЕ ЗАРАДЕ ЋЕ УРЕДИТИ ПЛАТНИ РАЗРЕДИ?

Око 530.000 запослених у јавном сектору, изузев јавних пре-
дузећа, од идуће године примаће плате по новој систематизацији 
и платним разредима. Циљ је да се зараде ставе под контролу и 
ускладе по занимањима.

Шума коефицијената и додатака – тако изгледа садашњи об-
рачун плата у јавној служби. Постоји тачно 900 коефицијената и 70 
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ставки које се додају на плате. То би требало да се замени платним 
разредима.

Увођење платних разреда планирано је постепено, по закону 
који треба да се усвоји до краја године и о којем предстоје консул-
тације са синдикатима.

„Главни ефекат је да то постане прегледно, да ми знамо и имамо 
контролу и да онда можемо праведност да уводимо постепено. Не-
правде се најбоље и најлакше исправљају подизањем, а неће бити 
простора за подизање великом броју људи и зарада у тренутку када 
смо ми заправо у великој фискалној консолидацији”, каже Кори 
Удовички, министарка државне управе и локалне самоуправе.

Иако тек треба да се састану са министарком, синдикати на-
челно подржавају увођење новог система обрачуна.

„Одговара нам увођење платних разреда, јер ако их урадимо 
како треба и како их је већ урадила Европа, онда би наше зараде 
требало да буду веће од оних који су завршили шести, пети или 
четврти степен образовања”, каже Јасна Јанковић из Уније просвет-
них радника.

Његош Потежица из Синдиката државне управе очекује неки 
вид прерасподеле код оних који дају веће резултате, „који су од-
говорнији према свом послу, који раде квалитетније, да се тај рад 
цени и боље награди”.

Критичнији став долази од оних који су положили Хипокра-
тову заклетву. „Практично ће се вредновати руковођење неким 
системима без обзира ко колико ради и колико квалитетно извр-
шава своје обавезе. Мислим да то није добро, јер ако меримо рад 
и резултате рада, онда треба и да их адекватно наградимо кроз 
плату”, каже Зоран Савић из Синдиката здравства и социјалне 
заштите.

Синдикати су сагласни у томе да би било праведно да се плат-
ни разреди уведу и у јавна предузећа, а стручњаци кажу да је ово 
једна од мера која мора да повећа ефикасност државних служби.

„Са оваквим једним системом ће се увести правилна расподела 
унутар система и моћи ће лакше да се прати како се новац троши. 
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Што се тиче ефикасности, наравно да ће онда то довести до тога да 
људи који више раде и боље раде буду награђивани”, каже Срђан 
Свирчев, специјалиста за јавни сектор Светске банке.

Пре платних разреда, ребаланс ће дати зелено светло за 
смањење зарада у јавном сектору. Министарка Удовички каже да 
ће бити и отпуштања у државној управи – пре свега оних који се 
и не појављују на послу а добили су га преко везе.

Извор: РТС

БЕЗ ДОГОВОРА!
21. октобар 2014.

БЕЗ ДОГОВОРА СИНДИКАТА И МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ

На састанку синдиката и министра просвете Срђана Вербића 
није постигнут договор. Просветари за сутра најавили да неће др-
жати наставу и да ће одржати протест на Тргу Николе Пашића.

Просветари траже да не буду обухваћени најављеним 
смањењем плата у јавном сектору, али и да се уреде платни разре-
ди у државним службама.

„Договорили смо се о свему небитном, али о битним стварима 
нисмо”, рекао је председник Уније синдиката просветних радника 
Драган Матијевић након разговора представника челника синди-
ката са министром.

Рекао је да ће протест бити одржан на Тргу Николе Пашића 
од 13 сати, а у школама чланицама те четири синдикалне органи-
зације неће бити наставе.

Траже да се просветним радницима не смањује плата за наја-
вљених десет одсто, доношење закона о платним разредима, поче-
так преговора о Посебном колективном уговору.

Матијевић је најавио да ће током новембра синдикати орга-
низовати штрајкове, са часовима од 30 минута и, одговарајући на 
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питање да ли је тај синдикат позвао министра да поднесе оставку, 
рекао да је позвао министра да дође на сутрашњи скуп и објасни 
о чему је реч.

Министар Вербић је, након састанка са синдикатима, нови-
нарима рекао да је штрајк „беспредметан јер је смањење плата у 
просвети неминовно”.

„Да су плате у образовању мале, то је очигледно”, рекао је Вер-
бић и истакао да ученици не смеју да трпе због неслагања синди-
ката са одлукама Владе.

Он је истакао да нема новца да се исплате плате какве су биле 
прошлог месеца и навео да се још не зна од ког месеца ће примања 
бити умањена, али да ће у просеку плате од 42.000 бити смањена 
на 39.000 динара.

Одговарајући на питање новинара да ли ће доћи на протест, 
Вербић је рекао да ће размислити и поновио да ученици не смеју 
да трпе због тога што се синдикати не слажу са одлукама Владе 
Србије.

Коментаришући најаву синдиката да ће у новембру органи-
зовати штрајкове уз минимум процеса рада, Вербић је истакао да 
су часови до 30 минута лоше решење.

„Часови од 30 минута су гори него да наставе нема уопште”, ре-
као је Вербић и навео да Влада треба да уреди начин штрајковања.

Синдикати очекују да сутра не ради око 800 школа.

Извор: РТС
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ПРОТЕСТ УСПРС
21. октобар 2014.
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ИНФО УСПРС
22. октобар 2014.

ДРЗАК ОДГОВОР ВЕРБИЋА:

ПРОСВЕТАРИ, ПЛАТЕ СУ ВАМ МАЛЕ И БИЋЕ ЈОШ МАЊЕ,
ШТРАЈК ЈЕ БЕСПРЕДМЕТАН

Просветари и министар просвете Срђан Вербић нису на да-
нашњем састанку постигли договор, тако да ће просвета сутра 
ступити у једнодневни штрајк.

Такође је најављен и протест на Тргу Николе Пашића.
Четири синдиката просвете ни након разговора с министром 

Срђаном Вербићем не одустају од сутрашње обуставе рада и про-
теста који је према речима министра беспредметан, јер је смањење 
плата у просвети неминовно.

– Договорили смо се о свему небитном, али о битним стварима 
нисмо, рекао је председник Уније синдиката просветних радника 
Драган Матијевић након разговора представника челника синди-
ката с министром.
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Он је рекао да ће протест бити одржан на Тргу Николе Па-
шића од 13 сати, а у школама чланицама те четири синдикалне 
организације неће бити наставе.

Матијевић је најавио да ће током новембра синдикати орга-
низовати штрајкове, с часовима од 30 минута.

Синдикат „Слога” саопштио је да се такође прикључује про-
тестима просветара.

Дрзак одговор

Министар Вербић је након састанка са синдикатима нови-
нарима рекао да је штрајк „беспредметан, јер је смањење плата у 
просвети неминовно”.

– „Да су плате у образовању мале, то је очигледно”, рекао је 
Вербић и истакао да ученици не смеју да трпе због несугласице 
синдиката с одлукама Владе.

Вербић је на дипломатски начин рекао: „Знам да су вам плате 
мале, али ме то не занима. Ви штрајкујте, ни то ме не занима. Плате 
ће вам бити још мање, али ме ни то не занима. Синдикати су криви 
јер не желе да се сложе са одлуком владе.”

Подсетимо да је Влада Србије ребалансом буџета предвидела 
мање плате и пензије, али 5,5 милиона евра више за политичке 
странке.

Извор: Б92

ПРОТЕСТ СИНДИКАТА
22. октобар 2014.

ДОСТА УРУШАВАЊА ШКОЛСТВА

У организацији четри репрезентативна синдиката просвете, 
данас је одржан протестни скуп на Тргу Николе Пашића. Од 13 до 
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14 сати, запослени у образовању су поручили да неће одустати од 
својих захтева и одбране српске будућности. 

Пред више од 3.000 људи говорници су упозорили српску јав-
ност да даље урушавање образовања може довести до катастро-
фалних последица.
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ИНФО УСПРС
22. октобар 2014.

СИНДИКАТИ ПРОСВЕТАРА У ШТРАЈКУ

Незадовољни најавом смањења плата у оквиру владиних мера 
штедње, четири највећа синдиката просвете протестовала у Бео-
граду. Према подацима ресорног министарства, у Србији не ради 
25 одсто школа.

Припадници четири највећа синдиката просвете протестова-
ли су на Тргу Николе Пашића и још једном позвали Владу и мини-
стра Срђана Вербића да им не смањују плате у оквиру владиних 
мера штедње.

На протесту испред Дома синдиката, председник Гранског 
синдиката просвете „Независност” Томислав Живановић захва-
лио се окупљенима који су дошли да поруче власти да је „просвета 
у катастрофалном стању” и да просветни радник није више радник 
него „просветни јадник”, преноси Танјуг.
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Братислав Павловић из Синдиката образовања Србије рекао је 
да је Европска конференција синдиката упутила писмо премијеру 
Александру Вучићу и министрима финансија и просвете, Душану 
Вујовићу и Срђану Вербићу, у коме траже да се просвета изузме 
из смањења плата.

Председник Уније синдиката просветних радника Драган 
Матијевић изјавио је да је од јутрос више од 1.000 школа у Србији 
делимично или потпуно обуставило рад.

„Према подацима Уније синдиката просветних радника Ср-
бије од десет часова, у штрајку је 435 школа од чега је 330 потпуно 
обуставило рад а 105 школа ради са минимумом процеса рада. Од 
осталих синдиката имамо потврду да је одзив на обуставу рада 
добар па рачунамо да преко 1.000 школа широм Србије учествује 
у штрајку”, казао је Матијевић за агенцију Бета.

Од око 1.760 школа у Србији, у потпуној обустави рада је 437 
установа, 25 одсто, а 75 процената ради, укључујући и 304 школе 
које раде скраћено, 30 минута, рекао је помоћник министра про-
свете Зоран Костић и објаснио да изгубљени часови морају бити 
надокнађени.

Како је прецизирао Костић, о броју школа које су потпуно 
обуставиле рад, Министарство је добило податке од школских уп-
рава.

У Поморавском округу, од 52 основне и средње школе поту-
пуна обустава рада је у шест школа, а садам школа раде скраћено, 
рекао је за Танјуг начелник Школске управе за тај округ Живота 
Старачевић.

Од 54 основне и средње школе у Новом Пазару, Сјеници и Ту-
тину, у само три су били скраћени часови, објавио је новопазарски 
Радио Сто плус.

Извор: РТС
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1.000 ШКОЛА У ШТРАЈКУ!
22. октобар 2014.

ДЕЛИМИЧНО ИЛИ ПОТПУНО ШТРАЈКУЈЕ
1.000 ШКОЛА

Председник Уније синдиката просветних радника Драган 
Матијевић изјавио је да је од среде ујутро више од 1.000 школа у 
Србији делимично или потпуно обуставило рад захтевајући изу-
зеће просвете из најављеног смањења плата у јавном сектору и до-
ношење закона о платним разредима.

„Према подацима Уније синдиката просветних радника Ср-
бије од 10 часова, у штрајку је 435 школа од чега је 330 потпуно 
обуставило рад а 105 школа ради са минимимом процеса рада. Од 
осталих синдиката имамо потврду да је одзив на обуставу рада 
добар па рачунамо да преко 1.000 школа широм Србије учествује 
у штрајку”, казао је Матијевић за агенцију Бета.
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Он је након протеста просветних радника у Београду оценио 
да је такав одзив превазишао очекивања организатора штрајка што 
према његовим речима „показује да су просветни радници схва-
тили озбиљност ситуације у којој се налазе”.

Више од 2.000 чланова чланова Уније синдиката просветних 
радника, Синдиката образовања Србије, Синдиката радника у 
просвети и Гранског синдиката просвете „Независност” протесто-
вало је у Београду захтевајући да се просветни радници изузму из 
најављеног смањења плата у јавном сектору.

Извор: Бета

КРУШЕВАЦ У ШТРАЈКУ
23. октобар 2014.

ПРОСВЕТАРИ ДАНАС ШТРАЈКУЈУ

Четири репрезентативна синдиката у просвети, ступили су у 
једнодневни штрајк, како би окупљањем на Тргу Николе Пашића 
покушали да остваре захтеве: изузимање просвете од најављеног 
смањења плата и доношење Закона о платама у јавном сектору на 
бази платних разреда за све буџетске кориснике.

У основним и средњим школама на територији Србије у који-
ма су већински синдикати Унија синдиката просветних радника 
Србије, Синдикат образовања Србије, ГСПРС Независност и Син-
дикат радника у просвети Србије, односно у 70 одсто школа, данас 
је дошло до треће обуставе рада од почетка школске године.

Од начелника школске управе Расинског округа Зорана Аско-
вића добили смо податак да је од 52 школе у Расинском округу у 41 
потпуна обустава рада, у 4 се поштује законски минимум и часови 
трају 30 минута а у 7 се настава одвија нормално. У Крушевцу од 18 
школа у две се настава одвија нормално у оквиру разредне наставе 
од 1. до 4. разреда, у четири поједини наставници држе часове док 
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су у основној школи Свети Сава у Читлуку часови скраћени на 30 
минута.

Извор: Радио телевизија Крушевац

23. октобар 2014.

ШТРАЈК У НИШУ

Најављени једнодневни штрајк упозорења просветних рад-
ника различито је прихваћен у свим школама. Понегде је настава 
у потпуности обустављена, такав је случај са, рецимо, Гимназијом 

„9. мај” у којој су, и поред тога, неки од наставника одржали часове.
У неким школама се радило пуном паром, што је случај са 

основним школама „Ћеле кула” или, пак, „Вожд Карађорђе”.

Извор: Белами ТВ

ШТРАЈК У КРАГУЈЕВЦУ
23. октобар 2014.

ПРОСВЕТАРИ НЕ ПРИСТАЈУ НА МАЊЕ ПЛАТЕ

У школама чланицама 4 највећа синдиката просвете часови су 
били скраћени или је дошло до потпуне обуставе наставе. У Србији 
је потпуно обустављен рад у 437 школа, док су у 304 часови били 
скраћени.

Помоћник министра просвете Зоран Костић је објаснио да 
изгубљени часови морају бити надокнађени. 

Из Министарства просвете упозоравају на законску обавезу 
поштовања минимума процеса рада, иначе следе дисциплински 
поступци.
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Гостујући у „Хроници” Радио телевизије Крагујевац, председ-
ник Уније синдиката просетних радника Крагујевца Милан Јевтић, 
образложио је главне захтеве просветних радника.

Он каже да просветари само желе да третман буде исти за све. 
Жеља просветних радника није да они буду изузети из било каквих 
мера штедње, али не пристају, како је рекао, да њихов посао буде 
третиран као неважан, и да им плате буду испод просека.

На протесту који је данас одржан учествовала је већина 
просветних радника у Србији.

Ипак, према речима Јевтића, нису се све колеге одазвале 
потпуној настави рада, какав је био првобитан план.

Даљи кораци просветара, каже Јевтић, зависе од реакције Ми-
нистарства образовања.

Извор: Радио телевизија Крагујевац

СПРЕМАН ЗА РАЗГОВОР!
24. октобар 2014.

ВУЈОВИЋ: ДО ЈАНУАРА НОВИ СИСТЕМ ПЛАТА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да 
је спреман да разговара са просветарима, који штрајкују због 
смањења плата, али да у то буде укључен и министар просвете 
Срђан Вербић и најавио да ће до јануара бити уведен нови – пра-
вичнији систем плата у јавном сектору.

„Реално је и оно што ће сигурно бити урађено у наредној годи-
ни јесте да нови систем плата у јавном сектору уведе нову матрицу 
која ће узимати у обзир одговорност и упоредиви ниво плата у 
јавном сектору и приватном сектору. Све ове ствари које изгледају 
као разлог за штрајк (просветара) биће отклоњене нормалнијим 
системом плата”, рекао је Вујовић за Б92.
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Вујовић је нагласио да јавни сектор има за 39 одсто веће плата 
од приватног сектора, који је извор за финансирање буџета.

Нови систем плата ће бити такав да сви буду плаћени онако 
како би то тржиште одредило односно за оне који раде посао веће 
сложености треба да имају више и обрнуто, рекао је министар.

На питање зашто његово министарство није доставило ин-
формације о броју новозапослених у јавном сектору, па је пове-
реник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић морао да 
казни Министарство финансија, Вујовић је казао да није могуће 
објављивати информације иза којих неко не може да стане.

Вујовић је нагласио да Министарство финансија објављује 
сваког месеца на сајту податке које има, а да од осталих података 
може да објави само оно што им неко достави од индиректних 
корисника буџетских средстава или јавних предузећа.

Према његовим речима, потребно је да се измени Закон о 
буџетском систему којим би се дефинисало ко све мора да достави 
податке, јер је садашњи систем непотпун и да може одговара ако 
објави непотпуне податке.

„Сада је тако да штагод урадим погрешићу”, истакао је ми-
нистар финансија.

Он сматра и да је неуставно право повереника да без права на 
жалбу кажњава неког.

Тендер за Железару за две недеље.
Тендер за Железару Смедерево биће расписан за 15 дана, наја-

вио је данас министар финансија Србије Душан Вујовић.
Он је за Телевизију Б92 рекао да постоји осам компанија за-

интересованих за Железару Смедерево, од којих је једна из САД.

Извор: РТВ
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ОДЛУКА
29. октобар 2014.
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2. новембар 2014.

О ШТРАЈКУ У ПРОСВЕТИ

Владимир Јевтић из Бајине Баште пише о стању у образовању 
и објашњава зашто је дошло до штрајка у просвети. Путем борбе, 
синдикати могу да дигну и шире, али неорганизоване масе у фронт 
против неолиберализма.

Штрајк просветних радника, који се стицајем случајних окол-
ности, дешава упоредо са студентским протестима, има потен-
цијал да забоде глогов колац у срце неолибералног концепта ште-
дње, заснованог на идеји кресања потрошње како би се постигао 
буџетски баланс, а све у циљу осигуравања отплата рата великим 
државним кредиторима.

Пошто држава нема снаге и не жели да захвати у разне повла-
шћене групе у јавном сектору и привреди, покушава да кресањем 
јавне потрошње кроз смањење социјалних давања, повлачењем 
државе из разних облика субвенција и подршке социјалним кате-
горијама, те смањењем издатака у највећим системима – здравству 
и просвети, дође до смањења буџетског дефицита. На тај начин, 
држава генерише додатно продубљивање социјалног јаза између 
разних повлашћених група, који су међусобно чврсто повезани у 
јединствен стратум, који се сасвим оправдано може описати тер-
мином повлашћена класа, или класа на власти.

На супротној страни налазе се широки слојеви становништва 
којима је у неолибералном дискурсу намењена судбина драстичног 
осиромашења, брисања остатака социјалне сигурности и уласка 
у арену у којој ће се борити на живот и смрт са осталим несрећ-
ницима – „транзиционим губитницима”, око мрвица са столова 
господара. У тим најширим масама становништва којима се влада 
и којима је намењена судбина „сувишних људи”, у најмање лошем 
положају и са највише могућности за отпор налазе се запослени у 
јавним службама, прије свега у просвети.
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Просвета је систем који броји више од стотину хиљада за-
послених у Србији и то жена и мушкараца у напону физичке и 
интелектуалне снаге, потпуно свесних сопствене потплаћености 
и потцењености, и даљег срозавања њиховог материјалног и со-
цијалног положаја. Олигархија добро зна за потенцијалне опаснос-
ти од побуне просветних радника, те деценијама у континуитету 
настоји да ослаби систем, да његове припаднике застраши и учини 
их што несигурнијим и рањивијим, а просветне установе стави 
под сопствену (партијску) контролу. Још од Милошевићевог „ва-
кта” започела је пракса постављања „својих” директора и чланова 
школских одбора, а то се наставило и након пада Милошевића и 
траје несмањеном жестином до данас.

Упоредо с тим, након 2000-те, започели су процеси „реформи-
сања” појединих сегмената и образовања у целини, без јасне пред-
ставе о томе шта се тачно не ваља и како просвета треба да изгледа 
након завршетка реформи. Из тих разлога, реформе у просвети 
су се сводиле свих ових година на пуко администрирање које је 
наставнике оптеретило додатном, бесмисленом и беспотребном 
папирологијом, где се све свело на бригу о месечним и годишњим 
плановима, евиденционим листовима, шкрабањима по дневници-
ма и другим бирократским измишљотинама, посебно тзв. припре-
мама наставника за часове, које представљају посебну бесмислицу 
која се састоји од преписивања садржине лекција из уџбеника и 
штампања истих у неколико примерака, како би се задовољила 
пука форма. Инспекције и просветни надзор, које у доброј мери 
чине учитељи који су на брзину завршили факултете у познијим 
годинама живота, углавном траже од наставника сву ту могућу 
папирологију, без дубљег улажења у садржај и квалитет извођења 
наставног процеса.

У таквим околностима, рад са ученицима је препуштен на 
вољу и сналажење наставном особљу, које се проглашава искљу-
чивим кривцима за неуспехе и незнање ученика које у основним 
и средњим школама поприма катастрофалне размере. Поред тога 
што је квалитет образовања не занима, држава се према просве-
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ти поставља не као према ресурсу и улагању у будућност, већ као 
према непотребном расходу, тако да свих ових година иде прича 
у јавности о вишковима у просвети, о наставницима који не раде 
довољно, о повећањима броја сати, неопходних за пуну норму, од 
које зависи плата просветних радника, о потреби смањена и уки-
дања појединих школа у руралним подручјима...

Све то генерише страх за сигурност радног места у просвети и 
ствара осећај сувишности просветног кадра, тако да људи постепе-
но губе осећај за јавни интерес и вољу за борбу против даљег уруша-
вања система, грчевито се борећи само за себе и своје „парче хлеба”. 
Такође, у последње време све чешће, директори основних школа по 
малим местима у систем уводе разне људе без адекватне стручне 
спреме, апсолвенте и несвршене студенте, који изводе наставу на 
одређено време, чиме се додатно слаби евентуална отпорна снага 
запослених, јер ти људи немају апсолутно никакву могућност да се 
буне, те су принуђени да слушају онога ко им је омогућио.

Ипак и поред свих проблема, радници у просвети имају више 
могућности од многих потлачених слојева да се организују и пруже 
релативно успешан отпор овом таласу „појефтињења” државе које 
ММФ-ови намесници у влади спроводе без имало обзира осим 
према међународним кредиторима и њиховим домаћим партне-
рима (разним центрима политичке и економске моћи) преко којих 
извлаче профите, рушећи домаће економије и црпећи све ресурсе 
заједница које су имале несрећу да им се окаче о врат.

Већина запослених у просвети су образовани људи, који су 
се школовали у доба кад је образовање било бесплатно и када се 
у школама и на универзитетима неговала критичка мисао и када 
су била жива сећања на побуну 1968. и борбу универзитета за ау-
тономију у годинама након тога. Посебно незадовољство изазива 
нескривена намера властодржаца да потпуно униште идеју једна-
кости и социјалне правде, усмеравајући мере штедње искључиво 
према најсиромашнијим, изузимајући од смањења плата партијске 
намештенике по јавним предузећима, често са неколико функција 
и неколико плата.
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Добар део запослених у просвети има уговоре на неодређено 
време и штити их садашњи колективни уговор, тако да имају мо-
гућност да искажу незадовољство, а да тиме не угрозе радно место.

Након уништавања фабрика, школе су остале готово једина 
места где се окупла већи број људи, тако да је могуће да се орга-
низују и да масовношћу и заједничким деловањем и солидарношћу, 
заштите појединце, против којих би евентуално биле усмерене 
мере репресије.

Ове предности су дошле до изражаја 22. октобра, приликом 
штрајка упозорења, који је изведен у добром делу школа, упркос 
покушајима застрашивања. Коначан успех синдиката у просвети 
зависиће од њихових даљих корака, прије свега од тога да ли ће 
бити у стању да оправдане социјалне захтеве (против смањења пла-
та и за стварање платних разреда, где би се плаћало према сложе-
ности и обиму посла, независно од предузећа), прошире додатним 
политичким захтевима. То би подразумевало позив на најшири 
друштвени дијалог о позицији и будућности образовања у Србији, 
те формулисање захтева за стварање квалитетног државног, свима 
доступног образовања које ће се третирати као развојни ресурс 
првог реда, а не као непотребни расход, што је тренутно случај. По-
везивање са осталим социјалним групама у јединствен фронт, који 
ће одлучно тражити одступање о неолибералне политике штедње 
и редефинисање економије и политике у овој земљи, такође је од 
фундаменталног значаја.

Извор: http://www.marks21.info/radnicka-borba-u-srbiji/o-
strajku-u-prosveti
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2. новембар 2014.

ПРОСВЕТА У ШТРАЈКУ ОД 17. НОВЕМБРА

Од 17. новембра сва четири репрезентативна синдиката 
просветних радника почињу законски штрајк, па ће тако часови 
бити скраћени на 30 минута.

Колико ће штрајк трајати зависи од тога да ли ће Министар-
ство просвете и Влада Србије испунити захтеве просветара, који 
траже да буду изузети од смањења плата за 10 одсто.

Просветари траже и да влада донесе закон о платним разре-
дима за цео јавни сектор, као и да хитно почну преговори о посеб-
ном колективном уговору и изменама Закона о основама система 
образовања и васпитања.

Чланица Председништва Уније синдиката просветних радни-
ка Србије Јасна Јанковић каже да ће наставници држати допунску 
и додатну наставу, али такође скраћену на по 30 минута, да неће 
ићи на семинаре, нити ће се бавити административним пословима.

Она истиче да су синдикати спремни да седну за преговарачки 
сто и да од друге стране зависи колико ће штрајк трајати.

Председник ГСПРС „Независност” Томислав Живановић 
каже да је ово прилика да их влада схвати озбиљно и донесе плат-
не разреде за цео јавни сектор, након чега просветари неће имати 
против да им плате буду смањене.

„Све остало је конзервирање постојећег стања”, тврди Жива-
новић.

Извор: Озон прес
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ОД ПОНЕДЕЉКА 30 МИН
11. новембар 2014.

НЕУСПЕЛИ ПРЕГОВОРИ СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА И 
ВЛАДЕ СРБИЈЕ

Репрезентативни синдикати просветних радника не одустају 
од штрајка који почиње 17. новембра, јер нису постигли никакав 
договор на састанку који је у петак одржан са министрима Владе 
Србије. Према ранијој одлуци, просветари ће од понедељка сту-
пити у законски штрајк, што значи да ће часови у школама бити 
скраћени на 30 минута.

Наставници који буду штрајковали мораће да надокнаде из-
губљено време, јер ће у противном остати без дела плате. На свака 
три одржана часа у законском штрајку наставник мора да надок-
нади један час. Законом је предвиђено да „запослени који учествује 
у штрајку остварује основна права из радног односа, осим права 
на зараду”.

На питање колико би протест могао да потраје, Јасна Јанковић, 
чланица Председништва Уније синдиката просветних радника, 
каже за Данас да то не зависи од синдиката.

Министарка Кори Удовички информисала нас је да је влада 
одлучила да направи обједињене платне разреде за цео јавни сек-
тор до јуна 2015. године, а да ће они почети да се примењују после 
2017. године. Тим законом неће бити обухваћена јавна предузећа, 
чак ни она која држава субвенционише. Све што смо на том са-
станку чули је исувише неозбиљно да би било разматрано и неће 
утицати на нашу одлуку да од понедељка ступимо у штрајк – каже 
Јанковићева.

Синдикати, како додаје, не одустају од захтева да образовање 
буде изузето од смањења плата за 10 одсто, да се донесу јединствени 
платни разреди за цео јавни сектор и да хитно почну преговори 
о посебном колективном уговору и изменама Закона о основама 
система образовања и васпитања.
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– Сада је већ јавна тајна да ће полиција бити изузета од смањења 
плата за 10 одсто. Ако су изузели и оне који добијају националну 
пензију, што не би и образовање? Влада треба да изађе са конкрет-
ним предлогом како ће изгледати закон о платним разредима и 
када ће ступити на снагу. Они не помињу ни колико ће смањење 
плата трајати, већ само кажу „док нам не буде боље” – истиче Јасна 
Јанковић.

И Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у про-
свети Србије, сматра да од друге стране зависи колико би штрајк 
у школама могао да потраје. Он истиче да синдикатима пред-
стоје преговори о посебном колективном уговору, јер постојећи 
истиче крајем јануара и да је примарни циљ да се заштите тех-
нолошки вишкови. Просветари се оштро противе најави да би у 
предстојећим изменама Закона о основама система образовања и 
васпитања могао да буде избрисан члан којим се конкурс за пријем 
нових радника може расписати само ако нема одговарајућег кадра 
на листи технолошких вишкова, са које се врши предузимање.

– Наш главни циљ је да одбранимо постојећи колективни уго-
вор и члан закона којим се ово питање регулише, а потом да се 
изборимо да се запосленима који су примљени у радни однос са 
непуном нормом, допуни фонд часова, ако нема расположивог ка-
дра међу технолошким вишковима. Могућност да директори сами 
бирају кога ће примити у радни однос је отворен пут за корупцију 

– указује Брајковић, напомињући да радно место у просвети кошта 
од 5.000 до 10.000 евра.

На питање какво је расположење међу запосленима, он ис-
тиче да ће још већи број људи бити спреман да уђе у штрајк, када 
буде осетио смањење плате. С обзиром да су владине мере штедње 
ступиле на снагу 1. новембра, то значи да ће прво смањење зараде 
просветари осетити 6. децембра, када примају први део новем-
барске плате.

Извор: Данас
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12. новембар 2014.

ЗАШТО МОРАМО ДА ШТРАЈКУЈЕМО!?

На састанку репрезентативних синдиката са министрима де-
латности јавних служби (просвета, здравство, социјална заштита, 
култура...), одржаног 7. новембра 2014. године у Влади РС, главна 
тема разговора био је Закон о платама на бази платних разреда, а 
успут се разговарало и о смањењу зарада у јавном сектору и ми-
нулом раду.

Министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удо-
вички је нагласила да је ЦИЉ доношења Закона контрола трошења 
средстава, запошљавање у јавном сектору и отклањање великих 
диспаритета у зарадама међу корисницима буџетских средстава.

Министарка Кори Уводички је акценат ставила на следеће 
активности:

1. Да ће Закон важити за све јавне службе, а не само за поје-
дине делатности, као што је било у првој варијанти;

2. Закон се неће односити на јавна предузећа, чак ни она која 
држава субвенционише;

3. Закон ће бити донет до пролећа 2015. године, а његова при-
мена почеће највероватније за две године.

На ово је оштро реаговао председник УСПРС Драган Матије-
вић, који је указао присутнима да је циљ оправдан, а да су понуђена 
решења потпуно погрешна и бесмислена.

Прво, контролисаће се јавне службе које су већ под потпуном 
контролом и у којима и нема диспаритета у зарадама, јер су у том 
сектору плате хронично ниске;

Друго, ван контроле ће остати јавна предузећа (Нис, ЕПС, Те-
леком...), у којима на све стране цури, у којима су зараде знатно 
више него у јавном сектору и у односу на које је требало отклонити 
диспаритете у висини зарада. Ван контроле остаје систем који ства-
ра губитке, а које држава покрива из буџетских средстава, којима 
се додељују субвенције и дају гаранције за подигнуте кредите, и 
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због којих у буџету нема средстава за пристојне плате запослених 
у јавном сектору ?!;

Треће, јавна предузећа ће бити у још повољнијој позицији и 
диспаритети у зарадама ће се повећати, јер ће се њима умањити 
само основне зараде, а не и регрес и топли оброк. У јавном служ-
бама нема регреса и топлог оброка, па ће бити умањена целокупна 
зарада.

Из свега наведеног, јасно је да је министарка Кори Удовички 
на погрешном колосеку и да држава нема ни визију ни решења за 
проблем са платама корисника буџета.

ДРЖАВА ИПАК ПРАВИ ИЗУЗЕТКЕ

На састанку смо сазнали да је држава у смањењу зарада ко-
рисницима буџета већ направила изузетак према полицијским 
службеницима, којима ће бити умањена основица, али ће им бити 
повећани коефицијенти?! Сваки коментар је сувишан...

На састанку смо такође сазнали да је и Међународна орга-
низација рада, поводом умањења зарада по основу минулог рада 
заузела став, да минули рад није захвалност послодавца, већ на-
града запосленима за радно искуство и њихов допринос развоју 
друштвено-економског система у који су инвестирали део својих 
зарада кроз порезе и доприносе.

Као и претходни, састанак у Влади РС је било пуко губљење 
времена, а једини закључак је да држава и даље штити оне који 
имају, а узима од оних који немају.

EТО ЗАТО ШТРАЈКУЈЕМО!

ИНФО УСПРС
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13. новембар 2014.

НАСТАВАК ПРЕГОВОРА
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ЧАСОВИ КРАЋИ
13. новембар 2014.

ЗАПОСЛЕНИ У ПРОСВЕТИ ОД ПОНЕДЕЉКА У ШТРАЈКУ

Запослени у просвети који су чланови четири репрезентатив-
на синдиката, почеће у понедељак 17. новембра штрајк, скраћењем 
наставе на 30 минута, речено је данас агенцији Бета у Унији син-
диката просветних радника Србије (УСПРС).

Чланица Председништва Уније Јасна Јанковић рекла је да ће 
запослени у просвети почети штрајк од понедељка, тако што ће 
настава у обе смене бити скраћена на 30 минута. Како је истакла, 
штрајк ће сигурно почети без обзира на састанак који ће предста-
вници Уније, синдиката „Независност”, Синдиката образовања 
Србије и Синдиката радника у просвети Србије, сутра у 11 сати 
имати са ресорним министром просвете Срђаном Вербићем.

„Ми смо отворени за разговор и видећемо шта ће да нам по-
нуди. До сада нисмо постигли договор”, прецизирала је Јанковић, 
наводећи да је одлука о штрајку донета „још” 29. октобра и да их у 
међувремену министар није контактирао.



УСПРС Велики штрајк

95

Она је истакла да су захтеви запослених у просвети изузеће 
од смањења зарада у јавном сектору, доношење закона о платним 
разредима за цео јавни сектор, као и хитно отпочињање преговора 
о посебном колективном уговору.

„Ми тражимо изузеће од смањења плата, када се већ изузимају 
поједине категорије у јавном сектору”, рекла је она. Јасна Јанковић је 
као пример навела полицију где ће се, како је истакла, „према најави 
министарке државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички”, 
кроз повећање коефицијената зарада анулирати смањење.

„Министарка Удовички нам је на састанку у петак обећала је-
динствене платне разреде не пре 2017. године”, рекла је Јасна Јанко-
вић. Синдикати ће сутра у 9.30 држати конференцију за новинаре 
на којој ће говорити о штрајку.

Извор: Блиц

14. новембар 2014.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ

На изузетно посећеној конференцији за штампу, четири реп-
резентативна синдиката потврдила су одлуку о штрајку који по-
чиње 17.11.2014. године у основним и средњим школама. Медијима 
су се обратили Јасна Јанковић, члан Председништва Уније синди-
ката просветних радника Србије, Слободан Брајковић, председ-
ник Синдиката радника у просвети Србије, Томислав Живановић 
председник ГСПРС Независност и Радован Шојбашић, потпред-
седник Синдиката образовања Србије. Након конференције пред-
ставници синдиката су се упутили на заказане преговоре са мини-
стром просвете, науке и технолошког развоја Срђаном Вербићем. 
Извештај са преговора објавићемо по завршетку састанка.
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ИНФО УСПРС

ДО ИСПУЊЕЊА ЗАХТЕВА
14. новембар 2014.

СМАЊЕЊЕ ПЛАТА СКРАЋУЈЕ ЧАСОВЕ

Док се не испуне захтеви четири репрезентативна синдиката 
да просвета буде изузета од смањења плата, од понедељка школски 
часови трајаће 30 минута.

Финансијски проблеми поново угрожавају образовање у 
Србији, а штрајк ће, како најављују синдикати, трајати све до ис-
пуњења захтева, а 80 посто просветних радника ће га подржати.

„Оно за шта се ми залажемо је то да онај новац који држава 
Србија даје онима који за њу раде – државним службеницима – 
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уравнотежи. Само да кажем да ће наша плата бити испод 39.000 
динара, да није повећана од 2008. године и када се говори о јавном 
сектору, то се не односи на просветне раднике”, каже Јасна Јанко-
вић из Уније синдиката.

„Овде пише да смањење креће од новембра месеца, новембар-
ска плата ће бити смањена, а смањена плата ће се реализовати у 
децембру. Није само 10 одсто, колико они најављују, има радника 
који имају већу обитељ, ако му се минули рад већ смањио, то је 
већ 14 одсто”, каже представник Синдиката образовања Србије 
Радомир Шујановић.

Плате нису једини разлог за незадовољство просветара.
Председник Синдиката радника у просвети Србије Слободан 

Брајковић тврди да већина директора припада владајућим пар-
тијама и да се за радно место у појединим школама плаћа и до 
5.000 евра.

„Тражимо и да отпочну разговори о Закону о образовању, јер 
министар просвете (Срђан Вербић) планира да нам укине запо-
шљавање технолошких вишкова, као и запошљавање по конкурсу. 
То је претња од стране директора и министра, јер ми смо дирек-
торима ушли у бизнис. Сваки директор гледа да прима неког са 
стране”, тврди Брајковић.

На питање да ли ће штрајком бити онемогућено да се оконча 
прво полугодиште, представници синдиката нису могли да одго-
воре, јер тврде да све зависи од министарства и владе.

Дневни боравак за децу радиће бар прве недеље штрајка.

Извор: Б92
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ПРЕМИЈЕРУ
14. новембар 2014.
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ЈАВНОСТИ И РОДИТЕЉИМА
16. новембар 2016.





II

ПОЧЕТАК И ДРАМА
ВЕЛИКОГ ШТРАЈКА

„Немање је тврђе од поштења,
кука мотка да се нешто мења”
„Све је добро само још да ваља,
ко ће овај пос̀ о да отаља”.

новембар 2014. – фебруар 2015.
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Ово поглавље обухвата период од почетка Великог штрајка, 
17. новембра 2014. године па до 18. фебруара 2015. године. Наиме, 
тога дана два репрезентативна синдиката која су била у штрајку, 
Синдикат образовања Србије и синдикат „Независност” потписа-
ли су са Министарством просвете Споразум о изласку из штрајка 
и Посебни колективни уговор. Тај догађај у знатној мери одредиће 
даљу судбину Великог штрајка.

ПОЧЕО ШТРАЈК
17. новембар 2014.

ПОЧЕО ШТРАЈК ПРОСВЕТАРА, ЧАСОВИ 30 МИНУТА

Четири репрезентативна синдиката просвете започела су 
јутрос штрајк у основним и средњим школама у Србији, скраћи-
вањем часова на 30 минута, који ће трајати до испуњења захтева 
да просветни радници буду изузети од смањења плата од 10 одсто, 
док се не уреде платни разреди. Генерални секретар Независног 
синдиката просветних радника Војводине Здравко Хаџи Ковач 
потврдио је јутрос за РТВ да ће због штрајка просветних радника 
часови бити скраћени на 30 минута. Министарство просвете, на-
уке и технолошког развоја саопштило је данас да се настава одвија 
нормално у 63 одсто школа, а да су у остатку часови скраћени на 
пола сата.

„То је договор четири синдиката и ја се надам да ће бити по-
штован”, рекао је Ковач.
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Синдикати: Часови скраћени у 1.005 школа

Председник Синдиката радника запослених у просвети Сло-
бодан Брајковић рекао је агенцији Бета да су часови били скраћени 
у 1.005 школа, од укупно око 1.700.

Он тврди да разлика у подацима између министарства и 
синдиката потиче одатле што министарство обрачунава и оне 
школе са једним до пет ђака, које никада не штрајкују, а њих је 
око 400.

„Настављамо законски штрајк и очекујемо да разговарамо са 
премијером Александром Вучићем”, казао је Брајковић.

Настава редовна у 63 одсто школа у Србији

Министарство просвете, науке и технолошког развоја сао-
пштило је данас да се настава одвија нормално у 63 одсто школа, а 
да су у остатку часови скраћени на пола сата.

„У преподневној смени у Србији настава је редовно почела у 
1.106 основних и средњих школа, односно 63 одсто. У 662 школе (37 
одсто) настава се одвијала са скраћеним часовима од 30 минута”, 
наводи се у саопштењу.

У Београду се редовна настава у трајању од 45 минута изво-
дила у 79 одсто школа.

„Драго ми је што највећи број наставника, упркос веома теш-
кој ситуацији, интересе ученика ставља на прво место”, рекао је 
министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић.

Министар је додао да је материјални положај просветних рад-
ника толико тежак да је такво стање на дужи рок неодрживо.

„Просветни радници сносе велики део терета друштвених и 
економских реформи које спроводи Влада Србије и баш због тога 
је потребно успоставити систем плата који одговара одговорности 
и нивоу образовања који наставници имају”, додао је Вербић.

Он је нагласио да је отпочело формирање радне групе за пре-
говоре о посебном колективном уговору на коме ће се заједно са 
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представницима четири репрезентативна синдиката просвете ра-
дити у наредним недељама.

Такође, представници синдиката биће у најкраћем могућем 
року укључени у рад на изменама Закона о основама система об-
разовања и васпитања, што је, заједно са отпочињањем преговора 
о посебном колективном уговору, такође био захтев синдиката.

Пре овога, просветни радници организовали су штрајк 1. сеп-
тембра и у октобру.

Матијевић: Имамо најниже плате

Председник Уније синдиката просветних радника Драган Ма-
тијевић рекао је ФоНету, поводом штрајка који су организовали 
синдикати просвете скраћивањем часова у основним и средњим 
школама на 30 минута, да је основни захтев да просветни радници 
буду изузети од смањивања плата од 10 одсто.

Ми и онако имамо најниже плате у Републици, чак испод про-
сечног примања. Просек је 44.000, просветни радници имају 43.000, 
а са овим смањењем имали бисмо плату мању од 40.000 динара, 
рекао је Матијевић додајући да је то јако неправедно, „посебно ако 
се зна да око 80 одсто колега имају завршен факултет”.

Он је рекао да синдикати траже и хитно увођење платних раз-
реда у целокупном јавном сектору, као и преговора о колективним 
уговорима у просвети.

Други захтев је да се донесе закон о платним разредима у коме 
би све јавне служе биле обухваћене и трећи захтев је да што пре 
почну преговори о колективном уговору, чије важење истиче у 
јануару”, казао је Матијевић.

Он није могао да прецизира докле ће штрајк трајати, наводећи 
да су захтеви просветних радника „за Владу веома тешки”, а за 
синдикате минимални.

У овом тренутку тешко је рећи докле ће штрајк трајати јер то 
пре свега зависи од слуха државних, а пре свега просветних власти, 
рекао је Матијевић.
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Штрајк у Зрењанину

„Од 25 школа, домова ученика, предшколских установа, две 
школе нису у штрајку, једна школа ће од сутра скратити часове на 
30 минута, док 22 школе штрајкују у законском оквиру, и скратиле 
су часове на 30 минута”, рекао је за РТВ Звонимир Јовић, пред-
седник Синдиката просветних радника Баната у Зрењанину, који 
делује на територији Средњебанатског округа.

Према његовим речима, штрајка нема у зрењанинској Ос-
новној школи „Жарко Зрењанин”, и школи у Книћанину. Школа 
у насељеном месту Фаркаждин, од сутра ће скратити часове на 30 
минута.

Ранко Храњаз, генерални секретар Синдиката радника у 
просвети Србије, рекао је да у око 40 школа у Средњебанатском 
округу овај синдикат има своје чланство, као и да на територији 
Зрењанина за сада нема штрајка у школи у Ченти, док је зрења-
нинска Основна школа „Доситеј Обрадовић” у штајку, али звони 
на 45 минута.

У оба синдиката истичу да су задовољни бројем школа које су 
данас ступиле у штрајк, напомињући да очекују да ће и на терито-
рији Зрењанина, преко 90 одсто школа штрајковати.

За 26. новембар најављен је протест просветних радника у 
Зрењанину.

Извор РТВ

17. новембар 2014.

ПРОСВЕТАРИ: И БЕЗ СМАЊЕЊА ИМАМО НАЈНИЖЕ ПЛАТЕ 
У РЕГИОНУ

Председник Уније синдиката просветних радника Драган Ма-
тијевић рекао је ФоНету, поводом штрајка који су организовали 
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синдикати просвете скраћивањем часова у основним и средњим 
школама на 30 минута, да је основни захтев да просветни радници 
буду изузети од смањивања плата од 10 одсто.

Ми и онако имамо најниже плате у Републици, чак испод про-
сечног примања. Просек је 44.000, просветни радници имају 43.000, 
а са овим смањењем имали бисмо плату мању од 40.000 динара, 
рекао је Матијевић додајући да је то јако неправедно, „посебно ако 
се зна да око 80 одсто колега имају завршен факултет”.

Он је рекао да синдикати траже и хитно увођење платних раз-
реда у целокупном јавном сектору, као и преговора о колективним 
уговорима у просевети.

Други захтев је да се донесе закон о платним разредима у коме 
би све јавне служе биле обухваћене и трећи захтев је да што пре 
почну преговори о колективном уговору, чије важење истиче у 
јануару.

Матијевић није могао да прецизира докле ће штрајк трајати, 
наводећи да су захтеви просветних радника „за Владу веома теш-
ки”, а за синдикате минимални.

Извор: Блиц

17. новембар 2014.

НАСТАВНИЦИ У ШТРАЈКУ, ЂАЦИ ОПЕТ У ХАОСУ

Представници четири репрезентативна просветна синдиката 
тврде да је скраћењем часова данас штрајковало око 60 одсто школа 
широм Србије, док је Министарство просвете саопштило да су се 
часови редовно одвијали у 63 одсто школа.

Оно што је обележило јучерашњи дан јесте хаос, јер у већини 
школа нису штрајковали сви наставници, већ је одређени број др-
жао наставу од 30 минута, док су остали имали часове од 45 минута. 
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Тако су деца 15 минута луфта код појединих професора користила 
за одлазак ван школског дворишта.

– Драго ми је што највећи број наставника, упркос веома теш-
кој ситуацији, интересе ученика ставља на прво место – рекао је 
јуче поводом штрајка министар просвете Срђан Вербић.

Унија синдиката просветних радника истакла је да је основни 
захтев да просветни радници буду изузети од смањивања плата од 
десет посто. Тражи се и хитно увођење платних разреда и прего-
вори о колективним уговорима.

Нови Сад
Од укупно 52 школе, нема ни једне која је у потпуности обус-

тавила наставу. Законски минимум, где часови трају 30 минута, 
поштује око 55 одсто школа.

Крагујевац
Од 64 школе у Шумадији, 27 је у штрајку. Како каже начелник 

школске управе Радојко Дамњановић, 42 одсто просветних рад-
ника штрајкује.
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– У Крагујевцу је, од 35 школа, штрајк у десет Основних и у 
седам средњих. То значи да већина не штрајкује и да се настава 
одвија нормално – каже Дамњановић.

Краљево
Жарко Милосављевић, начелник Школске управе у Краљеву, 

рекао је за „Блиц” да су од 43 средње и основне школе на подручју 
Краљева, Врњачке Бање и Рашке, у 28 часови скраћени на 30 ми-
нута, а да укупно 146 просветних радника ради пуно радно време.

Чачак
Само у три од 25 основних школа на територији Чачка настава 

се одвијала нормално, док су у свим осталим часови скраћени на 30 
минута. Позиву на штрајк нису се одазвали запослени у школама 
у Горњој и Доњој Трепчи, као и ОШ „Степа Степановић” у Горњој 
Горевници.

Према подацима Школске управе у Чачку, половина средњих 
школа је у штрајку. Часови су трајали 30 минута у Гимназији, 
Прехрамбено-угоститељској и Машинско-саобраћајној школи.

Зрењанин
Подаци о штрајку просветних радника у средњем Банату раз-

ликују се у зависности од тога ко их саопштава.
– Одзив школа на позив за штрајк у граду Зрењанину и општи-

нама Житиште, Нови Бечеј, Сечањ и Нова Црња, одличан је. Имамо 
податке да је 95% школа у обустави, са звоном на тридесет минута 

– тврди Ранко Хрњаз, челник Независног синдиката јавних служби.
Начелник Школске управе за Банат Станиша Бањанин каже 

да он располаже подацима из школа.
– Према тим подацима, пре подне су у штрајку биле 83 школе, 

са делимичном обуставом рада односно часовима од 30 минута. Са 
пресеком из поподневне смене, подаци су да је 95 школа у обустави, 
од укупно 192 под ингеренцијом Школске управе за Банат, што је 
око 50 одсто – каже Бањанин.
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Ниш
Просветни радници у Нишу скратили су часова на 30 минута 

у 27 основних и средњих школа. Међутим, и у школама које су 
започеле штрајк по закону доста наставника и професора не жели 
да штрајкује, већ држе часове 45 минута. У Нишу има 56 основних 
и 23 средње школе.

Крушевац
Према подацима Уније синдиката просветних радника Србије 

од 52 школе у Расинском округу у штрајку су 42. У Школској управи 
тврде да наставници штрајкују у 39 школа.

Извор: Блиц

17. новембар 2014.

КОЛИКО ШКОЛА ЗАИСТА ШТРАЈКУЈЕ?

Београд. Синдикати просветних радника тврде да је данас 
штрајковало око 60 одсто школа, док је Министарство просвете 
саопштило да је 63 одсто школа нормално радило.

Чланови четири репрезентативна синдиката у просвети од 
данас штрајкују скраћењем часова на 30 минута.

Председник Синдиката радника запослених у просвети Сло-
бодан Брајковић рекао је агенцији Бета да су часови били скраћени 
у 1.005 школа, од укупно око 1.700.

Он тврди да разлика у подацима између министарства и син-
диката потиче одатле што министарсво обрачунава и оне школе 
са једним до пет ђака, које никада не штрајкују, а њих је око 400.

„Настављамо законски штрајк и очекујемо да разговарамо са 
премијером Александром Вучићем”, рекао је Брајковић.
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Министарство просвете саопштило је данас да се настава 
одвија нормално у 63 одсто школа, а да су у остатку часови скраће-
ни на пола сата.

„У преподневној смени у Србији настава је редовно почела у 
1.106 основних и средњих школа, односно 63 одсто. У 662 школе (37 
одсто) настава се одвијала са скраћеним часовима од 30 минута”, 
наводи се у саопштењу.

У Београду се редовна настава у трајању од 45 минута изво-
дила у 79 одсто школа.

„Драго ми је што највећи број наставника, упркос веома теш-
кој ситуацији, интересе ученика ставља на прво место", рекао је 
министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић.

Министар је додао да је материјални положај просветних рад-
ника толико тежак да је такво стање на дужи рок неодрживо.

„Просветни радници сносе велики део терета друштвених и 
економских реформи које спроводи Влада Србије и баш због тога 
је потребно успоставити систем плата који одговара одговорности 
и нивоу образовања који наставници имају”, додао је Вербић.

Он је нагласио да је отпочело формирање радне групе за пре-
говоре о посебном колективном уговору на коме ће се заједно са 
представницима четири репрезентативна синдиката просвете ра-
дити у наредним недељама.

Такође, представници синдиката биће у најкраћем могућем 
року укључени у рад на изменама Закона о основама система об-
разовања и васпитања, што је, заједно са отпочињањем преговора 
о посебном колективном уговору, такође био захтев синдиката.

Четири репрезентативна синдиката у просвети најавили су да 
ступају у штрајк, између осталог због захтева да буду изузети од 
смањења плата за десет одсто.

Штрајк су најавили Унија синдиката просветних радника Ср-
бије (УСПРС), Синдикат радника у просвети Србије, „Независност” 
и Синдикат образовања Србије.

Извор: Б92
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17. новембар 2014.

БРОЈ ШКОЛА У ШТРАЈКУ!

На основу прикупљених података од стране четири репрезен-
тативна синдиката у понедељак 17.11.2014. године у штрајку је било 
1.287 школа од укупно 1.768 на територији Србије.

Очекујемо да се у току сутрашњег дана остале наше колеге 
прикључе штрајку.

ИНФО УСПРС

ШТРАЈК 17.11.
18. новембар 2014.

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ШКОЛА У ШТРАЈКУ 
17. НОВЕМБАР 2014.

– Александровац 3 – Аранђеловац 9
– Ариље 1 – Бачка Паланка 9
– Бор 6 – Београд 7
– Ваљево 15 – Велика Плана 5
– Врање 14 – Власотинце 3
– Врњачка Бања 5 – Врбас 3
– Вршац 13 – Горњи Милановац 8
– Зајечар 4 – Зрењанин 23
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– Ивањица 9 – Инђија 6
– Ковин 6 – Крагујевац 18
– Краљево 23 – Крушевац 34
– Лучани 2 – Ниш 27
– Нова Варош 3 – Нови Кнежевац 4
– Нови Сад 21 – Панчево 6
– Пожаревац 3 – Пожега 1
– Прибој 6 – Прокупље 5
– Сечањ 8 – Смед. Паланка 1
– Сомбор 5 – Сремска Митровица 10
– Србобран 2 – Чачак 26
– Ужице 1 – Неготин 1

УКУПНО 354

Податке нису доставили:
Алексинац, Дољевац, Јагодина, Куршумлија, Косово, Кња-

жевац, Кладово, Лесковац, Мали Зворник, Нови Пазар, Параћин, 
Пирот, Пријепоље, Ражањ, Смедерево, Соко Бања, Топола, Тутин, 
Ћуприја и Шабац.

НАПОМЕНА:
 – Унија ће свакога дана објављивати листу са бројем школа 
у штрајку, како би се пратиле све промене.

 – Београд је поново потпуно затајио у свим синдикалним 
централама, што је поражавајуће.

 Канцеларија УСПРС
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ПРОТЕСТ КРАЉЕВО
17. новембар 2014.
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19. новембар 2014.

ТРИБИНА КРАЉЕВО

У организацији четири репрезентативна синдиката у сали 
КВарт у току је трибина на тему „Куда иде српско образовање”. По-
ред домаћина из Краљева скупу присуствују и просветни радници 
из Крушевца, Чачка, Крагујевца, Врњачке Бање, Александровца, 
Бруса, Трстеника, Ћићевца, Варварина ...

Присутним просветним радницима обратили су се Драган 
Матијевић, председник Уније синдиката просветних радника 
Србије, Томислав Живановић, председник ГСПРС Независност, 
Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у просвети 
Србије и Ђурђица Црвенко, члан председништва Синдиката об-
разовања Србије.
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По информацијама које су дошле из канцеларије УСПРС број 
школа које су у штрајку се попео на 408.

ШТРАЈК СЕ НАСТАВЉА!

ИНФО УСПРС

20. новембар 2014.

СВЕ ВИШЕ ШКОЛА У ШТРАЈКУ

Број школа у којима час траје 30 минута се ипак повећава, по-
казују и подаци Министарства просвете након трећег дана штрајка 
просветних радника. Иако се подаци синдиката и просветних вла-
сти слажу само око тога колико школа има у Србији, јасно је ипак 
да се протесту прикључују нове школе.
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На основу података четири репрезентативна синдиката за-
послених у просвети, од 1.768 школа на територији Србије – 1.287 
штрајкује, као и више од 75 одсто запослених. За наш лист у Ми-
нистарству просвете су рекли да је у среду у штрајку било 41 одсто 
школа, односно 731 од 1.768 колико их укупно има. У Београду 
скраћене часове има 20 одсто школа или 54 од 276 образовних ин-
ституција у главном граду.

Подсетимо, до разлике у броју долази до тога у зависности 
које се школе броје, мале или велике, да ли се рачунају оне у којима 
штрајкује само један професор или у протесту морају да буду сви 
наставници…

Унија синдиката просветних радника Србије, један од чети-
ри репрезентативна колико их је организовало штрајк, сваки дан 
објављује списак школа по градовима које су у протесту. Првог 
дана их је било 354, затим 408, а трећег дана штрајка – 417 школа 
које припадају овом синдикату. Према овим листама, у протесту 
убедљиво предњаче Крушевац, Крагујевац, Ниш и Чачак, као и 
Зрењанин, па Нови Сад и Београд.

Извор: Политика

ВЕЋИ БРОЈ ШКОЛА У ШТРАЈКУ
20. новембар 2014.

ПРОСВЕТАРИ ДАНАС СА ВУЈОВИЋЕМ

Представници сва четири репрезентативна синдиката 
просветних радника данас ће се састати са министром финансија 
Душаном Вујовићем, сазнаје Данас. Иако је у јучерашњем разгово-
ру са министром просвете Срђаном Вербићем постигнут известан 
напредак, то није довољно да синдикати прекину штрајк.

Јасна Јанковић, чланица Председништва Уније каже да је у 
среду почела да ради комисија за измене Закона о основама си-
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стема образовања и васпитања, у којој учествују и синдикати, а 
да ће се наредне недеље састати комисија за посебан колективни 
уговор. Јанковићева је оценила да је дошло до помака у комуни-
кацији са Вербићем, јер је захваљујући његовом посредовању за 
данас заказан састанак са министром финансија Вујовићем. Она 
преноси Вербићеву изјаву да ће моментално поднети оставку, ако 
просветним радницима идуће године зараде буду смањене више 
од 10 одсто.

- Изједначавање плата у јавном сектору по степену стручне 
спреме и даље остаје кључни захтев синдиката просветних радни-
ка. Нама је важно да се преговори о посебном колективном уговору 
заврше до краја децембра, јер постојећи истиче средином јануара. 
Најважније је да се број школа које су у штрајку повећава – оценила 
је Јанковићева, напомињући да то показују подаци и синдиката 
и Министарства просвете, иако користе различиту методологију 
при бројању.

Министарство је саопштило да су јуче часови били скраћени 
на 30 минута у 40 одсто школа у Србији, а у Београду 18 одсто. 
Синдикати, међутим, тврде да штрајкују запослени у најмање 1.050 
образовних установа.

Извор: Данас

ПОСТОЈИ НАПРЕДАК?
20. новембар 2014.

НОВИ САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА СИНДИКАТА 
ПРОСВЕТЕ

Министар просвете Срђан Вербић је после данашњег састанка 
са представницима четири репрезентативна синдиката просвете, 
који штрајкују скраћењем часова, рекао да постоји напредак у до-
говору о уређењу платних разреда у јавном сектору.



УСПРС Велики штрајк

119

„Имамо боље разумевање онога што би требало да постигнемо, 
оптимистичнији смо у погледу остварљивости платних разреда на 
фер и правичан начин”, рекао је Вербић.

Министар је најавио да ће у петак, 21. новембра о уређењу 
платних разреда у јавном сектору он и представници синдиката 
разговарати и са министром финансија Душаном Вујовићем.

„На данашњем састанку са представницима синдиката раз-
говарали смо и о њиховом захтеву да буду изузети од смањења 
плата у јавном сектору, али су нам ставови и даље дијаметрално 
супротни”, рекао је Вербић.

Најавио је да би следеће недеље требало да почну разговори са 
синдикатима о колективном уговору, чиме би био испуњен један 
од њихових захтева.

Представници синдиката биће укључени и у рад на измена-
ма Закона о основама система образовања и васпитања, рекао је 
Вербић.

Према подацима Министарства просвете, у поподневној сме-
ни 37 одсто основних и средњих школа штрајковало је скраћењем 
часова на 30 минута.
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„Нисам задовољан тиме што уопште разговарамо о оваквим 
процентима. Све док је и једна школа у штрајку, ми имамо про-
блем”, рекао је Вербић.

Представници синдиката нису давали изјаве после састанка 
са Вербићем.

Извор: Бета

МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА
20. новембар 2014.

САОПШТЕЊЕ МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ: 
ШТРАЈК ПОНИЖЕНИХ ПРОФЕСОРА

Апелујемо на све људе просветитељске оријентације, самос-
весне појединце и удружења, да нам се придруже

Редакција Србин.инфо добила је званично саопштење нас-
тавног особља, по постигнутим резултатима на међународним 
такмичењима, најбоље школе у Србији – Математичке гимназије 
у Београду – у којем се саопштава да ће ова просветна установа 
ступити у штрајк.

Саопштење преносимо у целости:
Математичка гимназија из Београда је ушла у штрајк. До 

краја недеље држаћемо скраћене часове, када ћемо донети одлуку 
о даљим смерницама нашег деловања.

Као професори ове школе од интегритета, са доказаним ус-
песима у раду, како у нашој земљи тако и у иностранству, сма-
трамо да имамо право и дужност, да међу првима дигнемо глас 
против овакве деградације и понижавања наставничке професије, 
уништавања образовног система и ерозије наших духовних темеља 
у целини.

Ношени идејом да је оздрављење друштва могуће, пре свега 
променама у сфери знања, културе и вредносних приоритета, ми 
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апелујемо на све људе просветитељске оријентације, самосвесне 
појединце и удружења, да нам се придруже.

Наши захтеви смерају на могуће исходе ових рестриктивних 
мера, на њихове крајње консеквенце које могу да определе лик бу-
дућег доба. Ово је протест умног човека одговорног пред судом 
долазећих генерација. Дакле, не ради се о инструменталним за-
хтевима и ускогрудости, него о борби за уважавање сваког грађа-
нина Србије, за достојанствен живот у правно уређеној, морално 
одговорној и успешној држави.

Наша лична и професионална енергија усмерена је на ства-
ралаштво, сарадњу и савезништво. Тај животни стил преферира 
универзално насупрот партикуларном (аксиологија), афирмативно 
насупрот негативном (логика) и стимулативно насупрот рестрик-
тивном (економија). Наше обзире изоштравају интереси ученика, 
права човека и грађанина, слободе друштва. Од громора овог гла-
са нека се прошире хоризонти укупних друштвених настојања за 
боље сутра.

СО Математичке гимназије у Београду

Извор Србин.инфо
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ПОДРШКА ДРУШТВА ФИЗИЧАРА
21. новембар 2014.
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ЧАЧАНСКИ ГЛАС
21. новембар 2014.

ПРОСВЕТАРИ ОД ПОНЕДЕЉКА У ЗАКОНСКОМ ШТРАЈКУ

ДО ИСПУЊЕЊА ЗАХТЕВА

Чланови четири репрезентативна синдиката просвете, Уније 
синдиката просветних радника Србије, Синдиката образовања Ср-
бије, ГСПРС „Независност” и Синдиката радника у просвети Ср-
бије, од понедељка су у законском штрајку, који ће, како најављују, 
трајати док њихови захтеви не буду испуњени. Захтеви просветних 
радника су: изузимање просвете од смањења плате, доношење За-
кона о платним разредима који ће обухватити читав јавни сектор и 
примену закона од 1.1.2015. године и хитно започињање преговора 
о Посебном колективном уговору и изменама и допунама Закона о 
основама система образовања и васпитања. На територији Града 
Чачка све школе су у законском штрајку, а часови су скраћени на 
30 минута. 
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По статистици Уније синдиката просветних радника Србије 
у понедељак је 1.101 школа била у штрајку. Школе највећих градо-
ва у Србији су у штрајку, све у Чачку, Краљеву, Крушевцу, Нишу, 
Зрењанину и већина школа у Београду. Због безбедности ученика 
одлучили смо да распоред часова прилагодимо условима штрајка, 
односно да у свим школама часови трају по 30 минута. Колеге које 
не желе да учествују у штрајку, имају обавезу да се писаним путем 
обрате директору са захтевом да им обезбеди услове за рад. Али, 
њих је веома мало. Послали смо и упутство запосленима у школама 
да се синдикалци и директори договоре, управо због безбедности 
ученика, да би се омогућило остваривање права на рад. У Гим-
назији се звони на 30 минута. Смене почињу у исто време , као и 
раније, у 7,30 и 13,30 часова, јер не желимо да превише реметимо 
уобичајени ритам живота ученика и родитеља – казао је за наш 
лист професор Драган Матијевић, председник Уније синдиката 
просветних радника Србије. 

Коментаришући први захтев – да се просвета изузме од 
смањења плата, професор кажа да просветни радници имају чак 
и ниже плате од републичког просека, наглашавајући да је реч о 
најобразованијој професији и напомињући да је 70 одсто његових 
колега завршило факултете.

Нису проблем само тих 10 одсто, већ однос према професији, 
односно према памети. Знамо колико је образовање значајно за 
једну државу. Ако хоћеш да напредујеш, мораш да будеш паметан. 
Највише нас боли чињеница да управо они најобразованији на-
пуштају земљу, пре свега због ових проблема. Овде се од памети 
очигледно не може живети – каже Матијевић.

Према његовим речима, платни разреди просветарима нису 
значајни само због плата, већ због правичне расподеле новца. Ма-
тијевић подсећа да важећим колективним уговорима просветни 
радници имају неке принадлежности које су њима веома значај-
не, као што су јубиларне награде, запошљавање технолошких 
вишкова, отпремнине... Започињање преговора у вези са колек-
тивним уговорима је трећи захтев просветара, управо због тога 
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што је, како каже, посао синдиката да максимално сачувају оно 
што могу. 

Дефинитивно нећемо престајати са протестом док захтеви не 
буду испуњени. Можемо да мењамо модалитете штрајка, евенту-
ално да га мало радикализујемо, али протест мора да постоји. Ми 
другог начина немамо да се изборимо за своју позицију. Трудимо 
се да нема колатералне штете, да због штрајка не испаштају пре 
свега ђаци, они који су најмање криви у овој причи, они са којима 
и за које ми живимо – истакао је Драган Матијевић. 

Н.Р.

Поводом преговора са Владом Србије, Штрајкачки одбор из-
даје следеће 

САОПШТЕЊЕ

Од саме најаве штрајка 29. октобра, до његовог почетка 17. 
новембра, на разговоре у Министарству просвете, науке и техно-
лошког развоја, позвани смо једном и то у петак 14. новембра, по-
следњег радног дана пред почетак штрајка. Речено нам је да смо у 
праву, али да је штрајк беспредметан.

Након тог дана, састали смо се са министром Вербићем два 
пута прошле недеље, у четвртак и петак. Другом састанку (21. 
новембра) присуствовали су и министар финансија и председ-
ник Владе РС. Чинило се да је решење могуће, а ове недеље смо 
(упркос трима сусретима) далеко од потписивања било каквог 
протокола.

Неозбиљност оних који долазе да преговарају са нама, свакога 
дана са новим ставовима, кулминирала је јуче, када је запослена у 
Министарству финансија, негирала оно што је ресорни министар 
финансија рекао прошлог петка.
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Уз све то, први међу нама, министар просвете, изјављује да 
се због силних добијених обећања штрајк мора одмах окончати, 
говорећи о томе да се преговара са синдикатима, али не и са за-
посленима у просвети и директорима школа. 

Влада Републике Србије треба да зна да смо ми пре свега про-
светни радници, па тек онда чланови неког од просветних синди-
ката. Као озбиљни људи, са озбиљним захтевима, разговараћемо 
док се не нађе решење. 

Остављање најобразованијих у овој земљи, да буду на рубу 
егзистенције, довољно говори о томе ко је у праву. 

Штрајк се наставља.

25. новембар 2014.

ШТРАЈК У СВИМ ШКОЛАМА У КРАГУЈЕВЦУ

Друге недеље штрајка повећан је број крагујевачких школа 
које су се придружиле штрајку започетом 17. новембра.

У свим основним и средњим школама у Крагујевцу школско 
звоно оглашава се на пола сата, док спорадично мањи број запосле-
них у појединим школама, који не подржавају штрајк, часове држе 
регуларно, 45 минута или наставу надокнађују између смена.

Директори школа углавном подржавају запослене који су у 
штрајку, па наставу организују у складу са тим, али и за мањи број 
оних који не штрајкују труде се да организују надокнаду часова.

Извор: Радио телевизија Крагујевац
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27. новембар 2014.

БОРСКИ УЧИТЕЉИ И НАСТАВНИЦИ ОДРЖАЛИ ЈАВНИ ЧАС

Форум синдиката образовања Бор организовао је данас јавни 
час на платоу борског Дома културе. На тај начин је око осамде-
сет присутних борских просветних радника пружило подршку 
просветним радницима широм Србије, који се већ десетак дана 
налазе у штрајку.

Форум синдиката образовања Бор је поводом овог догађаја 
издао следеће саопштење:

Окупили смо се данас на платоу испред Дома културе да се ви-
димо, да нас други виде, а нарочито они који су нам препоручили 
да транспарентима искажемо своје незадовољство. Нисмо дошли 
да бројимо колико школа стоји усправно, а колико њих се руши. 
Дошли смо да покажемо да ми стојимо усправно.

На данашњи дан у Бору штрајкују наставници седам школа, од 
сутра се прикључују и колеге гимназије „Бора Станковић”. Што се 
Уније синдиката просветних радника тиче, у штрајк су 17.11.2014. 
године кренуле 354 школе, на јучерашњи дан било их је 464. То је 
оно што брине надлежне, да се број из дана у дан повећава.

То је показатељ да нешто не ваља. Ми смо прва општина у Ср-
бији, која једним оваквим јавним часом жели да укаже на проблеме 
у образовању. Поносан сам на колеге што су пре или после својих 
одржаних часова изашле на плато испред Дома културе, а на њих 
су поносне и колеге из преко 1.100 школа у штрајку широм Србије.

Писмо подршке упутила је и Математичка гимназија из Бео-
града, Друштво физичара Србије, Јасна Јанковић (ПР Уније СПРС) 
и Драган Матијевић (председник Уније СПРС), који је хтео да дође, 
али због обавеза око преговора у Влади РС није могао.

Извор: Бор 030
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ШТРАЈК 28.11.2014.
28. новембар 2014.

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ШКОЛА – ЧЛАНИЦА УНИЈЕ СПРС У 
ШТРАЈКУ 28. НОВЕМБАР 2014.

– Александровац 3 – Аранђеловац 9
– Ариље 2 – Бачка Паланка 9
– Бор 7 – Београд 29
– Ваљево 18 – Велика Плана 7
– Врање – Бујановац 14 – Власотинце 3
– Врњачка Бања 5 – Врбас 3
– Вршац 13 – Горњи Милановац 8
– Зајечар 4 – Зрењанин 24
– Ивањица 11 – Инђија 6

– Ковин 7 – Крагујевац – Бато-
чина 33

– Краљево 25 – Крушевац 35
– Лучани 2 – Ниш 34
– Нова Варош 3 – Нови Кнежевац 4
– Град Нови Сад 6 – Панчево 18
– Пожаревац 1 – Пожега 1
– Прибој 7 – Прокупље 7
– Сечањ 8 – Смед. Паланка 4
– Сомбор – Апатин 7 – Сремска Митровица 11
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– Србобран 2 – Чачак 26
– Ужице 1 – Неготин 1
– Јагодина 2 – Пријепоље 1
– Кладово 5 – Ћуприја 1
– Тутин 1 – Параћин 2
– Алексинац 5 – Шабац 1
– Лесковац 1 – Жабари 1
– Велико Градиште 1 – Петровац на Млави 1
– Ражањ 1 – Куршумлија 2
– Свилајнац 1 – Смедерево 3
– Регија Нови Сад 16 – Мали Зворник 1
– Соко Бања 0

УКУПНО 464

Податке нису доставили:
Дољевац, Косово, Књажевац, Нови Пазар, Пирот и Топола.

НАПОМЕНА:
Унија ће свакога дана објављивати листу са бројем школа у 

штрајку, како би се пратиле промене броја школа у штрајку.

 Канцеларија УСПРС
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ТРИБИНА НИШ
2. децембар 2014.
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САОПШТЕЊЕ  ШТРАЈКАЧКОГ  ОДБОРА

Пролази трећа недеља штрајка просветних радника. У овом 
оправданом бунту, већ је више од 1.100 школа, широм Србије.

У одбрану части и егзистенције, свакога дана укључује се на 
десетине колегиница и колега. Међутим, то изгледа никога од ми-
нистара у Влади РС не забрињава.

Као озбиљни људи који раде озбиљан посао, испоставили смо 
следеће захтеве:

1. Да будемо изузети од смањења плата, уштедама у сопстве-
ном буџету;

1. Да прецизирамо када ће бити завршен Закон о платним 
разредима за све делатности које се финансирају из буџета 
и од када ће се примењивати, чиме би биле решене многе 
неправде у финансирању јавног сектора;

1. Потписивање квалитетног Посебаног колективног уговора 
и учешће у изменама и допунама Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања.

О прва два захтева се и не разговара. Преговарамо само о ПКУ 
и то врло неефикасно. Како сада изгледа, намера Владе РС је да нам 
узме и она права која сада имамо, што је за више од 100.000 запосле-
них у основним и средњим школама, апсолутно неприхватљиво.

Каква је сутрашњица државе која нема слуха за оне који об-
разују њену будућност?

Спремни смо за преговоре, искрене и конструктивне, а не 
овакве у којима се причају празне приче.

Такође смо спремни и на радикализацију штрајка.
Чекамо даље кораке Владе.

У Београду,
5. децембар 2014.
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6. децембар 2014.

ГЛАВНИ ОДБОР УСПРС

У току је Главни одбор Уније синдиката просветних радника 
Србије. На данашњем састанку ГО УСПРС ће се разматрати доса-
дашњи ток преговора са Владом Републике Србије.

Чланови председништва УСПРС су информисали присутне о 
преговорима који се тичу захтева да се просветни радници изуз-
му од смањења зарада и да се донесе Закон о платним разредима 
за све делатности које се финансирају из буџета. Такође је било 
речи о Посебном колективном уговору за запослене у основним 
и средњим школама и домовима ученика и изменама и допунама 
Закона о основама систeма о образовању и васпитању.
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С обзиром да преговори са представницима Владе РС теку 
тако, да договорено у петак не важи у понедељак и да се већина 
предлога репрезентативних синдиката игнорише, Главни одбор 
УСПРС ће сутра 7.12.2014. донети одлуке о будућем деловању.

ИНФО УСПРС

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ

Главни одбор Уније синдиката просветних радника Србије, на 
својој последњој седници, анализирао је штрајк од 17. новембра и 
закључио да одређени број чланица не спроводи одлуке ГО УСПРС.

Председници синдиката у школама које не штрајкују, треба 
одмах да организују штрајк. У супротном, биће искључени из Уније 
СПРС, у року од 7 дана, на основу Статута УСПРС, члана 26, става 
1, тачке 4.



134

УСПРС Велики штрајк

Недопустиво је да председник основне организације остаје по 
страни актуелних дешавања (осим ако нема оправдан разлог, нпр. 
здравствени), поготову због чињенице да због те функције, свакога 
месеца добија 12% увећања основне цене рада.

Школе имају могућност да изаберу привремене органе и укљу-
че се у борбу за достојанство професије.

Штрајк се наставља!

С поштовањем,

У Београду, Председник Уније СПРС
8. децембар 2014. Драган Матијевић

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

РОДИТЕЉИМА И ЧИТАВОЈ ЈАВНОСТИ

ПОШТОВАНИ,

Обратили смо вам се на самом почетку нашег протеста, за-
молили за разумевање и образложили своје мотиве. И онда, као и 
сада, циљеви су нам идентични:
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ЖЕЛИМО СВЕ НАЈБОЉЕ НАШОЈ ДЕЦИ!
Устали смо да бисмо се супротставили даљем сакаћењу обра-

зовног система, у коме нико није срећан, ни учитељи, ни родитењи, 
ни сами ученици. Побунили смо се са поруком Влади Републике 
Србије да више улаже у образовање и васпитање наше деце и да на 
тај начин престане са промоцијом бахатости, глупости, примити-
визма, беде... Ово се не може формулисати као штрајкачки захтев, 
али представља очигледну слабост нашег савременог друштва.

ПОКУШАВАМО ДА СПРЕЧИМО СИСТЕМСКУ КОРУП-
ЦИЈУ!

Захтевали смо учешће у групи која ће радити на изменама и 
допунама кровног закона у образовању. Покушавамо, из све снаге, 
да спречимо бујање системске корупције која се негује накарадним 
правним прописима. Трудимо се да поправимо положај просвет-
них радника, јер само достојанствена и особа са интегритетом 
заслужује да образује, васпитава и представља узор нашој деци.

ОТКЛАЊАМО НЕПРАВДУ!
Након пет недеља трајања нашег штрајка, Влада Републике 

Србије и министар просвете и даље тестирају нашу истрајност и 
доследност (које се налазе у основи наше делатности). Неправда је 
годинама чињена просветним радницима, једино се око тога сви 
слажу. Одбијање Владе да пре умањивања зарада изврши уравно-
тежење свих давања из буџета, просветни радници доживљавају 
као увреду, потцењивање и сипање соли на отворене ране.

ХВАЛА ВАМ!
Хвала родитељима наших ученика, медијима  и највећем делу 

јавности на стрпљењу и подршци коју смо осећали све време. Мо-
лимо вас да у томе истрајете! Још једном подсећамо да смо и сами 
родитељи и учинићемо све да због нашег неспоразума са Владом, 
не буде оштећено ни једно дете у Србији.

ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ СРБИЈЕ
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

НЕМА ПАРА ЗА ПРОСВЕТУ

„Нема пара за просвету”, рече шеф кабинета министра просве-
те, који се није ни појавио на преговорима последње 2 (две!) недеље. 
Ипак нам је преко свог подређеног поручио да ћемо бити срећни 
ако добијемо НУЛА динара, пошто смо прекршили џентлменски 
споразум, објавивши да је преговорима одржаним 21. новембра 
2014. присуствовао и премијер Александар Вучић.

Министар Вербић је због тог епохалног дела изразио своје ду-
боко разочарање, што одмах нисмо прекинули штрајк, јер он нам 
је довео на преговоре министра финансија и премијера! Па шта ће 
(размажени) просветари више од тога?!

ЗАШТО НЕМА ПАРА ЗА ПРОСВЕТУ

 – Пара за просвету нема, јер министар Вербић наставља своје 
ирационално инсистирање на запошљавању нових, сврше-
них студената са високим оценама, и поред, по његовим по-
дацима, преко 20.000 наставника без пуне норме часова. За 
њих се уредно плаћају порези и доприноси који су углавном 
већи од њихових зарада, па тако систем губи годишње 3 – 4 
милијарде динара. Министар би морао знати да ти наста-
вници без пуне норме нису лоши наставници, већ су лоши 
закони и политика партијског запошљавања, све мање деце у 
школама, гашење профила и патуљастих школа... Министар 
би такође морао знати да постоје Закон о раду, Посебан ко-
лективни уговор, Закон о основама система образовања и 
васпитања и Уредба Владе о контроли запошљавања у јав-
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ном сектору (тренутно укинута), па се надамо да се министар 
неће ставити изнад закона. Коначно, зар министар верује да 
ће најбољи студенти похрлити да раде у просвети за бедну 
плату од 39.000 динара?!;

 – Пара за просвету нема, јер се за разне уговоре у буџету за 
просвету троши близу невероватних 5 милијарди динара, 
којима се плаћају разне комисије, буразерски намештени се-
минари и бесмислени пројекти од којих користи нема нико, 
осим носилаца пројеката и њихових сарадника;

 – Пара за просвету нема, јер се за специјализоване услуге 
троши, невероватних, скоро 15 милијарди динара, а списак 
пројеката најчешће нема никакве везе са просветом?!;

 – Пара за просвету нема, јер се на име субвенција разним 
непрофитним предузећима и невладиним организацијама 
издваја близу 600 милиона динара, што такође нема никакве 
везе са просветом;

 – Пара за просвету нема, јер се за казне, пенале и изгубљене 
судске спорове баца близу 200 милиона динара. Тако, про-
светни радници плаћају грешке и непоштовање закона од 
стране локалне самоуправе и бахатих директора школа, који 
губе спорове са својим запосленима, а за то не сносе никакве 
последице.

 – Пара за просвету нема, јер се за бесплатне уџбенике издваја 
преко 830 милиона динара, уместо да бесплатни уџбеници 
дају само социјалним категоријама, а не и онима који имају 
џепарце веће од плата својих професора. Тиме би се буџет 
растеретио за најмање 500 милиона динара;

 – Пара за просвету нема, јер у систему има више од 2.500 не-
стручних наставника, чије часове треба одмах дати струч-
ним наставницима са листи технолошких вишкова, чиме би 
буџет уштедео годишње 1 – 1,5 милијарду динара;

 – Пара за просвету нема, јер сваке године због стицања услова 
за пензије, систем напушта 2,5 – 3 хиљаде запослених, а сло-
бодна места попуњавају нови људи уместо да се и на њихова 
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места допуњава норма наставницима без пуне норме. Тако 
буџет губи годишње око 2 милијарде динара;

 – Пара за просвету нема, јер се на места новоизабраних ди-
ректора, (због лошег закона – чува им се место у првом ман-
дату) у систем одмах уводе нови људи. То је око 1.500 нових 
радника, уместо да се и њихови часови дају наставницима 
са листи технолошких вишкова, чиме би се уштедело између 
1 – 1,5 милијарди динара.

Само овим мерама, број запослених са непуном нормом би 
се за годину дана смањио за 8 – 10.000, а укупан број запослених 
за близу 5.000, чиме би се уштедело знатно више средстава него 
што ће се добити умањењем зарада најобразованијим радницима 
у просвети. 

Има још много ставки у буџету кроз које неконтролисано цуре 
велика средства, због чега је Унија СПРС од министра просвете и 
од његовог помоћника за финансијска питања захтевала да нам 
се доставе подаци којима располаже Управа за трезор о запосле-
нима у просвети, а које запослени добијају на својим исплатним 
листићима. Тако бисмо добили егзактне податке о:

 – Тачном броју запослених по нивоима образовања и степену 
стручности;

 – Тачном броју запослених са непуном нормом часова и про-
центом ангажовања;

 – Тачном броју обрачунских коефицијената запослених у про-
свети на основу којих примају зараде;

 – Тачном броју запослених којима су умањене зараде по мери 
Владе РС о умањењу зарада;

 – Тачном броју запослених који сваке године напуштају обра-
зовни систем због стицања права на пензије;

 – Тачном броју запослених који стичу право на јубиларне на-
граде за 10, 20 и 30 година рада;

 – Тачном броју запослених на одређено време итд.
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Податке нисмо добили и сумњамо да ћемо их добити, јер када 
смо последњи пут имали у њих увид, 2008. године, открили смо да 
се огромна средства нерационално користе и да у расположивим 
буџетским средствима има места за знатно веће плате просветних 
радника.

У Београду, 
10. децембра 2014.  ИНФО служба УСПРС

10. децембар 2014.

РАДИКАЛИЗАЦИЈА ШТРАЈКА!

Београд. Штрајкачки одбор у коме су представници сва че-
тири репрезентативна синдиката просветних радника сутра ће 
донети одлуку о могућој радикализацији штрајка, потврђено је 
Данасу. Синдикати не желе да излазе у јавност са појединачним 
одлукама својих органа, јер хоће да заузму јединствен став на који 
начин би протест могао бити радикализован. Према сазнањима 
нашег листа, „у игри” је неколико сценарија – једнодневна обустава 
наставе, потпуни прекид рада или незакључивање оцена на крају 
првог полугодишта.

Сутра се настављају и преговори о посебном колективном 
уговору, али је неизвесно да ли ће им присуствовати министар 
финансија Душан Вујовић.

– После три недеље преговора у горој смо позицији него на 
почетку. Шокантно је да се завршава посебан колективни уговор, а 
да се не зна када ће бити усвојене измене Закона о основама система 
образовања и васпитања. Та два документа морају да буду усаг-
лашена – истиче Јасна Јанковић, чланица Председништва Уније 
синдиката просветних радника.

Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у про-
свети Србије, каже да су просветни радници „доведени у заблуду” 
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и да му се чини да је све о чему се преговарало претходних недеља 
„бачено у воду”.

– Такав утисак смо стекли након разговора које смо у петак 
имали са шефом кабинета и специјалним саветником министра 
просвете. Радна група која се бавила изменама Закона о основама 
система образовања и васпитања се сагласила да ће предност при 
запошљавању имати технолошки вишкови и да ће се укрупњавати 
норма људима који су на такозваној листи Б. Међутим, у петак смо 
чули да Министарство просвете не одустаје од отворених конкур-
са. Што се мене тиче, пристаћу на сваку радикализацију штрајка 

– каже Брајковић.
Главни одбор Уније синдиката просветних Србије одржан је 

током викенда, али нико из тог синдиката није желео да саопшти 
закључке пре него што се усагласе ставови заједничког Штрајкач-
ког одбора. Јасна Јанковић каже да је радикализација извесна, али 
да ће синдикати дати још једну прилику министарствима просвете 
и финансија да се на данашњим преговорима „уозбиље”.

– Нећемо поклекнути, нити одустати од наших захтева. Ово је 
последња одбрана достојанства просветних радника и образовања 
у Србији – поручује Јанковићева.

Она истиче да је штрајк стабилан и да у њему учествује 430 
школа, чланица Уније. Главни одбор Уније позвао је и осталих 
130 школа да се прикључе протесту или да председници синди-
ката дају оставке у року од седам дана, што предвиђа Статут тог 
синдиката.

– Бићемо благонаклони само према онима који раде у шко-
лама где је тешко организовати штрајк. Такве су музичке и спе-
цијалне школе. У осталим случајевима нема разлога да правимо 
компромис, јер је ово озбиљна борба. Недопустиво је да поједини 
председници синдиката бојкотују одлуку Главног одбора, али не 
оклевају да им се повећа основица за 12 одсто зато што су на тој 
функцији - каже Јанковићева.

Радомир Шојановић из Синдиката образовања Србије истиче 
да је Председништво те синдикалне организације донело одлуку 
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да се настави штрајк, а такав став јуче је заузео и Извршни одбор 
Гранског синдиката просветних радника „Независност”.

– Штрајк са скраћеним часовима на 30 минута се наставља до 
потписивања споразума, којим се мора орочити увођење платних 
разреда у јавни сектор. У споразум морају ући и поједини чланови 
из посебног колективног уговора и закона, што се пре свега односи 
на технолошке вишкове, односно да нема нових запошљавања док 
се не ангажују запослени који су у систему – изјавио је за Данас 
Томислав Живановић, председник ГСПРС „Независност”.

На питање да ли је тај синдикат спреман да радикализује 
штрајк, Живановић је одговорио да је одржавање једнодневног 
протеста једно од решења око кога је постигнута највећа сагласност, 
али да ће коначну одлуку донети заједнички Штрајкачки одбор.

Извор: Данас

На основу члана 3. став 2. Закона о штрајку, репрезентативни 
синдикати просвете, Унија синдиката просветних радника Србије, 
Синдикат образовања Србије, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, Синди-
кат радника у просвети Србије, на заједничкој седници, одржаној 
10.12.2014. године, донели су следећу:

ОДЛУКУ

I

Сви запослени – чланови наведених синдиката, ступиће у јед-
нодневни штрајк, у понедељак 22.12.2014. године. Тог дана, у шко-
лама – чланицама горе поменутих синдиката, неће бити наставе. 
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II

Ниједан штрајкачки захтев није усвојен:
1. Изузимање просвете од смањења плате;
2. Доношење Закона о платним разредима који ће обухватати 

читав јавни сектор у ороченом периоду
3. Потписивање Посебног колективнг уговора за запослене 

у основним и средњим школама и домовима ученика до 
15.12.2014. године. Прихватање предлога текста Радне гру-
пе за израду измена и допуна Закона о основама система 
образовања и васпитања (посебно чланова 130. и 131. који 
се односе на пријем у радни однос).

Штрајкачки одбор:

1. Драган Матијевић 5. Јасна Јанковић
2. Томислав Живановић 6. Ружица Тодић Брдарић
3. Бранислав Павловић 7. Радомир Шојановић
4. Слободан Брајковић 8. Ранко Хрњаз

У Београду, 10.12.2014. године
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10. децембар 2014.

СИНДИКАТИ ПРОСВЕТЕ: ШТРАЈК 22. ДЕЦЕМБРА

Четири репрезентативна синдиката просвете одлучили су да 
радикализују штрајк једнодневном обуставом рада 22. децембра и 
најавили одржавање скупа испред Владе Србије и Министарства 
просвете.

На конференцији за новинаре представници синдиката 
просветних радника рекли су да се обустава може избећи само 
ако са предстваницима надлежних министарстава буде потписан 
договор, преноси Танјуг.

Председник Уније синдиката просветних радника Драган Ма-
тијевић рекао је да ће једнодневна обустава рада бити 22. децембра, 
јер тада просветни радници примају плате.

Најавио је да се, ако не буде помака у преговорима, неће завр-
шити прво полугодиште и да неће бити подељене ђачке књижице. 
Матијевић је, такође, навео да постоји могућност да не почне ни 
друго полугодиште, ако се не постигне договор.

Матијевић је оценио да је очигледно да влада нема слуха за 
протест просветних рандика и да је одлучено да се иде у радика-
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лизацију штрајка да би се скренула пажња влади да се озбиљније 
позабави питањем просветних радника.

Председник Синдиката радника у просвети Србије Слобо-
дан Брајковић рекао је да просветни радници траже да им се не 
смањују плате за 10 одсто, које су већ раније смањене.

На питање да ли очекују да плате буду смањене због штрајка 
он је рекао да је министар просвете Срђан Вербић рекао да то неће 
урадити, али да то није ни гарантовано.

Оценио је да је бесмислено да се кажњавају људи за законски 
штрајк који се спроводи скраћењем часова на 30 минута. На пи-
тање шта ће се десити ако се не заврши прво полугодиште Брајко-
вић је рекао да друго не може да почне и да директори школа не 
могу да закључе оцене.

Председник гранског синдиката просветних радника „Неза-
висност” Томислав Живановић истакао је да очигледно лопта и 
продужетак штрајка није код синдиката него код надлежних ми-
нистарстава.

Најава да су представници синдиката јуче добили понуду ми-
нистра просвете, а на питање какву, оценили су да је „она вређање 
образовања и просветних радника”, не желећи да говори о детаљи-
ма.

Члан Председништва Синдиката образовања Србије Алексан-
дар Ничић позвао је премијера Александара Вучића и целу владу 
да просвету ставе на прво место.

Представници синдиката су навели да просветни радници 
имају 39.000 динара плату и да је за њих спорно што се не примају 
радници који су проглашени технолошким вишком, него се рас-
писују конкурси за радна места уместо оних који одлазе у пензију.

Живановић је оценио да су ти конкурси основни извор ко-
рупције и покушај да се на сваки начин запосле млади у просвети 
по политичкој основи.

Извор: РТС
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10. децембар 2014.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ

У току је конференција за штампу четири репрезентативна 
синдиката.

Представници синдиката су најавили присутним новинарима 
наредне акције синдиката.

 – једнодневну обуставу рада за 22. децембар,
 – протестни скуп просветних радника,
 – могуће незакључивање оцена на крају првог полуго-
дишта, као и неотпочињање другог полугодишта.

ИНФО УСПРС
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11. децембар 2014.

САОПШТЕЊЕ СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАК

Поводом све учесталијих прича да „неко” из Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја намерава да силом и про-
тивзаконито распусти постојећи Школски одбор у ОШ „Милица 
Павловић” у Чачку, дајемо следеће

САОПШТЕЊЕ

Наше колеге у ОШ „Милица Павловић” у Чачку, који су бра-
нећи достојанство и углед професије, одбили да се подвргну срам-
ној и понижавајућој тзв. „Екстерној евалуацији”, имају подршку 
свих просветних радника нашег града који ће једнодушно устати 
у одбрану струке. Ово је пре свега стручно питање и не може се 
решавати силом. Онај ко мисли да проблеме у нашем образовању 
може решавати на овакав начин у потпуном је незнању и мора му 
бити јасно да ми то нећемо прихватити.

Позивамо органе града Чачка, који су именовали Школски 
одбор ОШ „Милица Павловић”, да заштите своју одлуку о избору 
истог и не дозволе да се на овакав начин уништавају најбоље школе 
у Србији. Ако је некоме свеједно, нама није!

Уколико се деси да се он распусти или да било ко од запосле-
них у тој школи, укључујући и директора, сноси било какве санк-
ције поводом свог става и мишљења, сви просветни радници Чачка 
ће обуставити наставу у својим школама и позваће родитеље да 

„заједничким снагама” одбранимо смисао знања, рада и поштења 
на коме би требало да почива ово друштво.

Синдикат образовања Чачак
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14. децембар 2014.

КРУШЕВАЦ

Према подацима Школске управе Крушевац од 39 основних 
школа у Расинском округу у 33 школе су часови скраћени на пола 
сата. Такође, од 13 средњих школа у 10 се ради по скраћеном вре-
мену за 15 минута трајања часа.

На територији Округа укупно 9 школа ради без скраћења ча-
сова и настава се у њима одвија нормално. Реч је о 6 основних и 3 
средње школе.

У Крушевцу три школе раде уобичајено: „Веселин Николић”, 
Музичка школа и „Свети Сава” у Читлуку.

Унија синдиката просветних радника Србије, Синдикат обра-
зовања Србије, ГСПРС „Независност” и Синдикат радника у про-
свети Србије за понедељак 22. децембар најавили су једнодневну 
обуставу рада.

Иначе, ово је четврта недеља како су у 33 основне и 10 средњих 
школа на територији Расинског округа, часови скраћени на 30 ми-
нута.

Извор: Радио телевизија Крушевац
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ТРИБИНА КРАГУЈЕВАЦ
14. децембар 2014.
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ШКОЛА – ЧЛАНИЦА УНИЈЕ СПРС У 
ШТРАЈКУ 15. ДЕЦЕМБАР 2014.

– Александровац 3 – Аранђеловац 11
– Ариље 2 – Бачка Паланка 9
– Бор 9 – Београд 30
– Ваљево 18 – Велика Плана 7
– Врање – Бујановац 14 – Власотинце 3
– Врњачка Бања 5 – Врбас 2
– Вршац 13 – Горњи Милановац 8
– Зајечар 4 – Зрењанин 24
– Ивањица 11 – Инђија 6
– Ковин 7 – Крагујевац – Баточина 37
– Краљево 26 – Крушевац 35
– Лучани 2 – Ниш 34
– Нова Варош 3 – Нови Кнежевац 4
– Град Нови Сад 5 – Панчево 18
– Пожаревац 1 – Пожега 1
– Прибој 7 – Прокупље 7
– Сечањ 8 – Смед. Паланка 4
– Сомбор – Апатин 7 – Сремска Митровица 11
– Србобран 2 – Чачак 26
– Ужице 2 – Неготин 1
– Јагодина 2 – Пријепоље 1
– Кладово 5 – Ћуприја 1
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– Тутин 1 – Параћин 2
– Алексинац 6 – Шабац 1
– Лесковац 1 – Жабари 1
– Велико Градиште 1 – Петровац на Млави 1
– Ражањ 1 – Куршумлија 2
– Свилајнац 1 – Смедерево 3
– Регија Нови Сад 16 – Мали Зворник 1
– Соко Бања 0 – Топола 1
– Књажевац 1 – Пирот 1

УКУПНО 477
Податке нису доставили:
Дољевац, Косово и Нови Пазар.

НАПОМЕНА:
Унија ће свакога дана објављивати листу са бројем школа у 

штрајку, како би се пратиле промене броја школа у штрајку.

 канцеларија УСПРС

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

Члановима Главног одбора УСПРС
Председницима општинских одбора УСПРС

Поштовани,

Да бисмо обележили дан обуставе 22. децембар, а по препо-
руци Главног одбора УСПРС, сугеришемо да тог дана окупите ко-
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легинице и колеге испред Школских управа у својим местима или 
на трговима.

Буџет ће тада бити пред усвајањем, тог дана ћемо добити и 
други део смањене плате, па је прави тренутак да се изађе на улице.

Уколико је то могуће, координирајте са другим синдикатима.
На време најавите скуп (пет дана унапред), да га не би заб-

ранили и припремите људе који су спремни да говоре. Обавезно 
фотографишите!

Срећно!

У Београду, Председник Уније СПРС
16. децембар 2014. Драган Матијевић

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ШКОЛА – ЧЛАНИЦА УНИЈЕ СПРС У 
ШТРАЈКУ  16. ДЕЦЕМБАР 2014.

– Александровац 3 – Аранђеловац 11
– Ариље 2 – Бачка Паланка 10
– Бор 9 – Београд 33
– Ваљево 18 – Велика Плана 8
– Врање – Бујановац 14 – Власотинце 3
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– Врњачка Бања 5 – Врбас 2
– Вршац 13 – Горњи Милановац 8
– Зајечар 4 – Зрењанин 24
– Ивањица 11 – Инђија 6
– Ковин 7 – Крагујевац – Баточина 37
– Краљево 26 – Крушевац 35
– Лучани 2 – Ниш 34
– Нова Варош 3 – Нови Кнежевац 4
– Град Нови Сад 5 – Панчево 18
– Пожаревац 1 – Пожега 1
– Прибој 8 – Прокупље 7
– Сечањ 8 – Смед. Паланка 4
– Сомбор – Апатин 7 – Сремска Митровица 11
– Србобран 2 – Чачак 26
– Ужице 2 – Неготин 1
– Јагодина 2 – Пријепоље 1
– Кладово 5 – Ћуприја 1
– Тутин 1 – Параћин 2
– Алексинац 6 – Шабац 1
– Лесковац 1 – Жабари 1
– Велико Градиште 1 – Петровац на Млави 1
– Ражањ 1 – Куршумлија 2
– Свилајнац 1 – Смедерево 3
– Регија Нови Сад 16 – Мали Зворник 1
– Соко Бања 0 – Топола 1
– Књажевац 1 – Пирот 1

УКУПНО 484
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Податке нису доставили:
Дољевац, Косово и Нови Пазар.

НАПОМЕНА:
Унија ће свакога дана објављивати листу са бројем школа у 

штрајку, како би се пратиле промене броја школа у штрајку.

канцеларија УСПРС

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ШКОЛА – ЧЛАНИЦА УНИЈЕ СПРС У 
ШТРАЈКУ 17. ДЕЦЕМБАР 2014.

– Александровац 3 – Аранђеловац 11
– Ариље 2 – Бачка Паланка 10
– Бор 9 – Београд 35
– Ваљево 18 – Велика Плана 9
– Врање – Бујановац 14 – Власотинце 3
– Врњачка Бања 5 – Врбас 2
– Вршац 13 – Горњи Милановац 8
– Зајечар 5 – Зрењанин 25
– Ивањица 11 – Инђија 6
– Ковин 7 – Крагујевац – Баточина 38
– Краљево 26 – Крушевац 35
– Лучани 2 – Ниш 34
– Нова Варош 3 – Нови Кнежевац 4
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– Град Нови Сад 5 – Панчево 18
– Пожаревац 1 – Пожега 1
– Прибој 8 – Прокупље 7
– Сечањ 8 – Смед. Паланка 4
– Сомбор – Апатин 7 – Сремска Митровица 11
– Србобран 2 – Чачак 26
– Ужице 2 – Неготин 1
– Јагодина 2 – Пријепоље 1
– Кладово 5 – Ћуприја 1
– Тутин 1 – Параћин 2
– Алексинац 6 – Шабац 2
– Лесковац 1 – Жабари 1
– Велико Градиште 1 – Петровац на Млави 1
– Ражањ 1 – Куршумлија 2
– Свилајнац 1 – Смедерево 3
– Регија Нови Сад 16 – Мали Зворник 1
– Соко Бања 0 – Топола 1
– Књажевац 1 – Пирот 1

УКУПНО 490

Податке нису доставили:
Дољевац, Косово и Нови Пазар.

НАПОМЕНА:
Унија ће свакога дана објављивати листу са бројем школа у 

штрајку, како би се пратиле промене броја школа у штрајку.

канцеларија УСПРС



УСПРС Велики штрајк

155

17. децембар 2014.

ТРИБИНА КРАГУЈЕВАЦ

У организацији Уније синдиката просветних радника Крагује-
вца, у Великој сали Скупштине града Крагујевца, у току је трибина 

„КУДА ИДЕ СРПСКО ОБРАЗОВАЊЕ”.

Трибини присуствују просветни радници из Крагујевца, 
Краљева, Крушевца...

Према подацима из канцеларије Уније синдиката просветних 
радника Србије, данас је у штрајку 490 школа чији су радници чла-
нови УСПРС.

На територији Србије је преко 1150 школа у штрајку.

ИНФО УСПРС
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ВРАЊЕ
17. децембар 2014.

ПРОСВЕТАРИ РАДИКАЛИЗУЈУ ШТРАЈК

Представници четири репрезентативна синдиката просвете 
најавили су једнодневну обуставу рада 22. децембра. Уколико не 
буду постигли договор о њиховим захтевима најављују да оцене 
у првом полугођу неће бити закључене. Преговори са ресорним 
министарствима се у међувремену настављају.

Од данас је штрајк просветних радника радикализован. Са 
скраћењем часова на 30 минута, штрајк траје скоро месец дана, од 17. 
новембра. Договори са министарством просвете и финансија нису 
дали резултате, због чега се уз обуставу рада најављују и протести.

На југу Србије њих 50 одсто штрајкује, тврде у четири репре-
зентативна синдиката. И док преговори не донесу договор, учени-
ци су углавном незадовољни због скраћених часова.

Ипак, просветни радници кажу да неће одустати од захтева 
да им се посебним колективним уговором омогући исплата јуби-
ларних награда и прековременог рада. О томе са ресорним ми-
нистарствима преговарају Грански синдикат просветних радника 

„Независност”, Самостални синдикат, Унија просветних радника 
и Синдикат образовања.

Преговори се настављају о колективном уговору за наредну 
годину, као и о усаглашавању платних разреда. Циљ је да се избег-
ну ситуације у којима просветари са високим образовањем имају 
мање плате од запослених у другим државним службама, а са мно-
го слабијим квалификацијама. Синдикати инсистирају на томе да 
не буде запошљавања по конкурсима, већ да се прво збрину они 
који су технолошки вишак или немају пун фонд часова.

Уколико прво полугодиште буде завршено без закључивања 
оцена, онда друго не може ни почети, оцена је синдиката у штрајку.

Радио телевизија Врање
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18. децембар 2014.

ШТРАЈК СЕ НАСТАВЉА, ЂАЦИ МОЖДА
БЕЗ ЗАКЉУЧЕНИХ ОЦЕНА

Синдикати просвете настављају штрајк, и у понедељак, 22. де-
цембра потпуно ће обуставити рад у школама и одржати протесте у 
већим градовима, најављено је данас на конференцији за новинаре.

Због незадовољства преговорима са владом, они најављују 
и могућност незакључивања оцена и неизвестан почетак другог 
полугодишта.

„Ако влада неће да уложи у образовање, изгубиће образовање”, 
рекао је председник Синдиката радника у просвети Србије Сло-
бодан Брајковић.

Синдикати су у законском штрајку шесту недељу и траже да 
им се не смањује зарада, а челници четири репрезентативне синди-
калне организација су на заједничкој конференцији затражили од 
владе да убрза преговоре о њиховим захтевима ако, како су навели, 
жели добро просвети Србије.

У понедељак неће бити наставе у школама чланицама Син-
диката образовања Србије, Уније синдиката просветних радника, 
Синдиката радника у просвети Србије и Гранског синдиката „Не-
зависност”, у које је учлањено око 80 одсто запослених у просвети.

Чланство синдиката протестоваће у понедељак на трговима 
у већим градовима у Србији, а окупљање је предвиђено и на бео-
градском Тргу Николе Пашића а одатле и шетња до седишта владе 
и Министарства просвете.

Челници синдиката, на поновљена питања новинара, међу-
тим, нису могли прецизно да наведу да ли су изричити у најави да 
не закључују оцене, с обзиром да на пример у Војводини распуст 
почиње у среду и оцене су углавном већ закључене, а слично је и у 
остатку Србије где се ђаци распуштају 30. децембра.

На скупу је речено да ће ових дана „бити на вези” са својим 
чланством по том питању и објашњено да професори закључују 
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оцену али је она извесна и последњу реч даје тек одељењско веће.
Портпаролка Уније синдиката просветних радника Србије 

Јасна Јанковић, сматрајући да је скандалозно што на терито-
рији једне државе постоје два школска календара, различита за 
војвођанске ђаке и остатак Србије, истакла је да синдикат никога 
не жели да стави у неравноправан положај, тиме што ће негде оцене 
бити закљуцне а негде можда не.

Синдикати, како каже, штрајком поготову не желе да „жртвују 
децу”.

„Све што радимо је у инересу деце. Смисао штрајка није у томе 
што су професори размажени, хистерични, него да сутра наша деца 
у школама добију добро образовање”, рекла је Јанковић.

Она сматра да у просветном буџету има довољно новца и да се 
лако може пронаћи 22 милиона евра колико је годишње потребно 
да зараде просветара остану на истом нивоу.

За 2015. годину за просвету је предвиђен 121 милион евра, ре-
кла је она и навела да огромну ставку чине издвајања за сминаре 
који су, како каже, постали баласт а не потреба.

Чак је и Министарство просвете то увидело и покушава да 
заустави експанзију бесмислених семинара, које често држе људи 
који никад нису ушли у учионицу, рекла је Јанковић.

Председник Гранског синдиката просвете „Независност” 
Томислав Живановић истиче да је наставак штрајка упозорење 
влади да, како каже, убрза преговоре са синдикатима о њиховим 
захтевима.

„Стање у просвети је катастрофално”, рекао је Живановић, на-
водећи да је на пример плата спремачице на Аеродорму „Београд” 
два и по пута већа од наставничке.

Потпредседник Синдиката образовања Србије Радомир Шоја-
новић подсетио је да је просечна плата у просвети 39.000, мања од 
републицког просека.

Извор: Танјуг



УСПРС Велики штрајк

159

18. децембар 2014.

ПРОСВЕТАРИ: ИЗЛАЗИМО НА УЛИЦЕ

Београд. Синдикати просвете настављају штрајк и у поне-
дељак 22. децембра потпуно ће обуставити рад у школама и одр-
жати протесте у већим градовима.

Због незадовољства преговорима с Владом, они најављују и 
могућност незакључивања оцена и неизвестан почетак другог по-
лугодишта.

„Протест у Београду ће почети у подне или 12.30 окупљањем на 
Тргу Николе Пашића, а затим ће уследити шетња до Владе Србије 
и Министарства просвете”, речено је у Београду на конференцији 
за новинаре представника четири репрезентативна синдиката.

Председник радника у просвети Србије Слободан Брајковић 
рекао је да ће до тада штрајк бити настављен у законским оквири-
ма, односно одржавањем скраћених часова.
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„Што се тиче даље – имамо потпуну обуставу рада, имамо да 
не закључимо оцене. Уколико влада одуговлачи и Министарство 
просвете... ми ћемо прибећи и потпуној обустави рада и да не оце-
нимо ученике за прво полугодиште, па ћемо да видимо да ли ћемо 
да кренемо у друго полугодиште”, казао је Брајковић.

На питање новинара да ли ће у Војводини бити закључене оце-
не, с обзиром на то да се тамо школска година завршава у уторак, 
23. децембра, речено је да професор даје предлог оцене за закључи-
вање пред ученицима, а да коначан суд даје одељенско веће.

„Овога пута ћемо морати да препустимо онима који о томе 
одлучују да одлуче после понедељка. Ја сам разумела да се у Војво-
дини школска година завршава, а да су одељенска већа у понедељак 
и уторак, тако да ћемо до понедељка пратити ситуацију и бити 
на вези”, казала је Јасна Јанковић из Уније просветних радника 
Србије.

Штрајк просветних радника улази у шесту недељу, а наставак 
штрајка зависиће од одговора надлежних министарстава, речено 
је на конференцији за новинаре.

Председник радника у просвети Србије Слободан Брајковић 
казао је да су плате запослених у просвети од 2006. године смањене 
за 45 одсто.

Он је казао да ће Влада Србије изгубити образовање, ако у 
њега не улаже и додао да су платни разреди основа за образовање.

„Ми њима ништа не верујемо. Урадили смо колективни уговор. 
Ми смо га предали и потписали. Сад је на њима да тај колективни 
уговор потпишу. То је ствар Владе Србије”, указао је Брајковић.

Он је казао да су предлози које су синдикати добијали, а који 
се односе на премошћивање периода до увођења платних разреда, 
нудили минимално и да су зато одбијени.

„Морају да нађу модел да би ми премостили то наше стање до 
израде платних разреда, а онда нека смањују колико треба”, рекао 
је Брајковић.

Он је казао да синдикати инсистирају и на томе да технолошки 
вишкови не буду отпуштени, већ прераспоређени.
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Јасна Јанковић из Уније просветних радника Србије рекла је 
да је имала увид у буџет за 2015. годину и да постоје места за уштеду.

Према њеним речима, како се не би смањиле плате просвет-
ним радницима, на годишњем нивоу је потребно 22 милиона евра.

Јанковићева је рекла да се тај новац може добити уштедама у 
буџету из дела који је намењен „специфичним услугама”.

Она је навела да је за специфичне услуге намењен 121 милион 
евра и да се из тих средстава, између осталог, финансирају разни 
институти који раније нису били у надлежности министарства 
просвете.

Заменик потпредседника Синдиката образовања Србије Ра-
домир Шојановић казао је да је наставак штрајка у рукама других, 
а не просветних радника.

„Лопта је на другој страни у министарству просвете, односно 
да ли је то министарство финансија или министарство државне 
самоуправе или министарство рада”, истакао је Шојановић.

Просветни радници захтевају да буду изузети из смањења 
плата у јавном сектору и да буду уведени платни разреди.

Они наводе да је радна група завршила свој посао на изменама 
и допунама Закона о основама образовања и васпитања и да би тај 
нацрт требало сада да одобри Министарство просвете.

Извор: Б92
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ПРОТЕСТ ЗРЕЊАНИН
19. децембар 2014.
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ПРОТЕСТ НИШ
19. децембар 2014.
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19. децембар 2014.

КРУШЕВАЦ

Штрајк просветних радника и скраћење часова на 30 минута, 
траје већ 5 недеља, а за понедељак 22. децембар најављена је једно-
дневна, потпуна обустава наставе.

Према подацима Школске управе Крушевац од укупно 52 
школе у Расинском округу штрајкује 43, од којих 33 основне и 10 
средњих, каже начелник Школске управе Зоран Асковић.

Одлука четири репрезентативна синдиката просветних рад-
ника да се штрајк радикализује је таква, јер се чека одобрење Ми-
нистарства финансија Републике Србије за потписивање колек-
тивног уговора, каже председник Уније синдиката просветних 
радника Србије за Крушевац Добривоје Марјановић. Он истиче, 
да је коначно решење проблема потписивање споразума са Владом, 
у супротном, доводи се у питање завршетак првог и почетак другог 
полугодишта.

Поновимо, захтеви просветних радника су: изузимање про-
светара из најављеног смањења плата, увођење платних разреда у 
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јавним установама, потписивање колективног уговора и измена и 
допуна закона у основном систему образовања и васпитања.

Извор: Радио телевизија Крушевац

20. деценбар 2014.

НЕПРИСТОЈНА ПОНУДА
ОМАЛОВАЖАВАЊЕ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СЕ НАСТАВЉА

Представници репрезентативних синдиката просвете, напу–
стили су јутрос преговоре!!!

После пуних пет недеља штрајка, стигла је понижавајућа пону-
да из Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ваљда 
је то чин добре воље у циљу закључивања споразума о прекиду 
штрајка.

Молимо министра Вербића да јавности предочи наведену по-
нуду, а родитеље да се министру обрате за све информације у вези 
са ђачким књижицама.

Поштоване колеге, подсећамо вас да је буџет за просвету пред-
виђен за 2015. годину умањен за 18 милијарди динара, што прак-
тично значи да нам у идућој години следи још једно умањење плата.

ОБУСТАВА РАДА ЈЕ У ПОНЕДЕЉАК, 22. ДЕЦЕМБРА!
ШТРАЈК СЕ НАСТАВЉА!

22. децембар 2014.

ПРОТЕСТ КРАГУЈЕВАЦ

Чланови четири синдиката просветних радника данас су 
потпуно обуставили рад и уместо часова у школама, организовали 
протесте у свим већим градовима у земљи.
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И у Крагујевцу стотинак просветних радника окупило се 
испред зграде Шумадијског управног одбора да би начелнику 
Школске управе предали писмо намењено министру просвете.

Просветари су још једном позвали министра Вербића да се 
заузме за хитно решавање проблема, како би се заштитило обра-
зовање у Србији.

Према подацима Уније синдиката просветних радника, на 
подручју Крагујевца данас је обустављена настава у 22 основне и 
средње школе.

Извор: ТВ Крагујевац

22. децембар 2014.

ЧАЧАК: ПОДРШКА ДИРЕКТОРА

Од 53 школе на територији Моравичког округа, у 41 у поне-
дељак није било наставе. Према речима Слађане Мијатовић, из 
школске управе која покрива подручје Чачка, Горњег Млановца, 
Лучана и Ивањице, у само пет школа трајање часова било је 45 
минута, док су наставници у седам школа били у законској обус-
тави рада.

Директори школа у Чачку, у којима није било наставе, кажу да 
и не помишљају на кажњавање својих колега, уколико би дошло до 
одлуке да се оцене не закључе.

Они даље наглашавају да неће чак ни извршавати наредбе 
Министарства ако буде наређено покретање дисциплинских пос-
тупака.

Извор: Вечерње новости
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24. децембар 2014.

ДА, МОЖДА НЕ 

ВОДИТЕЉ ЕМИСИЈЕ: ОЛИВЕРА КОВАЧЕВИЋ
ЧЕТВРТАК 25.12.2014. 21 ЧАС

28. децембар 2014.

КРУШЕВАЦ

Испред зграде Школске управе у Крушевцу, у организацији 
Уније синдиката просветних радника Крушевац, одржан је про-
тестни скуп просветних радника, којим се изражава подршка Од-
луци Штрајкачког одбора од 22. децембра и незадовољство одлу-
кама ресорног министарства.

Према речима председника Уније синдиката просветних рад-
ника Крушевца, Добривоја Марјановића Одлука о штрајку четири 
репрезентативна синдиката са трајањем часова од 30 минута коју је 
донео Штрајкачки одбор 29. октобра – и даље је на снази а почетак 
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другог полугодишта у српским школама биће доведен у питање, 
уколико се не постигне договор са министарством просвете.

Извор: РТК

ЧАЧАК
29. децембар 2014.
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ЧАЧАК
30. децембар 2014.

КО РАЗАРА СРПСКО ШКОЛСТВО?

У организацији Синдиката образовања Чачак 29.12.2014. у 
просторијама „Дома ученика” Чачак, одржана је јавна трибина на 
тему „КО РАЗАРА СРПСКО ШКОЛСТВО”. Присутним просветним

радницима обратили су се: проф. др Љубомир Протић, проф. др 
Иван Дојчиновић, Драган Матијевић, Владимир Аџић и Јован Па-
вловић.

Била је ово прилика да се просветни радници упознају са ак-
туелним дешавањима и са преговорима који се воде са Министар-
ством просвете, науке и технолошког развоја, а у вези штрајкачких 
захтева.
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Трибини су присуствовали просветни радници из Чачка, 
Горњег Милановца, Краљева, Крушевца ...

ИНФО УСПРС
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ДИРЕКТОРИ – ЧАЧАК
2. јануар 2015.

ИНФО УСПРС



172

УСПРС Велики штрајк

5. јануар 2015.

НАСТАВАК ШТРАЈКА!

Координатор Уније просветних радника Србије Миодраг Ск-
робоња изјавио је Тањугу да ће штрајк просветара бити настављен 
и у другом полугодишту.

Према његовим речима, у понедељак 12. јануара биће одржан 
састанак четири репрезентативна синдиката односно штрајкачког 
одбора на коме ће бити речи о закључивању оцена.

„Министар (Срђан Вербић) нас и не зове на преговоре. Он нам 
држи лекције и удара нам шамаре. Послао нам је писмо да ће нам 
се умањити зарада за 22. децембар, као да то тако може”, рекао је 
Скробоња.

Штрајк просветних радника мирује због распуста, а почео је 
17. новембра скраћењем часова на 30 минута. 22. децембра одржан 
је целодневни штрајк.

Просветари између осталог траже да им не буду смањене зара-
де и да се што брже уреде платни разреди у јавном сектору.

Извор: Танјуг

Са састанка представника: Уније синдиката просветних рад-
ника Србије, Синдиката образовања Србије, Синдиката радника 
у просвети Србије и ГСПРС „Независност” одржаног 12.01.2015. 
године, издајемо следеће

САОПШТЕЊЕ

Штрајкачки одбор четири репрезентативна синдиката оба-
вештава јавност да: 

1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја није 
изашло у сусрет ни једном захтеву просветних радника и 
из тог разлога, штрајк се наставља;
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2. Препоручујемо да школе које нису одржале одељењска већа, 
то ураде до краја зимског распуста, школске 2014/2015. го-
дине;

Београд, 12.01.2015.

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

Члановима Главног одбора УСПРС
Председницима општинских организација УСПРС
Председницима основних организација УСПРС

САОПШТЕЊЕ

На састанку министра просвете, науке и технолошког раз-
воја и Штрајкачког одбора четири репрезентативних синдиката 
просвете, одржаном у суботу, 10. јануара 2015. године, министар 
просвете, Срђан Вербић појаснио је Допис у вези са одбијањем 
дневница радницима који су обуставили рад 22. децембра 2014. го-
дине. Све школе које школским управама доставе план надокнаде 
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часова биће изузете од смањења зарада и неће бити у обавези да 
одрађују документацију поменуту у Допису Министарства про-
свете бр. 611–00–4/2014–01/138.

 С поштовањем,

У Београду,  Председник Уније СПРС
12. јануар 2015. Драган Матијевић

ПРЕМИЈЕРУ И МИНИСТРУ
12. јануар 2015.

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – премијеру Александру Вучићу
МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ 

РАЗВОЈА – министру др Срђану Вербићу

На седници Штрајкачког одбора репрезентативних синди-
ката просвете, Синдиката радника у просвети, Уније синдиката 
просветних радника, Синдиката образовања Србије и ГСПР „Не-
зависност”, одржаној 12. јануара 2015. године, анализиран је ток 
досадашњег рада на ПКУ.

Синдикати исказују револт због очигледне опструкције овог 
процеса од стране Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и вишенедељног намерног обмањивања јавности изјавама 
да је текст ПКУ усаглашен и спреман за потписивање.

У суботу, 10. јануара синдикатима су представљена негатив-
на мишљења о тексту предлога ПКУ од стране Министарства за 
рад, борачка и социјална питања, Министарства државне управе 
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и локалне самоуправе и Републичког секретаријата за законодав-
ство – која су ресорном министарству достављена још средином 
децембра прошле године.

Синдикатима је том приликом речено да су поједини члано-
ви предлога ПКУ у супротности за законом, чиме је исказана још 
једна неистина.

Пошто су синдикати исцрпли све могућности договора око 
колективног уговора а предано су радили на усаглашавању текста 
ПКУ, обратили се Агенцији за мирно решавање спорова и ништа 
од тога није дало резултате, донета је 

ОДЛУКА

да се обратимо Међународној организацији рада поводом оп-
струирања преговора о ПКУ од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја.

Реч је о непоштовању Конвенције 98, која се односи на приме-
ну принципа права организовања и колективних преговора, коју 
је Србија ратификовала 24.11.2000. године.
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14. јануар 2015.

МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ ПОСЕТИО ЧАЧАК

Министар просвете Срђан Вербић посетио је данас Чачак где 
се састао са представницима Уније синдиката просветних радника 
Србије, градоначелником Чачка Војсилавом Илићем и запослени-
ма у ОШ „Милица Павловић”.

И након данашњег састанка није било помака, па ће и по-
четком другог полугодишта бити настављен штрајк просветних 
радника који ће за сада остати у законским оквирима, односно 
часови ће бити скраћени на 30 минута. Министар просвете Срђан 
Вербић рекао је да просветни радници не могу да рачунају на изу-
зимању од смањења зарада јер то не дозвољава ММФ–а, али да се 
може преговарати о неком будућем времену како би материјални 
статус просветних радника могао да се побољша. Према његовим 
речима, израда платних разреда је дуг процес али да ће они бити 
уведени у будућности.

– Разговарали смо о штрајку иако имамо много других тема 
о којима треба да разговарамо и разговарамо. Јасно је да Влада не 
може да изађе захтевима синдиката када је у питању новчана по-
моћ у 2015. години. Ове године ММФ не дозвољава било каква 
додатна новчана издвајања и да се било чији материјални статус 
побољша издвајањем новца из буџета. Можемо да разговарамо је-
дино када можемо да поправимо материјални стање просветара, 
да ли је то 1. јануар 2016. године или неки други датум. Не очекујем 
да се штрајк просветних радника радикализује. Сви желимо да се 
ситуација смири, да сви радимо своој посао. Штрајк је легитиман 
начин борбе, и не очекујем да штрајк престане преко ноћи. Платни 
разреди су тема за целу Владу, и заинтересовани смо да се то уради. 
То је велики посао, имамо састанке свакодневно и на томе радимо, 
рекао је Вербић.



УСПРС Велики штрајк

177

Осврћући се на примедбе синдиката да се део новца у буџету 
који је намењен за просвету троши за непотребне ствари и да се 
ту могу пронаћи уштеде уместо смањења зарада, Вербић каже да 
просветари нису у праву, али да ће заједно претрести свака ставка 
буџета.

– Волео бих да су синдикати у праву и да у буџету има значај-
нијег новца који би могао да се употреби за плате. Међутим, новца 
за ту намену нема. На први поглед, могуће је да буџет није транс-
парентан. Ако није учинићемо га транспарентнијим и о томе смо 
данас разговарали са синдикатима. Проћи ћемо још једном кроз 
буџет да видимо где иде сваки динар, каже министар просвете.

Вербић је поновио да у просвети нема вишка запослених, али 
да је нужно учинити сиситем ефикаснијим, да се покуша да сва-
ки наставник оствари пуну норму у једној школи, а не у три или 
четири школе.

– У школама не постоји вишак просветних радника и нама 
је потребно да направимо бољу организацију. Оно што имамо је 
велики број људи са непуном нормом часова и реално систем нам 
је неефикасан. Имамо много људи који раде у 3–4 школе, који прак-
тично не присуствују у школама. Жеља нам је да сви имају пуну 
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норму у школи, да буду део колектива. Када се буде извршила ра-
ционализација, проценићемо да ли постоје људи за које је боље да 
оду из просветног система уз одговарајући отпремнину. Наравно 
у сарадњи са синдикатима и директорима школа, рекао је Вербић.

Председник Уније синдиката просветних радника Србије 
Драган Матијевић рекао је да нема помака у разговору са представ-
ницима Владе Србије и да се штрајк просветних радника наставља 
скраћењем наставе на 30 минута. Он је најавио за следећу седмицу 
састанак са представницима Министарства просвете где ће се још 
једном анализирати буџет који је намењен за просвету.

– Понавља се иста прича. Просветари неће бити изузети од 
смањења зарада, од колективног уговора и платних разреда нема 
ништа, као и од измена Закона о систему образовања. Због тога се 
наставља са законским штрајком, мада ћемо планирати да ради-
кализујемо протесте. За 26. јануар планирамо Светосасвки марш 
на Београд како би пробудлили колеге у Београду. Желимо да у 
креирању образовања учествују запослени из система образовања, 
људи који су практичари, из струке. Договорили смо да следеће 
недеље претресемо оно што нам се нуди у буџету. На пример, за 
развој образовања, за неке радионице и игрице, издваја се чак 10 
милијарди годишње, а годишње смањење зарада запосленима у 
образовању кошта 6 милијарди, рекао је Матијевић, додајући на 
крају да штрајк наставника може да траје као серија Мала невеста, 
неограничено дуго.

Састанак са министром Вербићем је одржан је у ОШ „Милица 
Павловић”, јер су запослени у овој школи имали проблем јер нису 
желели да приме екстерне евалуаторе, односно да наставник срп-
ског контролише рад наставника математике. Поједини запослени 
изнели су сумњу да је све исценирано, јер, према њиховим речима, 
СНС у Чачку жели да на место директора школе постави свог чо-
века, а кога није подржао колектив школе.

Извор: Озонпресс
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14. јануар 2015.

ПРОСВЕТАРИ ОРГАНИЗУЈУ ПРОТЕСТНИ
СВЕТОСАВСКИ МАРШ

Председник Уније синдиката просветних радника Србије 
Драган Матијевић изјавио је у среду у Чачку да се штрајк просвет-
них радника наставља и да ће бити радикализован Светосавским 
маршом на Београд који је планиран за 26. јануар.

„Штрајкачки одбор је у суботу имао састанак са министром 
просвете и од изузимања просветних радника из смањења плата 
нема ништа, од колективног уговора нема ништа, од Закона о плат-
ним разредима нема ништа, од измена Закона о образовању нема 
ништа, и штрајк са минимумом процеса рада се наставља”, рекао 
је Матијевић новинарима.

Према његовим речима, 26. јануара, уочи Светог Саве, биће 
одржан „Светосавски марш на Београд” који има за циљ да опомене 
просветне раднике из Београда који, како је оценио, „нису агилни 
што се тиче штрајка”.

Матијевић је додао да око 130 школа у Србији није закључило 
оцене на крају првог полугодишта.

„У току ове недеље биће одржана одељенска већа и оцене ће 
бити закључене, како би друго полугодиште почело регуларно”, 
најавио је Матијевић.

Председник Уније синдиката просветних радника Србије, 
који је и професор филозофије у Гимназији у Чачку, где и живи, 
рекао је да се састао са министром просвете Срђаном Вербићем „у 
улози домаћина”, како би омогућио састанак министра са наста-
вницима Основне школе „Милица Павловић”.

Вербић је пре одржавања трибине о побољшању статуса на-
ставника у тој чачанској школи, рекао новинарима да не очекује 
да се штрајк прекине преко ноћи, али ни његову радикализацију.

Извор: Бета
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

СИНДИКАТИ ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ – ВЛАДА РС ЗА 
РАСИПАЊЕ

Просветни радници не траже посебан третман, али их од не-
маштине више боли неправда. Дуго најављивано усклађивање за-
рада у јавном сектору, а потом одлагано у недоглед са неизвесним 
датумом коначног усвајања и примене Закона о платама у јавном 
сектору на бази платних разреда, основни је разлог огромног не-
задовољства просветних радника, јер је систем зарада морао прво 
да се уреди, па просветни радници не би овако раговали.

Разумемо и позицију премијера и Владе РС у намери да сви 
поднесемо терет Владиних мера, али је тешко разумети примед-
бе које су нам достављене из Министарства рада, запошљавања, 
борачких и социјалних питања и Министарства државне управе 
и локалне самоуправе на већ усаглашен текст Посебног колекти-
вног уговора. Наиме, синдикати су учинили апсолутно све да се 
рационализује број запослених у образовању и драстично смањи 
број наставника са непуном нормом часова, чиме би се оствариле 
много веће уштеде, него што буџет РС добија умањењем зарада 
просветних радника.

Из примедаба горе наведених Министарстава, које чак нису 
ни утемељене на законима, произилази да је боље оставити статус 
кво и даље увођење нових људи у систем и расипање буџетских 
средстава!?
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НАЈМАЊЕ ДЕСЕТ РАЗЛОГА ДА СЕ ПРОСВЕТНИМ
РАДНИЦИМА НЕ УМАЊУЈУ ЗАРАДЕ

Опште је познато да су запослени у просвети далеко најобра-
зованији у односу на остале делатности, јер преко 70% запослених 
има факултетске дипломе, магистратуре, докторате и друга најви-
ша звања, што је троструко више од просека у Републици Србији.

И поред ове чињенице, зараде запослених са високим образо-
вањем су далеко испод републичког просека и најниже су од свих 
делатности које прати статистика.

Мерама Владе РС нису сви једнако погођени, јер запослени у 
јавним предузећима и другим привредним субјектима поред плата 
примају и надоканде за регрес и топли оброк, на које се умањење не 
примењује. Просветни радници који примају знатно мање зараде 
немају ни регрес ни топли оброк још од 2001. године, па су и овако 
исказани статистички подаци нереални, јер су просечне зараде у 
просвети стварно још ниже.

Просветни радници су после 2006. године драстично кажње-
ни, јер је тадашњи министар просвете потрошио скоро 2 милијарде 
динара на отпремнине скоро 5.000 запослених, који су добровољно 
напустили систем. Док је у другим делатностима смањен број за-
послених, па им је поправљен материјални положај, у образовању 
је, са образложењем подмлађивања кадрова (посебно политичких), 
на места oних који су отишли са отпрeмнинама, запослено 6.500 
нових лица и нико због тога није одговарао, а последице су сваљене 
на просветне раднике.

Крајем 2008. године, синдикати су са тадашњом Владом РС 
усагласили Протокол о расту зарада за 10% у 2009. години, који је 
потом, та иста Влада, ставила ван снаге, што је додатно погоршало 
материјални положај и пад реалних зарада.

Увођењем мере Владе РС, да зараде у јавном сектору могу да 
расту само до нивоа раста пензија и половине процента раста БДП, 
који је по нама била велика бесмислица, такође није спроведена, што 
је још више погоршало материјални положај запослених. Наравно 
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да ова Влада за то није крива, али нам је ова, а не она Влада, смањи-
ла зараде и средства за плате вратила на ниво из 2010. године, па 
је неприхватљиво пребацивање одговорности на неку другу Владу.

Када је 2010. године Влада РС утврдила и коначно почела да 
спроводи Закон о исплати загарантованих зарада, она је тиме јед-
нострано суспендовала део сопствене Уредбе о коефицијентима 
за обрачун и исплату зарада запослених у јавним службама, јер су 
тако запослени са I – III степеном стручности примали само зага-
рантовану зараду, без обзира на степен стручности и коефицијент 
по Уредби, радном искуству и др. Њима је по основу повећања ми-
нималне цене рада у претходном периоду, зарада повећана за 20%, 
а најобразованијим структурама мером Владе су зараде смањене 
за 10%?! То је довело до нарушавања односа у висини зарада за-
послених са I и VII степеном стручности, који је Уредбом о кое-
фицијентима утврђен на однос 1:3, а који је сада спуштен на свега 
1:1,8, што значи да ће ускоро бити свеједно да ли у школи држите 
метлу или дневник.

Статистика даље показује да су поређењем зарада по степе-
нима стручности поново у образовању најугроженији они са нај-
вишим степеном образовања. Наиме, разлика у висини зарада у 
делатностима које прати статистика, код нижих степена образо-
вања (I – IV) су незнатне, док су разлике у висини зарада код VII 
степена стручности драстичне и у односу на професорске зараде, 
у многим делатностима су 2–3 пута више.

У просвети се догађају два паралелна, потпуно нелогична про-
цеса на које просветни радници годинама указују, али се владајуће 
гарнитуре смењују, а нико ништа не предузима. Наиме, број деце се 
смањује, док се број запослених повећава, посебно оних са непуном 
нормом часова, који је у овом тренутку преко 20.000?! Када се узме 
у обзир да је природним одливом (2,5 – 3.000 запослених годишње 
напушта систем због одласка у пензију) било могуће знатно смањи-
ти број запослених и тиме драстично смањити трошкове за зараде, 
не схватљиво је да је број запослених такав као да нико никада није 
напустио систем и то се годинама понавља?!
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Деценијама уназад, све владајуће гарнитуре исказују разуме-
вање за наш положај, траже стрпљење до неких бољих времена која 
никако да дођу, па је ово можда прави тренутак да се то разумевање 
реализује у пракси, а разлога, поред наведених, има на претек.

У Београду,  ИНФО служба УСПРС
16. јануара 2015.

ЧАЧАНСКИ ГЛАС
16. јануар 2015.

МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ СРЂАН ВЕРБИЋ ПОСЕТИО 
ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ” РАДИ ПРЕГОВОРА

МАТИЈЕВИЋ – ШТРАЈК СЕ НАСТАВЉА

Приликом посете ОШ „Милица Павловић” у среду, министар 
просвете Срђан Вербић изјавио је да не очекује да се штрајк про-
светара радикализује и да је према разним сигналима добијеним 
претходних дана, сигуран да сви желе да се ситуација смири. Међу-
тим, председник Уније синдиката просветних радника Србије Дра-
ган Матијевић одмах га је демантовао, рекавши да ће се законити 
штрајк од понедељка наставити у свим школама у Чачку, као и да 
се планирају акције радикализације, па ће пред Савиндан просве-
тари организовати „Светосавски марш” ка Београду, да, како рече 
Матијевић, „пробуде” колеге из престонице.

Министар просвете Срђан Вербић рекао је да је дошао у Ча-
чак у посету школи „Милица Павловић” како би разговарао са 
запосленима, јер према његовим речима, изузетно је важно да се 
сви споразумеју. Међутим, очигледно је да до споразума између 
Министарства и синдиката још увек није дошло.
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Штрајкачки одбор је у суботу имао састанак са министром 
просвете и понавља се иста прича. Нема ништа од изузимања 
просветних радника од смањења плата, од колективног уговора, 
од Закона о платним разредима, од измена Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Све су то били штрајкачки захтеви. 
Пошто до њихових испуњења неће доћи, штрајк се наставља – био 
је изричит Матијевић.

Министар Вербић рекао је да Влада не може да изађе у сусрет 
захтевима у вези са новчаном помоћи у 2015. години.

ММФ не дозвољава да се било каква средства из буџета из-
двоје за побољшање било чијег материјалног статуса. Треба да раз-
говарамо када и на који начин можемо да решимо тај материјални 
статус. Ако је то 1. јануар 2016. године – онда о томе разговарамо 

– рекао је Вербић. Он је истакао да је штрајк легитиман начин бор-
бе и да не очекује да престане током ноћи, али да очекује да се за 
време штрајка ради.

Волео бих да су синдикати у праву и да у буџету има значај-
нијег новца који би могао да се употреби за плате, нажалост нов-
ца за ту намену нема. Нама је потребан новац и за друге ствари. 
Учинићемо буџет транспарентним, тако што ће представници 
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синдиката моћи да га прегледају и то смо са њима већ уговорили. 
Желимо да се увере да ми ништа не кријемо – рекао је министар. 
Међутим, Матијевић сматра да се из буџета издвајају средства за 
потпуно небитне ствари.

Апсурдна је ситуација да се за развој у образовању, при чему 
се мисли на разне пројекте, играонице, васпитаонице издваја око 
десет милијарди динара годишње. Сав овај наш штрајк, односно 
узимање десет посто од плата кошта шест милијарди динара, тако 
да заиста је смешно у једној години штедње давати толике паре за 
готово бесмислене пројекте. 

Министар Вербић најавио је и рационализацију броја радних 
места. 

У овом тренутку постоји велики број оних са непуном нормом 
часова и систем нам је неефикасан. Имамо много људи који раде у 
три, четири школе, путују са једног места на друго и заправо „нигде 
нису” у тим школама. Желимо да запослени у школама имају пуну 
норму и буду део колектива. Наш циљ је да направимо ефикаснији 
образовни систем и кроз рационализацију, при чему је јасно да ће 
бити оних за које ћемо проценити да је боље да добију отпремни-
ну и оду из образовног система, али желимо да све то одрадимо у 
срадњи са синдикатима – рекао је Вербић.

Као веома актуелну тему, министар је у Чачку најавио да је 
завршена нова систематизација Министарства просвете и да је од-
лучено да ће 19 Школских управа, колико их има у Србији, убудуће 
водити људи најспособнији за тај посао. 

Морамо у једном тренутку да престанемо са постављањем 
људи на место начелника Школских управа и да направимо кон-
курсе. Министарство просвете ће у фебруару организовати ин-
терне конкурсе на којима ће бити изабрани они који ће водити 
школске управе.

Драган Матијевић је нагласио да ће о сваком будућем кандида-
ту у нашем граду Синдикат образовања Чачак дати своје мишљење, 
кога би желели, а кога не, ко задовољава критеријуме, а ко не. 
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ОЦЕНЕ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕНЕ

Законски штрајк са минимумом процеса рада, од понедељка 
ће бити настављен у свим школама у Чачку, али ће оцене бити 
закључене.

Око 130 школа у Србији није одржало одељенска већа и закљу-
чило оцене, па смо се договорили да се 19. јануара одрже одељенска 
већа и да што се макар тога тиче, друго полугодиште почне регу-
ларно – рекао је Драган Матијевић. Он је нагласио да ће постоја-
ти оскудица у квалитету знања које се стиче током штрајка, али 
и нагласио да то није само проблем просветара, већ и оних који 
владају овом државом.

И.М.

Синдикат образовања Србије,
Грански синдикат просветних радника Србије „Независност”,
Унија синдиката просветних радника Србије и
Синдикат радника у просвети Србије

САОПШТЕЊЕ

1. Настављају се преговори за усвајање новог Посебног ко-
лективног уговора. Штрајкачки одбор репрезентативних 
синдиката просветних радника очекује понуду Споразума 
коју је најавио министар просвете, науке и технолошког 
развоја др Срђан Вербић;

2. Репрезентативни синдикати позивају све просветне рад-
нике, ученике и грађане, 27.1.2015. у шетњу од Светосав-
ског храма до Трга Републике, где ће се одржати пригодан 
програм. Овим скупом, просветни радници Србије ће на 
симболичан начин подсетити на тешко стање у нашем об-
разовању. 
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19. јануар 2015.

ПРЕДЛОГ

Репрезентативни синдикати: Синдикат радника у просвети 
Србије, ГСПРС – Независност, Унија синдиката просветних радни-
ка Србије и Синдикат образовања Србије и Влада, ради решавања 
штрајка запослених у просвети, дана _______________ постигли 
су следећи

СПОРАЗУМ
O РЕШАВАЊУ СПОРА

Члан 1.
Влада и Репрезентативни синдикати обавезују се да ће пот-

писати Посебан колективни уговор за запослене у основним, 
средњим школама и домовима ученика (у даљем тексту: Посебни 
колективни уговор), у складу са договором који је дана 20.01.2015. 
постигнут између представника Репрезентативних синдиката и 
ресорних министарстава у присуству миритеља Републичке аген-
ције за мирно решавање радних спорова.
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Члан 2.
Влада ће у току 2015. године, запосленима у основним у 

средњим школама и домовима ученика исплатити утврђене на-
граде, у складу са Посебним колективним уговором.

Члан 3.
Влада се обавезује да ће благовремено утврдити предлог по-

себног закона којим ће се уредити плате запослених у јавном секто-
ру, а који би се примењивао од 1. јануара 2016. године.

Репрезентативни синдикати потписници овог споразума биће 
укључени у израду нацрта закона из става 1. овог члана.

Члан 4.
Влада се обавезује да ће утврдити предлог Закона о изменама и 

допунама Закона основама система образовања и васпитања који-
ма ће извршити измене чланова 130. и 131. овог закона на начин 
договорен са репрезентативним синдикатима, најкасније до јуна 
2015. године.

Члан 5.
Репрезентативни синдикати се обавезују да ће наставници 

кроз повећани број часова допунског и додатног рада надокнадити 
евентуално пропуштено градиво.

Члан 6.
Против запослених који су учествовали у штрајку неће бити 

предузимане дисциплинске мере, нити ће им бити умањена плата.

Члан 7.
Даном потписивања овог споразума, Репрезентативни син-

дикати ће донети одлуку о престанку штрајку.
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ЗА ВЛАДУ: ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ 
 СИНДИКАТЕ:
др Кори Удовички,
потпредседник Владе РС и Синдикат радника у
министар државне управе  просвети Србије
и локалне самоуправе
 ГСПРС – Независност
др Срђан Вербић,
министар просвете, науке Унија синдиката
и технолошког развоја просветних радника
 Србије

 Синдикат образовања
 Србије
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

На основу Саопштења које је поводом Светосавске ше-
тње, најављене 27.1.2015. године са почетком у 16 часова, издао 
Штрајкачки одбор, УСПРС својим члановима даје 

УПУТСТВО

1. Обавезу да учествују у Светосавској шетњи, коју организује 
Штрајкачки одбор репрезентативних синдиката, имају све 
колеге, чланови УСПРС из Београда;

2. Из сваке школе – чланице УСПРС из унутрашњости Србије, 
на шетњу ће доћи најмање троје колега. 

С поштовањем,

У Београду,  председник Уније СПРС
20. јануар 2015. Драган Матијевић 
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ШКОЛА – ЧЛАНИЦА УНИЈЕ СПРС У 
ШТРАЈКУ 22. ЈАНУАР 2015.

– Александровац 3 – Аранђеловац 13
– Ариље 2 – Бачка Паланка 10
– Бор 9 – Београд 39
– Ваљево 18 – Велика Плана 9
– Врање – Бујановац 14 – Власотинце 3
– Врњачка Бања 5 – Врбас 3
– Вршац 13 – Горњи Милановац 8
– Зајечар 6 – Зрењанин 24
– Ивањица 10 – Инђија 6
– Ковин 7 – Крагујевац – Баточина 38
– Краљево 25 – Крушевац 35
– Лучани 2 – Ниш 30
– Нова Варош 4 – Нови Кнежевац 4
– Град Нови Сад 6 – Панчево 19
– Пожаревац 1 – Пожега 1
– Прибој 8 – Прокупље 8
– Сечањ 8 – Смед. Паланка 5
– Сомбор–Апатин 7 – Сремска Митровица 10
– Србобран 2 – Чачак 25
– Ужице 2 – Неготин 1
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– Јагодина 2 – Пријепоље 1
– Кладово 5 – Ћуприја 1
– Тутин 1 – Параћин 2
– Алексинац 6 – Шабац 3
– Лесковац 1 – Жабари 1
– Велико Градиште 1 – Петровац на Млави 2
– Ражањ 1 – Куршумлија 2
– Свилајнац 1 – Смедерево 3
– Регија Нови Сад 16 – Мали Зворник 1
– Соко Бања 1 – Топола 1
– Књажевац 2 – Пирот 1
– Рековац 1 – Дољевац 1

УКУПНО 500

Податке нису доставили:
Косово и Нови Пазар.

НАПОМЕНА:
Унија ће свакога дана објављивати листу са бројем школа у 

штрајку, како би се пратиле промене броја школа у штрајку.

канцеларија УСПРС
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

Члановима Главног одбора УСПРС

Поштовани чланови Главног одбора,

Отказује се Главни одбор заказан за суботу, 24. јануар 2015. 
године. Разлог његовог заказивања био је могућ предлог споразума 
од уторка, 20. јануара, али се већ у среду, 21.1.2015. године показа-
ло да нам није понуђено ништа. Сада је споран и, већ усаглашен, 
Посебан колективни уговор.

Из тог разлога, немамо о чему ни да се изјашњавамо, па је 
одржавање Главног одбора, непотребан трошак.

Застало се тамо где је читав проблем и настао, код новца.
Штрајк се наставља.

С поштовањем,

У Београду, Председник Уније СПРС
22.јануар 2015. Драган Матијевић
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Синдикат радника у просвети Србије, Синдикат образовања 
Србије, Унија синдиката просветних радника Србије и ГСПРС 

„Независност”

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

У СРБИЈИ НИШТА НОВО

Преговори неуспели, школе у штрајку. Јуче је у неким медији-
ма објављена једна вест, која је својим произвољним садржајем на-
гло прекинула преговоре између синдиката просвете и министра 
просвете, који су управо били у току.

Сви они који у просвети, поред радног имају и штрајкачки 
стаж, знају да се често ни од куда појављују информације, углав-
ном неистините и полуистините. То се, некако увек дешава када 
преговори одмакну.

Зарад правог информисања и новинарства, обавештавамо 
ширу јавност да су синдикати и надлежна министарства (по дру-
ги пут у последња два месеца) усагласили текст Посебног колек-
тивног уговора. Њега данас треба да одобри или не одобри Влада 
РС. Чекамо ту одлуку. Уколико та одлука поново буде негативна, 
биће то још један показатељ ко заиста жели или не жели да реши 
кризу у образовању.

Преговори који су јуче вођени у Министарству просвете, на-
уке и технолошког развоја, прекинути су без завршеног текста 
Споразума, чијим би се потписивањем стекли услови и за прекид 
штрајка. Застало је тамо где је све и почело, код новца.

Синдикати очекују да ће се разговори наставити, јер се једино 
за преговарачким столом проблеми могу решавати.

Упоредо са тим, сви синдикати настављају штрајк и раде на 
организацији „Светосавске академије под ведрим небом” на Тргу 
Републике, која је замишљена као алтернатива званичној церемо-
нији која ће бити одржана у исто време пар метара даље, у Народ-
ном позоришту.
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У Београду,
22. јануар 2015.

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈОМ ДО ИСПУЊЕЊА КЉУЧНОГ
ЗАХТЕВА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

НЕСПОРНО

Детаљна анализа буџета за просвету у 2015. години показује 
да је АПСОЛУТНА НЕИСТИНА тврдња министра и његових са-
ветника и сарадника да се за зараде просветних радника троши 
више од 96% буџетских средстава, због чега нема простора ни за 
какво побољшање материјалног положаја запослених у просвети.

Из табеле 1. јасно се види да се за зараде запослених на свим 
нивоима образовања службама и заводима у оквиру Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја троши само 77,44% 
буџета кроз позиције 411, 412 и 462, који имају искључив карактер 
зарада. Чак и када се томе придодају расходи на позицијама 414 
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и 415, које нису зараде, а имају делимично карактер зарада, јер се 
не односе на све запослене, укупно се издваја 80,21% буџетских 
средстава.

Табела даље показује да се за остале намене троши преко 45,5 
милијарди динара (укупан буџет за просвету је 156.951.589.000). 
Енормна средства користе се за специјализоване услуге, стручно 
усавршавање, рад разних комисија за акредитације, вредновање 
квалитета, упис у средње школе, семинаре и сл., које углавном ко-
ристе службеници министарстава и њихови сарадници као додат-
не приходе, што их доводи у сукоб интереса, а што је констатовао 
и актуелни министар.

Огромна средства користе се и за ИПА програме, донације 
и дотације невладиним организацијама и непрофитним преду-
зећима, са чим просвета нема никакве везе нити користи. Такође 
се огромна средства троше на бесплатне уџбенике, међународну 
сарадњу студената и ученика, подизање стандарда у домовима уче-
ника, за плаћање казни због изгубљених судских спорова, инвес-
тиције, трошкове путовања и др.

ГДЕ ЈЕ ИЗЛАЗ

1. У образовању тренутно има 2.500 наставника који нису 
стручни, па њихове часове треба доделити наставницима са 
листи технолошких вишкова, чиме би буџет на годишњем 
нивоу уштедео 2,2 милијарде динара;

2. Годишње из образовног система у пензију одлази 2.5 – 3.000 
запослених, па ако се на ова места не доводе нови људи 
(осим када је то неопходно), већ се њихови послови рас-
пореде наставницима са листе вишкова, уштедело би се 
додатних 2,2 милијарде динара;

3. Ако се на места ових 5.000 запослених допуни норма нас-
тавницима без пуне норме, којих је тренутно преко 20.000, 
тај број би се преполовио, а на разлици у порезима и допри-
носима уштедело би се најмање 1 милијарда динара.
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4. Ако се на места директора школа у првом мандату (чува 
им се радно место) не примају нова лица, већ се њиховим 
часовима допуни норма наставницима без пуне норме, го-
дишње би се уштедело најмање 300 милиона динара;

5. Како је у буџету за 2015. годину планирана набавка бес-
платних уџбеника и за то планирано 689.350.000 динара, а 
уџбеници треба да се дају само социјалним категоријама, 
којих је по званичним статистичким подацима око 25%, 
уштедело би се најмање 500 милиона динара, а можда и 
више, јер школе имају на располагању уџбенике који се могу 
поделити поменутим категоријама ученика;

6. Увођењем строгих правила у поштовању закона од стране 
директора школа и извршавању обавеза према образовању 
од стране јединица локалних самоуправа, због чега се губе 
судски спорови, на штету Министарства, могло би се уште-
дети 200 милиона динара годишње;

7. Укидањем разних донација, дотација и субвенција невлади-
ним организацијама и непрофитним предузећима, са који-
ма образовање нема никакве везе, уштедело би се најмање 
500 милиона динара;

8. Буџетом за 2015. годину планирана су огромна средства 
за специјализоване услуге, стручно усавршавање, услуге 
по уговору и сл. преко којих се огромна средства одливају 
на разне семинаре, комисије ИПА програме и др. и реви-
зијом ових трошкова, могло би се уштедети годишње 2 – 3 
милијарде динара.

Само по овим основама, систем би до краја 2015. године мо-
гао да смањи број запослених за 5.000, а број наставника са непу-
ном нормом са 20 на 10 хиљада. Све би то донело уштеду од око 9 
милијарди динара, што је знатно више од средстава која ће буџет 
уштедети смањењем зарада запосленима за 10%.

У 2016. години број запослених због одласка у пензије смањио 
би се за још 2.500 – 3.000, а број наставника без пуне норме часова 
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свео би се на 2 – 3.000, чиме би се уштедело још 3 – 4 милијарде 
динара. У 2017. години из истих разлога систем би се ослободио 
још око 2.000 запослених, а када би се у међувремену извршила и 
рационализација мреже школа, систем би се дефинитивно стаби-
лизовао и у оквиру расположивих буџетских средстава, могао би 
знатно да се поправи материјални положај запослених и опремље-
ност школских објеката, а дошло би и до осавремењавања наставе 
и већег издвајања за стручно усавршавање наставника.

 канцеларија Уније СПРС

22. јануар 2015.

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА ПОД ВЕДРИМ НЕБОМ

Четири синдиката просвете позивају своје чланство на велики 
светосавски догађај.

На Светога Саву 27. јануара, у време одржавања званичне Све-
тосавске академије у организацији Министарства просвете, и на 
истом месту (испред Народног позоришта), синдикати просвете 
окупиће неколико хиљада својих колега из Београда и свих делова 
Србије, на величанствен скуп под називом „Светосавска академија 
под ведрим небом”.

Неколико сати раније, из разних места Србије колеге из 
унутрашњости кренуће у Светосавску шетњу ка Београду. На тра-
сама и на одређеним тачкама (Панчевачки мост, Мостар, Бранков 
мост и Аутокоманда) прикључиће им се и колеге из београдских 
школа. Прво зборно место је плато испред Светосавског храма, 
одакле ће се Светосавска шетња наставити преко Славије и Тера-
зија до Трга Републике.

Детаљан план и сатница биће објављени до петка увече.
Синдикати ће овим скупом своје суграђане и јавност на још 

један, симболичан начин, упознати са разлозима који су нашу 
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просвету довели до најнижих грана, наставничку професију до 
бесмисла, а просветне раднике до руба сиромаштва.

Пошто нам ништа више и нико више не може помоћи, об-
ратићемо се нашем светитељу и просветитељу, то нам је једино и 
преостало!

21. јануар 2015.

ПРОПАЛИ ПРЕГОВОРИ!!!

Преговори представника министарства и штрајкачког одбора 
репрезентативних синдиката, који су трајали пуна три сата, ПРЕ-
КИНУТИ СУ!

Споразум, усаглашаван у току јучерашњег дана, није садр-
жао елементе првог штрајкачког захтева, који се тиче изузимања 
запослених у образовању од смањења зарада.

Очекујемо наставак преговора.
ШТРАЈК СЕ НАСТАВЉА!!!
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Четири репрезентативна синдиката просвете вас позивају на

СВЕТОСАВСКУ АКАДЕМИЈУ ПОД
ВЕДРИМ НЕБОМ

27. јануар 2015. године

16.00 – 17.00 Окупљање на СВЕТОСАВСКОМ платоу

17.00 – 18.15 СВЕТОСАВСКА ШЕТЊА до Трга Републике

18.30 – 20.00 СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА ПОД ВЕДРИМ 
НЕБОМ 

Синдикат радника у просвети Србије, Унија синдиката 
просветних радника Србије, Грански синдикат просветних 

радника Србије НЕЗАВИСНОСТ, Синдикат образовања Србије
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СВЕТОСАВСКИ ПРОГЛАС СИНДИКАТА
ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ

Поштована Србијо, Окупили смо се овде и сада, у престоном 
граду, да поново подсетимо јавност на разлоге нашег, већ двомесеч-
ног, штрајка, који не траје само због бесмисленог и контрапродук-
тивног смањења просветарских, ионако бедних, плата, него, пре 
свега и изнад свега, зарад одбране службе којом служимо својим 
ученицима и свом народу. Наш штрајк није само борба за хлеб на-
сушни, него и борба за поштовање књиге из које ученици уче, а 
која је обезвређена, за вредност њихове дипломе, за њихово место 
у друштву, за њихову слободну личност, за њихову будућност. То 
неки, а међу њима има и родитеља, можда не схватају. Нека се, данас 
и овде, запитају: да ли могу да васпитавају и уче младе нараштаје 
учитељи који не стоје усправно, који су згажени, понижени, пре-
зрени? Уместо да им будемо узори, ми својим бедним положајем, за 
који је крива Влада, децу одбијамо од књиге, од учења, од вредности 
за које је школа увек спремала ђака.

Тимови стручњака иза оних који се појављују на екранима сро-
чили су злогуку оптужбу да ће због просветних радника страдати 
стабилност друштва, кренути инфлација, пропасти привреда, наста-
ти смак света. Тако кривицу за своје неуспехе преносе на оне који су 
жртве, који само желе да преживе и да, колико је то могуће у наопако 
доба у коме живимо, крећемо се и јесмо, сачувају свој морални лик. 
Нико са ТВ екрана, ни из Владе, није понудио рачуницу како са 
оваквим платама да платимо дажбине и купимо хлеб. Заборавили 
су да и ми имамо децу, да и наша деца уче и студирају, да им, док је 
то потребно, морамо помагати. У име „светлије будућности”, већ 
годинама нас воде путем који никуд не води, и траже да и своје уче-
нике, оно највредније што Србија има, оставимо на том путу. А ми 
бранимо школу у којој се рађа слободан човек и стваралац. Али тог 
човека морамо да хранимо и књигом и хлебом. Европу не можемо 
стићи ако пасемо траву. Јер, како је говорио писац „Злочина и казне”, 
достојанство се може сачувати у сиромаштву, али не и у беди. 
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Поштована Србијо, овде и сада, позивамо те да нам се придру-
жиш у борби за поштовање рада и знања, за поштовање књиге из 
које ученици уче, за поштовање њихових диплома, у борби да им 
се отворе путеви у живот, у борби да се не селе из своје земље у свет 
(а сваке године у Србији умре 30 хиљада људи више него што их се 
роди, и преко 30 хиљада младих оде у свет). Позивамо те, Србијо, 
да будеш с нама, учитељима, који нисмо гмизавци, него кичмења-
ци, јер све што се пропусти на часу, може се научити касније, али 
се тешко учи како се постаје човек, ако се пропусти прилика за 
човештво – а наш штрајк то јесте. У име тог човека у Твојој деци и 
Теби, очекујемо да нам се придружиш, јер ово што се догађа нама, 
не желимо својим ђацима. Сада је час да будемо заједно, да бисмо 
успели у ономе што нема везе са дневном политиком, него је позив 
да будемо нормални – да стојимо под углом од 90 степени у односу 
на тле, незгрбљени и непропузали. 

Ове 2015. године навршава се сто година од последње одбране 
Београда којом је командовао мајор Драгутин Гавриловић. Данас, 
на Светога Саву, оснивача српске школе и нашег Првоучитеља, 
дошли смо у престоницу да кажемо како је овај штрајк последња 
одбрана српског образовања. Као што је мајор Гавриловић рекао 
да је његов пук жртвован за част Београда и отаџбине, и избрисан 
са списка Врховне команде, тако и ми кажемо да се жртвујемо за 
будућа поколења деце и просвете, јер смо свесни да нас је ова и 
оваква власт избрисала са свих спискова своје „светлије” ММФ 
будућности. И као што је мајор Гавриловић рекао да образ наше 
престонице, мора остати светао, тако и ми велимо да образ српске 
просвете мора остати светао. Јер, образовати значи учити најмлађе 
не само чињеницама, него и часном животу, који се у овом народу 
зове „образ”. Ми, учитељи, учимо своју децу да не живе не само у 
тами незнања, него и у тами заблуда, од којих је једна од најсрам-
нијих она што нам их подмеће министарство просвете и – да за 
просвету нема пара, у 21. веку, позваном да буде век знања. 

Зато са поносом узвикујемо: напред до победе! Живела српска 
просвета! Живели наши ђаци! Живела Србија! 
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Унија синдиката просветних радника Србије
Синдикат просветних радника Србије
Синдикат образовања Србије
Удружени грански синдикат образовања Независност

ИСТРАЈАВАЈУ!
27. јануар 2015.

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА ПОД ВЕДРИМ НЕБОМ
3.000 ПРОСВЕТАРА!!!!

Око 3.000 наставника који истрајавају у штрајку марширало 
од Храма Светог Саве до Трга републике.

У Београду су одржане две Светосавске академије: једна под 
ведрим небом, на Тргу републике, у којој је учествовало око три 
хиљаде просветних радника из целе Србије који штрајкују од 17. 
новембра, и друга у Народном позоришту у организацији Ми-
нистарства просвете, науке и технолошког развоја. Просветари 
чији је штрајк ушао и у друго полугодиште, окупили су се на платоу 
испред Храма Светог Саве између 16 и 17 часова. По речима порт-
парола Уније синдиката просветних радника Србије Јасне Јанко-
вић, одустало се од идеје да наставници из својих места крену дан 
раније пешице за Београд, већ су долазили колима и аутобусима.

Просветни радници су дошли из Чачка, Ковина, Сремске 
Митровице, Ниша, Алексинца, Зрењанина, Крушевца, Крагујевца, 
а у колони су носили пароле „Ко је појео мој факултет”, „Захтевамо 
редовне и добре пензије и плате”. Светосавски марш се одвијао 
централним градским улицама, преко Славије и Теразија, а за то 
време је саобраћај повремено обустављан.
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Наставници су око 18 часова стигли до центра Београда, где су 
се на бини у непосредној близини Народног позоришта смењивали 
говорници из школа широм Србије и пуштале пригодне светосавс-
ке песме. Неки од њих су држали у рукама упаљене свеће, а видели 
смо и Милорада Антића, председника Средњих стручних школа 
Београда, како промрзлим колегама дели чоколадице. Протест је 
завршен око пола сата пре почетка Светосавске академије у На-
родном позоришту.

Разговори представника синдиката и Министарства просвете 
требало би да буду настављени у четвртак, када се очекује да пред-
лог посебног колективног уговора (ПКУ) буде разматран на сед-
ници Владе Србије, трећи пут од почетка штрајка. Представници 
запослених у образовању инсистирају на томе да се ПКУ потпише 
одмах, јер 29. јануара престају да важе сви колективни уговори, 
независно од Споразума о прекиду штрајка. Влада и Министар-
ство просвете инсистирају с друге стране да се ова два документа 
потпишу истовремено, што по синдикатима значи успоравање 
преговора и наставак штрајка.

Подсећања ради, штрајк организују четири репрезентативна 
синдиката – Синдикат радника у просвети Србије, Унија синди-
ката просветних радника, „Независност” и Синдикат образовања 
Србије. Они траже да просветни радници буду изузети од смањења 
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плата у јавном сектору, да се уведу платни разреди, донесе посеб-
ни колективни уговор и измени закон… Према подацима уније, 
у штрајку је у другом полугодишту више школа него на почетку 
школске године, или 503 које припадају овом синдикату.

Извор: Политика

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

Члановима Главног одбора УСПРС
Председницима општинских организација УСПРС
Председницима основних организација УСПРС

Поштовани,

Влада Србије усвојила је Посебан колективни уговор за основ-
не и средње школе и домове ученика, а репрезентативни синди-
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кати просвете позвани су на потписивање тог документа у петак, 
30. јануара.

Представници синдиката појавиће се на потписивању уговора 
у петак у подне, али то не значи да ће прекинути штрајк који траје 
већ трећи месец.

Посебним колективним уговором нису решене финансијске 
ставке и наши захтеви да нам плате не буду смањене за десет одсто.

Што се Уније синдиката просветних радника Србије тиче, 
штрајк ће бити прекинут када буде постигнут и потписан споразум 
о захтевима синдиката, а у међувремену се настављају преговори 
и штрајк.

Репрезентативни синдикати просвете, који већ трећи месец 
штрајкују скраћењем часова на по тридесет минута, затражили 
су да се у разговоре о њиховом материјалном положају укључи и 
премијер Србије Александар Вучић.

Анализом података о буџетским средствима, синдикати су 
утврдили да би могао да се пронађе простор за уштеду и прерас-
поделу већ постојећег новца.

Та прерасподела, можда, не би могла да нам врати свих десет 
одсто, за колико су нам зараде смањење одлуком о уштедама у јав-
ном сектору, али би свакако могла да нам врати један део средстава.

Синдикати ће предложити формирање радне групе која би се 
тиме бавила, а и то би требало да буде тема разговора са премије-
ром Вучићем.

С поштовањем,

У Београду, Председник Уније СПРС
29. јануар 2015. Драган Матијевић
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

Поштовано Председништво,

У договору са З. Јовићем, предлажем да код даљих преговора 
о Споразуму имате у виду следеће чињенице:

1. Разлика између просечних зарада у јавним службама и при-
вреди РС је 1.700 динара у корист републичког просека;

2. Треба имати у виду да је велики скок просечне зараде у 
децембру уобичајена појава, до које долази због исплата бонуса и 
других потраживања на терет платног фонда, због израде заврш-
ног рачуна, како би се избегли вишкови, а тиме и плаћање пореза 
на добит;

3. Већ од јануарских зарада, просечне зараде падају у односу 
на децембарске и на даље се одржавају са минималним променама 
од 2 до 3% из месеца у месец, јер сваког месеца у РС има фирми које 
касне или не исплаћују зараде;

4. Просечна зарада није добар параметар за преговоре, по-
себно за просвету, јер због далеко највише образовне структуре 
запослених, који треба да имају знатно веће плате од просечних, 
то је тешко изводљиво;

5. Статистички подаци говоре да је разлика у висини зарада 
у образовању и РС мала код нижих степена образовања, а знатно 
већа код виших степена образовања. Тако су зараде запослених 
веома уједначене од I – IV степена, док од V – VII степена струч-
ности оне су 2 – 3 пута ниже у образовању;

6. Посебан проблем је када се тражи већа просечна зарада, то 
што се кроз њу не нуди одговор како до тога доћи, па сматрам да 
наш основни став мора да буде следећи:

– да се Законом о платама на бази платних разреда држава 
обавеже да ће успоставити однос у зарадама I – IV – VII 
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степена на 1:2:3, па онда немамо ништа против да се зараде 
умање за 10%, када би однос спао на 1:1,8:1:2,7, док трају 
мере штедње, а потом се враћају на 1:2:3;

7. Када је реч о наградама које Влада не жели да да у том об-
лику, можда треба покушати да се тражи исплата једнократне со-
лидарне помоћи у износу од 40.000, рецимо у јулу, на које се не 
плаћају порези и доприноси, па би за све запослене у основном и 
средњем образовању, то износило само 4.144.000.000 динара.

Друга могућност је да Влада промени Уредбу о коефицијен-
тима, тако што би их кориговала за 10% навише, што је скупља 
варијанта, јер се због пореза и доприноса који се у том случају 
плаћају, требало издвојити око 7,8 милијарди динара.

 Канцеларија УСПРС

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ЗАБРИЊАВАЈУЋА СТАТИСТИКА

Према подацима Републичког завода за статистику, просечна 
зарада у образовању је у децембру 2014. године износила 40.899 
динара, што је у односу на просечну зараду у Републици Србији 
од 49.970 динара, мање за 22,18%.

То несумњиво потврђује оправданост захтева просветних 
радника да буду изузети из умањења зарада, јер се овако велико 
заостајање за просечном зарадом у РС не памти годинама уназад.

Скоро да нема делатности у којој су просечне зараде испод 
просветарских, док у појединим делатностима, оне су и по 3 – 4 
пута веће од просветарских. Примера ради:
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– У делатности рачунарства и консултација 160.100 динара;
– У услужним делатностима у рударству 140.681 динара;
– У производњи дувана 134.011 динара;
– У производњи рачунара и електронских 
  уређаја 122.022 динара;

– У финансијским услугама и осигурању 118.386 динара;
– У делатностима саветовања и управљања 114.694 динара;
– У делатностима разних удружења 114.564 динара;
– У ваздушном саобраћају 109.132 динара;
– У истраживачким и рекламним агенцијама 103.667 динара;

Просечне зараде по делатностима такође, у односу на просеч-
не у образовању, знатно су веће и крећу се од +6 до +151%:
– У финансијским делатностима и осигурању +151,37% (102.806);
– У информисању и комуникацијама +104,21% (83.519);
– У снабдевању струјом и гасом +72,40% (70.510);
– У стручним и научним организацијама +71,70% (70.222);
– У рударству +65,86% (67.835);
– У државној управи и социјалном
  осигурању +37,36% (56.178);

– У пословима са некретнинама +34,68% (55.080);
– У здравству и социјалној заштити +31,50% (53.781);
– У саобраћају и складиштењу +25,06% (51.145);
– У грађевинарству +11,93% (45.777);
– У администрацији и помоћним услугама +10,76% (45.279);
– У прерађивачкој индустрији +10,58% (45.224);
– У уметности, забави и рекреацији +10,45% (45.170);
– У снабдевању водом +5,92% (43.320);
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Ниже просечне зараде од запослених у образовању имају 
само у трговини на велико и мало, у смешатају и исхрани и у услуж-
ној делатности, у којима је и ниво образовне структуре запослених 
далеко најнижи.

 Канцеларија Уније СПРС

30. јануара 2015.

ПРОСВЕТА БЕЗ ПОТПИСАНОГ ПКУ,
ЈАНКОВИЋ: НЕ ПРИХВАТАМО УЦЕНЕ

Челници синдиката и Министарства просвете, иако је раније 
било најављено, данас нису потписали Посебан колективни уговор 
али ни споразум о прекиду штрајка, који траје трећи месец.

Портпарол Уније синдиката просветних радника Јасна Јан-
ковић Тањугу је рекла да су представници сва четири синдиката 
одбила да потпишу ПКУ јер, како је рекла, не прихватају уцену.

„Министарство нас је условило да уз ПКУ потпишемо и спора-
зум о прекиду штрајка”, рекла је Јанковић и навела да синдикати 
на то не пристају и да се штрајк наставља.

Министар просвете Срђан Вербић на састанку је поручио син-
дикатима да нема морално право да потпише Посебан колективни 
уговор ако од тога ђаци, како је рекао, немају ама баш ништа.

Састанку су осим министра и његовог тима, присуствоали че-
леници Уније, Синдиката образовања Србије, Синдиката радника 
у просвети Србије и Синдиката „Независност”.

Извор: Танјуг

САОПШТЕЊЕ

На данашњим преговорима представника Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и репрезентативних синдиката, 
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разговарало се о тексту Посебног колективног уговора. Овај пред-
лог би требало у четвртак, да буде разматран на седници Владе РС 
и то трећи пут од почетка штрајка.

Представници запослених у образовању инсистирају да се 
ПКУ потпише одмах, независно од Споразума о прекиду штрајка. 
С обзиром да 29. јануара ове године, престају да важе сви колектив-
ни уговори, синдикатима је стало да овај документ буде потписан 
што пре. Инсистирање МПНТР да се и ПКУ и Споразум, потпишу 
истовремено, успорава ток преговора што је данас јасно речено на 
заједничком састанку.

Стога, у овом моменту, нема говора о прекиду штрајка, али се 
после усвајања ПКУ могу наставити разговори у правцу потписи-
вања Споразума.

У Београду,
26. јануар 2015.

Репрезентативни синдикати: Синдикат радника у просвети 
Србије, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, Унија синдиката просветних 
радника Србије и Синдикат образовања Србије и Влада, ради ре-
шавања штрајка запослених у просвети, дана _______________ 
постигли су следећи
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СПОРАЗУМ 
O РЕШАВАЊУ СПОРНИХ ПИТАЊА

Члан 1.
Влада и Репрезентативни синдикати обавезују се да ће пот-

писати Посебан колективни уговор за запослене у основним, 
средњим школама и домовима ученика (у даљем тексту: Посебан 
колективни уговор), у складу са договором који је дана 26.01.2015. 
постигнут између представника Репрезентативних синдиката и 
ресорних министарстава у присуству миритеља Републичке аген-
ције за мирно решавање радних спорова.

Члан 2.
Влада се обавезује да ће благовремено утврдити предлог по-

себног закона којим ће се уредити плате запослених у јавном секто-
ру, а који би се примењивао од 1. јануара 2016. године.

Предлогом закона из става 1. овог члана тежило би се побољ-
шању материјалног положаја запослених у образовању.

Репрезентативни синдикати потписници овог споразума биће 
укључени у израду нацрта закона из става 1. овог члана.

Члан 3.
Влада ће настојати да у буџету повећа издвајања за образо-

вање, у складу са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. 
године.

Члан 4.
Влада се обавезује да ће утврдити предлог Закона о изменама и 

допунама Закона основама система образовања и васпитања који-
ма ће извршити измене чланова 130. и 131. овог закона на начин 
договорен са репрезентативним синдикатима, а који би се при-
мењивао најкасније од 1. септембра 2015. године.
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Члан 5.
Ресорно министарство ће приликом израде нацрта закона из 

области образовања укључити представнике репрезентативних 
синдиката.

Члан 6.
Ресорно министарство и репрезентативни синдикати се оба-

везују да ће заједно радити на плану рационализације и предлогу 
да се евентуалне уштеде у буџету искористе за побошљање мате-
ријалног положаја запослених у основним и средњим школама и 
домовима ученика.

Члан 7.
Репрезентативни синдикати се обавезују да ће наставници 

кроз повећани број часова допунског и додатног рада надокнадити 
евентуално пропуштено градиво.

Члан 8.
Против запослених који су учествовали у штрајку неће бити 

предузимане дисциплинске мере, нити ће им бити умањена плата.

Члан 9.
Даном потписивања овог споразума, Репрезентативни син-

дикати ће донети одлуку о престанку штрајку.

ЗА ВЛАДУ: ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ
 СИНДИКАТЕ:
Потпредседник Владе и 
министар државне управе и  Синдикат радника у
локалне самоуправе  просвети Србије
др Кори Удовички, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Министар просвете, науке Унија синдиката просветних
и технолошког развоја радника Србије
др Срђан Вербић Синдикат образовања Србије
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САОПШТЕЊЕ УСПРС

У петак, 6.2.2015. године одржан је састанак репрезентатив-
них синдиката у просвети са ресорним министром др Срђаном 
Вербићем. Тема састанка је била усаглашавање споразума који би 
окончао штрајк у великом броју српских школа.

Свесни своје одговорности за укупно стање у образовању, реп-
резентативни синдикати су били спремни да начине компромисе, 
чак и то да се поједине гаранције сведу на министрову часну реч. 
Међутим, веровање је доведено у питање због нечег сасвим три-
вијалног. Инсистирање министра да преговори о висини новчаног 
износа почну искључиво после 1. јуна 2015. године, а никако пре 
(овако теоријски могу започети и 31. децембра 2015.?!?) захладнело 
је односе двеју страна.

Спорна два слова, предлог који је постао камен спотицања 
постизању споразума, министру др Срђану Вербићу не значи 
ништа, уколико има озбиљну намеру да одржи своју реч. Синдика-
тима, напротив, та једна реч, представља значајну разлику између 
пружања гаранција и нове, могуће, подвале.

Штрајк се наставља!
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5. фебруар 2015.

ШТРАЈК: У ОЧЕКИВАЊУ РАСПЛЕТА, НОВИ ЗАХТЕВИ 
СИНДИКАТА

„Надамо се да ће ова седмица бити недеља расплета и да ћемо 
ипак добити ПКУ, као и запослени у делатности здравства, со-
цијалне заштите, културе и из сектора високог образовања, који 
су такође у поступку закључивања колективног уговора, а који је 
најављен и за запослене у управи и правосуђу” рекао је јуче Ранко 
Хрњаз председник НСПРВ и члан ШО и преговарачког тима из 
реда СРПС–а уочи седнице штрајкачког одбора четири синдика-
та. Хрњаз није био оптимиста пре седнице ШО, поготову што су 
синдикати у предложени Споразум убацили нове захтеве и тако 
практично преговоре вратили на почетак. Наиме иако је деловало 
да су близу договора о прекиду штрајка, преговори министарства 
просвете са синдикатима, вратили су се на почетак. Министар 
просвете Срђан Вербић каже да су испунили све захтеве, сем да 
се изузме смањење плата наставника.

Преговори се настављају највероватније сутра, након што се 
синдикати изјасне о предлогу Споразума. Тако би, уколико буде 
добре воље и зрно разума, сутра или наредних дана могао бити 
потписан ПКУ и Споразум о решавању спорних питања. Уколико 
се то не деси, НСПРВ ће инсистирати да се наш представник у Пре-
говарачком тиму СРПС–а дистанцира од мањинског расположења 
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у Штрајкачком одбору и Преговарачком тиму, тим пре што су за-
хтеви које је наш Синдикат усвојио 3. новембра, а Председништво 
СРПС–а у идентичном облику усвојило 4. новембра, у највећој 
мери испуњени, а наш крунски захтев – захтев за закључивањем 
ПКУ је испуњен и, што је најважније, ПКУ је знатно побољшан. 
Што се тиче осталих синдиката, оставићемо их у позицији да сами 

„кусају чорбу коју су закували”, а штрајк, ако га буде, нека иде како 
иде. Одавно и иде како не треба.

ФБГ: У ШКОЛАМА „ЗАМОР” ОД ШТРАЈКА

Форум београдских гимназија саопштио је данас да се у Бео-
граду смањује број школа у штрајку, који траје трећи месец. Штрајк 
траје у 13 београдских гимназија и 23 средње стручне школе (што 
је више од 50 одсто тих установа) али се у основним школама осећа 
замор и неке су изашле из штрајка, па је тренутно протест у око 
60 осмолетки или 20 одсто, рекао је председник Форума Миодраг 
Сокић. У Београду има 270 школа, а у штрајку је 96 установа или 
35 процената, истакао је Сокић у саопштењу, истакавши да школе у 
главном граду „немају право на то да само посматрају како се друге 
колеге боре за њих и уместо њих”. Сокић наводи да су преговори са 
Министарством просвете пропали због „уцене” министра Срђана 
Вербића, који, како каже, није хтео да потпише посебан колек-
тивни уговор за основно и средње образовање. „Уместо тога, он је 
тражио обуставу штрајка и оптужио синдикате да немају разуме-
вања за стање у држави и за ученике”, навео је Сокић и истакао да 
су просветни радници, због непотписаног Посебног колектинвог 
уговора (ПКУ) тренутно остали без заштите својих права. И Фо-
рум београдских основних школа у саопштењу сматра да се ради 
о уцени министра и условљавању да истовремено са ПКУ челници 
синдиката потпишу и споразум о окончању штрајка.
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УВОЂЕЊЕ ПЛАТНИХ РАЗРЕДА ТРЕБА ОДЛОЖИТИ
среда, 4. фебруар 2015. 16:18

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Београд. 4. фебруара 2015. – Државни секретар Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Александар Белић изјавио 
је у среду да увођење платних разреда у јавни сектор треба да се 
одложи, те да има потешкоћа и у рационализацији броја запосле-
них у просвети.

„Обавестили смо Министарство државне управе и локалне са-
моуправе које је задужено за платне разреде да се високошколски 
сектор већ финансира по студенту, а не по запосленом, а да у науч-
ном сектору већ има платних разреда”, рекао је Белић на седници 
Сената Универзитета у Београду.

Белић је истакао да увођење платних разреда, „ако је оно 
уопште и могуће”, треба да се одложи или да се томе уопште не 
приступи због изузетности ова два сектора.

„Ситуација је релативно јасна, с тим што Министарство др-
жавне управе то треба да прихвати”, навео је Белић.

О рационализацији у просвети по којој треба да се смањи број 
запослених за 6,5 одсто у односу на децембар 2013. године, Белић је 
рекао да су та два сектора издвојена из ограничења запошљавања, 
те да би то значило да треба да се смањи број помоћног особља што 
би „онемогућило нормално функционисање”.

Извор: Бета
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ШКОЛА – ЧЛАНИЦА УНИЈЕ СПРС У 
ШТРАЈКУ, 9. ФЕБРУАР 2015.

– Александровац 3 – Аранђеловац 13
– Ариље 2 – Бачка Паланка 10
– Бор 9 – Београд 39
– Ваљево 19 – Велика Плана 9
– Врање – Бујановац 14 – Власотинце 3
– Врњачка Бања 5 – Врбас 2
– Вршац 13 – Горњи Милановац 8
– Зајечар 6 – Зрењанин 25
– Ивањица 10 – Инђија 6
– Ковин 7 – Крагујевац – Баточина 38
– Краљево 26 – Крушевац 35
– Лучани 2 – Ниш 32
– Нова Варош 4 – Нови Кнежевац 4
– Град Нови Сад 6 – Панчево 20
– Пожаревац 1 – Пожега 1
– Прибој 8 – Прокупље 8
– Сечањ 8 – Смед. Паланка 5
– Сомбор – Апатин 12 – Сремска Митровица 10
– Србобран 3 – Чачак 25
– Ужице 2 – Неготин 1
– Јагодина 2 – Пријепоље 1
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– Кладово 5 – Ћуприја 1
– Тутин 1 – Параћин 2
– Алексинац 6 – Шабац 3
– Лесковац 1 – Жабари 1
– Велико Градиште 1 – Петровац на Млави 2
– Ражањ 1 – Куршумлија 2
– Свилајнац 1 – Смедерево 3
– Регија Нови Сад 16 – Мали Зворник 1
– Соко Бања 1 – Топола 1
– Књажевац 2 – Пирот 1
– Рековац 1 – Дољевац 1

УКУПНО 511

Податке нису доставили:
Косово и Нови Пазар.

НАПОМЕНА:
Унија ће свакога дана објављивати листу са бројем школа у 

штрајку, како би се пратиле промене броја школа у штрајку.

 канцеларија УСПРС

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

САОПШТЕЊЕ
ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА ОДБИЈЕН!

1. Главни одбор Уније синдиката просветних радника Србије 
није прихватио понуђени Споразум Министарства просвете, науке 
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и технолошког развоја, што значи да се штрајк просветних радника 
наставља;

2. Унија синдиката просветних радника Србије прихвата 
Посебни колективни уговор за запослене у основним, средњим 
школама и домовима ученика. Спремни смо да ПКУ потпишемо 
одмах; 

3. Захтевамо од Владе Републике Србије да пружи неопходне 
гаранције, које би на одговарајући начин, прецизирале тачку 2. 
Споразума о решавању спорних питања.

С поштовањем,

У Београду, Председник Уније СПРС
16. фебруар 2015. Драган Матијевић

У првој и другој недељи фебруара сви Градски одбори Уније 
били су у обавези да се изјасне „за” или „против” понуђеног 
предлога Споразума Министарства просвете о прекиду штрајка. 
На основу резултата тог изјашњавања Главни одбор Уније до-
нео би одлуку о даљој судбини штрајка. На седници Главног 
одбора Уније, одржаној 16. фебруара 2015. године са 16 гласова 
против Споразума и 8 гласова за, одбијен је поуђени предлог 
Министарства просвете.
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ЗАКЉУЧЦИ СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ ГЛАВНОГ ОДБОРА
УНИЈЕ СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ

На ванредном састанку Главног одбора УСПРС, одржаном 16. 
фебруара 2015. године у Београду, донети су следећи 

ЗАКЉУЧЦИ:

1. Главни одбор Уније синдиката просветних радника Србије 
није прихватио понуђени Споразум Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, што значи да се штрајк просветних радника 
наставља;

2. Унија синдиката просветних радника Србије прихвата 
Посебни колективни уговор за запослене у основним, средњим 
школама и домовима ученика. Спремни смо да ПКУ потпишемо 
одмах; 

3. Захтевамо од Владе Републике Србије да пружи неопходне 
гаранције, које би на одговарајући начин, прецизирале тачку 2. 
Споразума о решавању спорних питања;

4. Захтевати преиспитивање репрезентативности на репу-
бличком нивоу Синдиката образовања Србије и ГСПРС Независ-
ност;

5. Чланови општинских одбора Уније СПРС, као и они који 
још немају формирани општински одбор, дужни су да писмено 
доставе називе школа које су у штрајку;

6. До 28. фебруара 2015. године заказати нову седницу Главног 
одбора УСПРС, како би се одлучило о даљим корацима.
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С поштовањем,

У Београду, Председник Уније СПРС
16. фебруар 2015. Драган Матијевић

Овакву одлуку донео је истог дана и Синдикат радника у про-
свети, док су се Синдикат образовања Србије и ГСПРС „Незави-
сност” изјасниле за потписивање понуђеног Споразума па самим 
тим и за прекид штрајка. Тако да су ова два синдиката 18. фебруара 
потписали Споразум и прекинули штрајк. У штрајку су даље ос-
тали још Унија СПРС и СРПС. Једна необично важна и дуга фаза 
штрајка је завршена.



III

ДАНИ РАСПЛЕТА

 „Ако сијеш, ти очекуј љеба,
 не надај се да ће пасти с неба”

 „Залуд љеба колко душа жели,
 све су могли само да су шћели”

од фебруара до 24. априла 2015.
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ПАНЧЕВО
18. фебруар 2015.

У већини основних и средњих школа на територији Града 
Панчева часови и даље трају 30 минута. Иако су два од четири 
репрезентативна синдиката у просвети потписала споразум са 
Министраством просвете, из Уније просветних радника Србије 
поручују да неће одустати од својих захтева, рекао је Игор Нико-
лић, члан овог синдиката и потпредседник Асоцијације просвет-
них радника Панчева.

Иако су Синдикат образовања Србије и Синдикат „Независ-
ност” потписали са Министарством просвете споразум о прекиду 
штрајка, у више од половине школа на територији Града Панчева 
часови су и даље скраћени на 30 минута. Јер као и у Србији, и у Пан-
чеву највећи број просветара припада Унији синдиката просвет-
них радника Србије и Синдикату радника у просвети Србије, који 
су и даље у штрајку. У основним школама „Васа Живковић”, „Иси-
дора Секулић”, „Братство – јединство” и „Мирослав Антић”, као и 
у школама у Банатском Брестовцу, Долову, Банатском Новом Селу, 
Качареву и Јабуци, часови су скраћени и трају 30 минута. Исто 
је и у средњим панчевачким школама: Гимназији, Медицинској, 
Електротехничкој, Економској и Техничкој школи. Сви часови 
45 минута трају у Стевичиној, Змајевој, Ђуриној, Савиној школи, 
у основним школама у Иванову и Глогоњу, као и у Машинској, 
Пољопривредној, Музичкој, Балетској и школи „Мара Мандић”. У 
школи у Омољици две наставнице држе часове у трајању од 30 ми-
нута, док у основним школама „Бранко Радичевић”, „Браца Петров” 
и „Вук Караџић” у Страчеву половина запослених држи часове 45 
минута, а друга половина 30 минута.
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Ниске плате су основни разлог таквом тренутном стању у пан-
чевачким школама, каже Игор Николић, потпредседник Асоција-
ције просветних радника Панчева.

– Морамо истрајати, како би генерацијама које долазе било 
боље, како не би пролазиле кроз ово кроз шта ми пролазимо. Де-
зинформација је да не волимо свој посао. Сви волимо да радимо 
свој посао, желимо да радимо са децом, али стање у просвети мора 
да се промени због добробити свих, а самим тим и државе, рекао је 
Игор Николић, потпредседник Асоцијације просветних радника 
Панчева.

Постоје школе, као рецимо ОШ „Свети Сава”, у којој сви нас-
тавници и учитељи држе часове 45 минута, иако припадају Син-
дикату радника у просвети Србије, који је и даље у штрајку. Према 
речима Наташе Поповић, председнице Синдиката у овој школи, то 
није необично, јер су се радници тајним гласањем тако изјаснили. 
А да ли је, према мишљењу Панчеваца, штрајк просветних радника 
оправдан или није?

– Људи су у праву. Сматрам да здравствени радници, као и 
просветни, треба да имају бар дупло веће плате, рекла је Панчевка.

– С обзиром на то да сви треба да штедимо, мислим да је штрајк 
потпуно непотребан, рекла је друга Панчевка.

– Оправдан је штрајк и подржавам га. Дуго нисам био овде, не 
знам детаље, али га подржавам у потпуности, рекао је Панчевац.

– Мислим да није у реду, траже много, а нема новца, рекао је 
Панчевац.

Према речима Игора Николића, који је члан Уније синдика-
та просветних радника Србије, наредних дана биће одржани са-
станци два синдиката који су и даље у штрајку, после којих ће се 
знати хоће ли се настава нормализовати или не.

Извор: Радио ТВ Панчево
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ВАЉЕВО
18. фебруар 2015.

У 19 од 21 школе, чији су радници чланови Уније синдиката 
просветних радника Србије, настављен је штрајк просветних рад-
ника, рекла је данас Колубарским.рс председница Градског одбора 
тог репрезентативног синдиката Весна Андрић.

„Часови су и даље скраћени на пола сата пошто руководство 
нашег Синдиката није прихватило понуђени споразум Министар-
ства просвете Србије јер нисмо добили никакве гаранције да ће 
обећања, која је дао министар, бити и испуњена”, рекла је Андрић. 
Прецизирала је да је реч о 19 од 21 школе у Ваљеву и околини, чији 
су запослени чланови Уније синдиката просветних радника Србије.

Понуђени споразум није потписао ни Синдикат радника у 
просвети Србије, док су га прихватили Грански синдикат просвет-
них радника „Независност” и Синдикат образовања Србије, чије су 
чланице, према ранијим најавама, нормализовале наставу. Број тих 
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школа, тврде у Унији, далеко је мањи од школа чији су просветни 
радници у Унији и Синдикату просветних радника Србије.

Два синдиката, која су прекинула штрајк, прихватила су по-
нуђени посебан колективни уговор. О једном од кључних захтева 
просветних радника, увођењу платних разреда у јавном секто-
ру, којим би била изједначена примања у просвети са зарадама у 
здравству, правосуђу и државној управи, договора у преговорима 
са Министарством просвете Србије није било.

Просветни радници су штрајк започели 17. новембра 2014, а уз 
скраћење часова на пола сата у два наврата настава је била обуста-
вљена уз протестне скупове широм Србије, па и у Ваљеву.

Извор: Колубарске новине

ВРАЊЕ
19. фебруар 2015.

Унија синдиката просветних радника Србије и Синдикат рад-
ника у просвети настављају штрајк, док су друга два репрезен-
тативна синдиката потписала споразум о прекиду штрајка. Иако 
мислимо да је посебан колективни уговор добар, док не добијемо 
чврсте гаранције да ће се његове одредбе поштовати, нећемо одус-
тати од штрајка, кажу чланови Уније у Врању.

У око 500 школа у Србији школско звоно наставиће да се ог-
лашава на 30 минута, саопштено је на прес конференцији Уније 
синдиката просветних радника Србије која као и Синдикат радни-
ка у просвети није потписала споразум о прекиду штрајка са ми-
нистарством. Тако за њих штрајк улази у четврти месец. Сматрају 
да исплата помоћи просветарима није довољно јасна.

Понуђен посебан колективни уговор далеко је бољи од свих 
претходних јер су задовољени наши интереси око збрињавања 
технолошких вишкова и исплате накнаде за превоз, кажу у овом 
синдикату и спремни су да га одмах потпишу.
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Са прес конференције УСПРС у Врању упућено је извињење 
ученицима и њиховим родитељима што ће бити настављен штрајк 
али, како кажу, не могу да дозволе да се просвета стави на маргине 
друштва. Са друге стране, очекују што скорији прекид штрајка и 
надају се да ће наћи најбоље могуће решење како би се надокнадило 
пропуштено градиво.

Извор: Регионална ТВ Врање

24. фебруар 2015.

ЈОШ ШТРАЈКУЈЕ 700 ШКОЛА

Протест два просветна синдиката могао би да се одужи и до 
краја школске године. Синдикати тврде да ђаци нису закинути за 
знање.

Часови у више од 700 школа и даље су скраћени, тврде у син-
дикатима, а о штрајку просветних радника у јавности се све више 
говори као да је завршен. Министар просвете др Срђан Вербић каже 
да у око 300 школа часови трају по 30 минута, да је постигао је дого-
вор са два синдиката, а захтеви преостала два више се и не помињу.
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Синдикат образовања Србије и „Независност” потписали су 
споразум о изласку из штрајка и Посебан колективни уговор, али је 
неизвесно до када ће преостала два – Унија синдиката просветних 
радника и Синдикат радника у просвети – наставити да штрајкују. 
Они, по свему судећи, немају намеру да одустану од својих захте-
ва, а ни Министарство просвете не намерава да „олабави” своје 
ставове.

– На територији Школске управе Крушевац, од 52 школе, 
штрајковале су 42. После 18. фебруара, одустало је још пет школа, 
а у штрајку их је остало њих 37 – каже за „Новости” Добривоје 
Марјановић из Уније синдиката просветних радника. – Око 460 
школа нам је потврдио да су и даље у штрајку, а за још око 20 имамо 
сазнања да јесу, али нису нам послале податке за петак. Када се томе 
дода и око 250 школа чланица Синдиката радника у просвети, види 
се да је то више него дупло у односу на тврдње министра Вербића.

Главног кривца за то што штрајк још траје Миодраг Сокић из 
Синдиката просветних радника види у министру Вербићу.

– Уместо да легитимни штрајк десетина хиљада просветних 
радника схвати као посебан и екстремни вид социјалног дијалога, 
министар просвете се све време труди да потцени синдикате и да 
у јавности изазове сумњу у њихову легитимност, позивајући се на 
мишљење наставника који нису у синдикатима – поручују из овог 
синдиката.

А од полусатне наставе просветари неће имати много штете, 
јер часове не морају да надокнађују. Из Министарства су добили 
обећања и да им плате неће бити смањене. На губитку ће бити само 
ученици, који су свакодневно закинути за трећину знања које нас-
тавници треба да им пренесу. И према проценама просветара, тај 
мањак знања не мора да се покаже ни сутра, ни прекосутра, већ тек 
за неку годину. Мада, и синдикати који су одустали, а и ови који су 
наставили протест тврде да деца нису на губитку и да су уобичајено 
теку чак и припреме за малу матуру.

– Сваке суботе, и током читавог штрајка, наставници су бес-
платно држали часове као подршку ученицима – каже Радомир 
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Шојановић из Синдиката образовања Србије, запослен у ОШ 
„Краљ Александар Први” у Пожаревцу. – Почеле су и припреме за 
завршни испит, тако да ђаци нису на губитку.

Слично је, према речима Добривоја Марјановића, и у ОШ „Ј. 
Ј. Змај” у Крушевцу, где је он запослен. Припрема за завршни ис-
пит је у току, а наставници су већ организовали и интерна пробна 
тестирања.

КРАЉЕВО: ЗВОНО НА 30 И НА 45 МИНУТА

Од укупно 32 краљевачке школе, у половини сви часови трају 
30 минута, у две основне школе часови за ниже разреде трају 45, а 
за више 30 минута, док у још седам школа наставници који штрај-
кују држе часове од по пола сата, док остали раде по уобичајеном 
режиму.

– И даље штрајкује 25 школа, а током наредне недеље биће за-
казан главни одбор синдиката на којем ће се одлучити шта и како 
даље – каже Гордан Марковић, председник Синдиката образовања 
у Краљеву.

Извор: Вечерње новости

РАСТЕ НЕЗАДОВОЉСТВО!
26. фебруар 2015.

ШТРАЈКУЈЕ СВЕ ВИШЕ ШКОЛА!

У више од 100 основних и средњих образовних установа у 
престоници часови трају по 30 минута. Од пре неколико дана про-
тест и у ОШ „Филип Кљајић” и „Јосиф Панчић” на Бановом брду

Штрајк просветара у Београду поново се захуктава! Од утор-
ка настава је скраћена на пола сата у скоро 40 одсто основних и 
средњих образовних установа, а у среду им се придружило још 
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тридесетак. Из Синдиката радника у просвети Србије (СРПС) твр-
де да је велики број колектива најавио да ће им се самоиниција-
тивно придружити, без обзира на припадност неком од синдиката.

На скупу одржаном у уторак у Дому синдиката, коме су при-
суствовали представници око 150 београдских гимназија, средњих 
и основних школа, СРПС је одлучио да штрајк прошири и на оне 
образовне установе, које су до сада радиле нормално.

– Од почетка штрајка изузетно мали проценат београдских 
школа је радио по 30 минута. Разлог томе је прејак утицај Ми-
нистарства – каже Слободан Брајковић, председник СРПС.

Одлука са састанка синдиката почела се примењивати већ 
истог дана с обзиром на то да је до среде број школа, које су на 
тридесетоминутном режиму рада, са некадашњих 71 премашио 
100. Међу њима су и ОШ „Јосиф Панчић” и ОШ „Филип Кљајић 
Фића” на Бановом брду, чији је колектив први пут у овој школској 
години ступио у штрајк у последња два дана.

– Колеге су незадовољне и платом и законима, који се на њих 
односе. Штрајк је потписала већина, али због организације наста-
ве сви раде 30 минута по часу. Једино су неки учитељи наставили 
нормално да држе часове, али они су готово одвојени од виших 
разреда – објашњава Мирјана Бобан, директорка школе „Филип 
Кљајић Фића”.
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СИНДИКАТИ

НЕЗАДОВОЉСТВО наставника кулминирало је 17. новембра 
прошле године, када су чланови четири школска синдиката по-
чели да штрајкују. У међувремену, два синдиката су 11. фебруара 
потписала посебан колективни уговор, након чега је настављена 
уобичајена настава.

И ДИРЕКТОРИ ВРШЕ ПРИТИСАК

– ИМАО сам прилику да лично од директора многих школа 
чујем да не дају запосленима да ступе у штрајк, иако подржавају 
захтеве штрајкача. Разлог томе обично су неки пројекти, или помоћ 
обећана од стране надлежних – тврди први човек СРПС Слободан 
Брајковић.

Извор: Вечерње новости

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ШКОЛА – ЧЛАНИЦА УНИЈЕ СПРС У 
ШТРАЈКУ 25. ФЕБРУАР 2015.

– Александровац 3 – Аранђеловац 13
– Ариље 2 – Бачка Паланка 10
– Бор 9 – Београд 40
– Ваљево 19 – Велика Плана 9
– Врање – Бујановац 8 – Власотинце 2
– Врњачка Бања 5 – Врбас 2



236

УСПРС Велики штрајк

– Вршац 12 – Горњи Милановац 8
– Зајечар 6 – Зрењанин 26
– Ивањица 9 – Инђија 8
– Ковин 7 – Крагујевац – Баточина 37
– Краљево 25 – Крушевац 32
– Лучани 1 – Ниш 28
– Нова Варош 4 – Нови Кнежевац 4
– Град Нови Сад 6 – Панчево 20
– Пожаревац / – Пожега 1
– Прибој 8 – Прокупље 5
– Сечањ 8 – Смед. Паланка 5
– Сомбор 7 – Сремска Митровица 11
– Србобран 3 – Чачак 24
– Ужице 4 – Неготин 1
– Јагодина 1 – Пријепоље 0
– Кладово 5 – Ћуприја 1
– Тутин 1 – Параћин 2
– Алексинац 5 – Шабац 2
– Лесковац / – Жабари 1
– Велико Градиште 1 – Петровац на Млави 1
– Ражањ 1 – Куршумлија 1
– Свилајнац 1 – Смедерево 1
– Регија Нови Сад 14 – Мали Зворник 1
– Соко Бања 0 – Топола /
– Књажевац 1 – Пирот 1
– Рековац / – Дољевац /
– Голубац 0

УКУПНО 473
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НАПОМЕНА:
Код градова где стоји црта, нисмо добили податке о школама 

у штрајку и поред више позива и смс порука.

 канцеларија УСПРС

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ШКОЛА – ЧЛАНИЦА УНИЈЕ СПРС У 
ШТРАЈКУ 26. ФЕБРУАР 2015.

– Александровац 3 – Аранђеловац 13
– Ариље 2 – Бачка Паланка 10
– Бор 9 – Београд 40
– Ваљево 19 – Велика Плана 10
– Врање – Бујановац 8 – Власотинце 2
– Врњачка Бања 5 – Врбас 2
– Вршац 12 – Горњи Милановац 8
– Зајечар 6 – Зрењанин 26
– Ивањица 9 – Инђија 8
– Ковин 7 – Крагујевац 37
– Краљево 25 – Крушевац 32
– Лучани 1 – Ниш 28
– Нова Варош 4 – Нови Кнежевац 4
– Град Нови Сад 6 – Панчево 20
– Пожаревац / – Пожега 1
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– Прибој 8 – Прокупље 5
– Сечањ 8 – Смед. Паланка 5
– Сомбор 7 – Сремска Митровица  11
– Србобран 3 – Чачак 24
– Ужице 5 – Неготин 1
– Јагодина 3 – Пријепоље 0
– Кладово 5 – Ћуприја 1
– Тутин 1 – Параћин 2
– Алексинац 5 – Шабац 2
– Лесковац / – Жабари 1
– Велико Градиште 1 – Петровац на Млави 1
– Ражањ 1 – Куршумлија 1
– Свилајнац 1 – Смедерево 1
– Регија Нови Сад 14 – Мали Зворник 1
– Соко Бања 0 – Топола 1
– Књажевац 1 – Пирот 1
– Рековац / – Дољевац /
– Голубац 0

УКУПНО 478

НАПОМЕНА:
Код градова где стоји црта, нисмо добили податке о школама 

у штрајку и поред више позива и смс порука.
канцеларија УСПРС

27. фебруар 2015.

УМАЊЕНА ЗАРАДА?

Наставницима и свим запосленима у школама који су у закон-
ском штрајку, биће умањена зарада од 19. фебруара, односно неће 
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имати право на пуну плату за време проведено у штрајку, речено 
је данас на конференцији за новинаре у организацији Уније син-
диката просветних радника Србије.

То је, како је речено, наведено у допису Министарства про-
свете од 25. фебруара који је прослеђен начелницима школских 
управа и директорима школа.

Запослени „за период док су у штрајку имају право на сразме-
ран део зараде, сходно времену проведеном на раду, односно не-
мају право на зараду за време проведено у штрајку”, стоји у допису 
који је подељен новинарима.

У Унији процењују да је тренутно у штрајку, који траје четврти 
месец, око 50.000 запослених и наводе податак да је тренутно у 
протесту око 700 школа.

Унија је незадовољна и што их, како кажу, министар не позива 
да потпишу Посебан колективни уговор (ПКУ) уз давање додатних 
гаранција везаних за материјални положај запослених.

Портпарол Уније Јасна Јанковић сматра да министар Срђан 
Вербић нема право да не дозволи потписивање ПКУ Унији и Син-
дикату радника у просвети Србије (СРПС), уз оцену да је такво 
понашање дискриминаторно, противуставно и протвизаконито.
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Унија је данас Влади Србије предала захтев за заштиту пра-
ва репрезентативних синдиката, Уније и СРПС, које је министар 
просвете, како је наведено, уценио и спречио да потпишу ПКУ за 
основне и средње школе и домове ученика.

„Захтев смо послали и Међународној организацији рада, Заш-
титнику грађана, министру за рад, запошљавање борачка и со-
цијална питања Александру Вулину”, рекла је Јанковић.

Она је поновила да су та два синдиката током преговора са 
владом стално тражила додатне гаранције везане за материјални 
положај запослених у просвети.

„Међутим, министар је условљавао потписивње ПКУ преки-
дом штрајка”, рекла је Јанковић и нагласила да желе да потпишу 
ПКУ и да, у циљу побољшања материјалног положаја, желе да до-
бију једну плату, за коју ће, како је нагласила, тачно знати када ће 
је добити.

Конференцији је присуствовао и адвокат Бранко Павловић, 
оценивши да министар Вербић крши уставне и законске одредбе, 
поступањем према два синдиката која нису потписала ПКУ и на-
ставила су штрајк.

„Ако синдикат каже хоћемо да потпишемо ПКУ, онда је 
забрањено супротно”, рекао је Павловић, уз оцену да министар 

„фаворизује синдикате који су потписали ПКУ”.
Два синдиката, Синдикат образовања Србије и ГСПРС „Не-

зависност” раније су потписали ПКУ, док Унија и СРПС то нису 
учинили.

У Унији су незадовољни и што је министар наложио начелни-
цима школских управа и директорима школа да укину додатак на 
зараду која припада председницима синдиката за обављање ове 
функције.

Извор: Танјуг
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

Поштовани,

Дописом Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије, број 601–00–2/2015–01/10 од 25.02.2015. го-
дине, ресорни министар издаје наређење начелницима Школских 
управа и директорима школа да организују наставу, на тај начин 
што ће се звонити на 45 минута и што ће запосленим наставници-
ма који су у штрајку од 19.02.2015. године, умањити зараду.

Министар Вербић, се након 4 месеца штрајка просветних рад-
ника досетио, да је безбедност ученика и осталих запослених који 
не штајкују доведена у питање и због тога наређује другачију орга-
низацију дневног распореда као и умањење зарада својим колегама 
неистомишљеницима. 

Овакав поступак Министра одговорног за просвету тумачимо 
као чин немоћи и покушаја гушења буне запослених у просвети. 
Користимо ову прилику да га подсетимо да штрајк просветних 
радника траје од 17. новембра. 2014. године и да за то време није 
спроведено умањење зарада и другачија организација рада.

С обзиром да је принцип ЈЕДНАКОСТИ такође зајемчен и 
утемељен у Уставу Републике Србије, бићемо принуђени да закон-
ским путем исти принцип и остваримо.

За хаос који може настати, ако се поступи по допису мини-
стра просвете, број 601–00–2/2015–01/10 од 25.02.2015. године, 
одговорни су министар просвете и директори школа.

С поштовањем,

У Београду, Председник Уније СПРС
27. фебруар 2015. Драган Матијевић
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МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ, ДР СРЂАНУ ВЕРБИЋУ

Поштовани,

Репрезентативни синдикати образовања: Унија синдиката 
просветних радника Србије и Синдикат радника у просвети Ср-
бије, захтевају хитан пријем Штрајкачког одбора у саставу:

1. Драган Матијевић
2. Слободан Брајковић
3. Јасна Јанковић
4. Милорад Антић
5. Звонимир Јовић
6. Милан Трбовић

ТЕМЕ РАЗГОВОРА: 
– Потписивање Посебног колективног уговора за запослене у 

основним, средњим школама и домовима ученика;
– Анекс Споразума о решавању спорних питања.

С поштовањем,

Београд, 27.2.2015.
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

На основу члана 42. Статута УСПРС, сазивам ванредну сед-
ницу Главног одбора УСПРС,  која ће се одржати у суботу, 7. марта 
2015. године, у Београду (Булевар Деспота Стефана 6/1), са поче-
тком у 11:00 часова. 

За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Наредни кораци;
2. Скупштина УСПРС;
3. Текућа питања;

НАПОМЕНА:
Председници општинских организација су дужни да до 5. 

марта 2015. године одрже седнице својих основних организација.
Очекујемо став чланства у вези са новонасталом ситуацијом 

и предлоге о даљим активностима, како би се донела одговарајућа 
одлука на седници ГО Уније СПРС.

С поштовањем,

У Београду, Председник Уније СПРС
27. фебруар 2015.  Драган Матијевић
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Саопштење за јавност Штрајкачког одбора Уније синдиката 
просветних радника Србије и Синдиката радника у просвети Србије

ДОСТА ВИШЕ ОБМАНА

1. Штрајк просветних радника се наставља и неће бити пре-
кинут све док министар др Срђан Вербић не поступи по Закључку 
владе од 27.1.2015. године и потпише Посебан колективни уговор са 
свим синдикатима и анекс Споразума о решавању спорних питања;

2. Синдикати који су потписали ПКУ и Споразумом прекину-
ли штрајк, имају много мање чланова од синдиката који су наста-
вили штрајк (УСПРС и СРПС). Од хиљаду школа у штрајку, када 
су сви синдикати били јединствени, штрајк је наставило седамсто 
(700!!!) школа, што министра обавезује да одмах настави прегово-
ре, како би се дошло до, за обе стране, прихватљивог Споразума. 
Тиме што се (може бити) наљутио и заћутао, министар нарушава 
основно начело демократије о поштовању воље већине;

3. Два синдиката ће 17.3.2015. године, великим протестом 
испред Министарства просвете обележити улазак у пети месец 
штрајка, најдужег у историји српске просвете.

У Београду, 1.3.2015. године

               

НЕ ПОПУШТАЈ!!!

Крајње понижавајући материјални положај просветних рад-
ника, као да није довољно сраман, зато, ваљда, Влада РС и Министар 
(пр)Освете чине све да се тај недопустив тренд још и погорша! У 
односу на остале који раде за Државу, далеко смо најобразованији, 
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а, ипак и стално, најсиромашнији. Да ли то уопште некога узне-
мирава!?

Прво је скоро половини просветних радника умањена зарада 
и до 13% по основу новог обрачуна минулог рада само код по-
следњег послодавца, али кога то па тишти? Министре, свакако, не. 
Потом је Влада РС својим програмом мера штедње умањила зараде 
просветним радницима за 10%, кога је за то брига? Државу сигурно, 
не! Она нам, по сопственим речима, тако помаже! Након тога је 
министар (пр)Освете наложио директорима школа да председни-
цима синдикалних организација укину додатак који им по Закону 
и ПКУ припада. Истине ради треба рећи да је за непотписивање 
Посебног колективног уговора искључиви кривац др Срђан Вер-
бић јер је уценио синдикате захтевом о прекиду штрајка. Хоћете 
ПКУ? Може, али по министровом закону. 

Ово јесте Србија, али да ли баш и то може!? Остављамо судо-
вима да се тиме баве.

Само пет дана касније, уследио је нови налог директорима 
школа да просветним радницима који су у законском штрајку 
умањи зараде, у непознатом проценту, позивајући се на члан 14 
Закона о штрајку.

Овим својим актом министар (пр)Освете најгрубље крши Ус-
тав, Закон о раду, Међународну конвенцију 98 и Закон о штрај-
ку! Притиском на штрајкаче, и дискриминацијом више десетина 
хиљада просветних радника свесно их обмањује својим, правно 
неоснованим, налогом директорима школа.

Везивање ове мере за примену од 19.2.2015., скандалозан је 
и јасно потврђује дискриминаторски однос према онима који су 
наставили бунт и после потписивања Споразума два синдиката, 
18.2.2015. године.

Како је основ за умањење зарада дискриминаторски и правно 
неодржив позивамо министра (пр)Освете да одмах повуче овај 
срамни акт из следећих разлога:

ПРВО: штрајк је потпуни прекид рада запослених ради заш-
тите економских, социјалних и других права;
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ДРУГО: запослени у образовним установама остварују право 
на штрајк уз обезбеђење минимума процеса рада, што значи да 
нема прекида рада, а тиме ни основа за умањење зарада јер се не 
ради о штрајку у смислу члана 1, Закона о штрајку;

ТРЕЋЕ: за време законског штрајка са обезбеђењем минимума 
процеса рада остварује се радни учинак, држе се часови по плану и 
програму, Законом утврђеном и све друге активности планиране 
Годишњим програмом рада који је основ за финансирање установа, 
па је и ово доказ неоснованости умањења зарада. Неостварењем 
Годишњег програма рада школе, школска година би била нерегу-
ларна. Да ли то нешто министар хоће да нам каже!?

ЧЕТВРТО: у Закону о штрајку, Закону о основној и Закону 
о средњој школи ниједном одредбом није предвиђено умањење 
зараде за време штрајка са обезбеђеним минимумом процеса.

Ипак, све је лакше, него решити проблем.

ДОСТА ВИШЕ ОБМАНА

1. Штрајк просветних радника се наставља и неће бити пре-
кинут све док министар др Срђан Вербић не поступи по Закључку 
владе од 27.1.2015. године и потпише Посебан колективни уговор са 
свим синдикатима и анекс Споразума о решавању спорних питања;

2. Синдикати који су потписали ПКУ и Споразумом прекину-
ли штрајк, имају много мање чланова од синдиката који су наста-
вили штрајк (УСПРС и СРПС). Од хиљаду школа у штрајку, када 
су сви синдикати били јединствени, штрајк је наставило седамсто 
(700!!!) школа, што министра обавезује да одмах настави прегово-
ре, како би се дошло до, за обе стране, прихватљивог Споразума. 
Тиме што се (може бити) наљутио и заћутао, министар нарушава 
основно начело демократије о поштовању воље већине;

3. Два синдиката ће 17.3.2015. године, великим протестом 
испред Министарства просвете обележити улазак у пети месец 
штрајка, најдужег у историји српске просвете.
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У Београду, 1.03.2015. године

               

НЕ ПОПУШТАЈ!

После наредбе министра Вербића да радницима у штрајку 
буду умањене зараде, УСПРС и СРПС су хитно реаговали и у петак, 
27. фебруара одржали седницу заједничког Штрајкачког одбора и 
позвали министра да одмах настави преговоре, на шта је по закону 
обавезан.

Штрагјкачки одбор је, поред доношења одлука и саопштења 
за медије, сачинио:

УПУТСТВО ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОРА ЗА СИНДИКАТЕ У 
ШКОЛАМА У ШТРАЈКУ

1. Штрајк се наставља!
2. Председници синдиката су у обавези да у понедељак ујутру 

буду у својим школама, одрже састанке синдикалних организа-
ција, са сајтова синдиката преузму материјале и обавесте чланове 
о наставку штрајка;

3. Председници су у обавези да обезбеде наставак звоњења на 
30 минута, у договору са директорима школа;

4. Даља упутства следе после среде 4. марта и састанка два 
Председништва и заједничког Штрајкачког одбора.
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НЕКА НАМ ОТМУ ОД ПЛАТЕ, ОТЕТО ЋЕ МОРАТИ ДА ВРАТЕ!

САОПШТЕЊЕ ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОРА

У складу са чланом 9. Закона о штрајку, просвета спада у де-
латности од јавног интереса и право на штрајк се може остварити, 
ако се испуне и посебни услови утврђени Законом.

Одредбом члана 79. став 1. Закона о основном образовању и 
васпитању, прописано је да наставници, односно стручни сарад-
ници у школи, остварују право на штрајк, под условом да обезбе-
де минимум процеса рада школе, у остваривању права грађана од 
општег интереса у основном образовању и васпитању.

Став 2. истог члана, прописује да је минимум процеса рада 
за наставника, извођење наставе у трајању од 30 минута по часу, у 
оквиру дневног распореда и обављање испита, а за стручног сарад-
ника 20 часова рада недељно.

Одредба члана 92. став 2. Закона о средњем образовању и вас-
питању, прописује да је минимум процеса рада за наставника из-
вођење наставе у трајању од 30, односно 40 минута по часу у оквиру 
дневног распореда и обављање испита, а за стручног сарадника, 
односно васпитача 20 часова рада недељно.

У школама у којима се звони на 30 минута, запослени нису 
дужни да остају после наставе.

Одредбом члана 14. став 1. Закона о штрајку, прописано је да 
организовање штрајка, односно учешће у штрајку, под условима 
утврђеним овим Законом, не представља повреду радне обавезе, не 
може бити основ за покретање поступка за утврђивање дисциплин-
ске и материјалне одговорности запосленог и не може за последицу 
имати престанак радног односа запосленог.

Одредба члана 15. став 2. истог Закона, прописује да послода-
вац не сме да спречи запосленог да учествује у штрајку нити да упо-
требљава мере принуде ради окончања штрајка, као ни да по основу 
неучествовања у штрајку предвиди повољнију зараду или друге 
повољније услове рада за запослене који не учествују у штрајку.



252

УСПРС Велики штрајк

У складу са свиме што је речено, директор школе не може 
да условљава запослене који остварују своје право на штрајк, да 
остају у својим учионицама и након истека времена од 30 мину-
та, уз образложење да се морају бринути о безбедности ученика. 
Безбедност ученика, као и начин на који ће се остварити, након 
обезбеђивања минимума процеса рада од стране запослених, је 
искључива надлежност директора школе.

Молимо Вас да све неправилности или притиске на штрајкаче 
пријавите Штрајкачком одбору, преко телефона канцеларија реп-
резентативних синдиката.

У Београду,
2. март 2015.

               

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РС, АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ

ОТВОРЕНО ПИСМО ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РС, 
АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ

МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, 
СРЂАН ВЕРБИЋ, ЗРЕО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ...
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ И 
СИНДИКАТ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ СРБИЈЕ

ПРЕДМЕТ:
Захтев за смену министра просвете, науке и технолошког 
развоја, Срђана Вербића

У свом досадашњем раду, министар просвете, науке и техно-
лошког развоја, Срђан Вербић, је недвосмислено показао да нема 
визију ни план, ни програм којим би требало да се бави Министар-
ство на чијем је челу, како би решио катастрофално стање у срп-
ској просвети. Својим контрадикторним ставовима и иступима у 
медијима, а поводом увођења трећег теста на малој матури, изазвао 
је револт ученика, њихових родитеља и наставника. У односима са 
синдикатима, показује да не поштује социјални дијалог, већ само 
прети, уцењује и дискриминише.

УСПРС и СРПС, у којој је учлањена апсолутна већина просвет-
них радника, сматрају да  има много разлога за хитну смену мини-
стра Вербића, од којих издвајамо следеће:

1. Није спровео Закључак Владе РС од 27.1.2015. године 05 број 
110-622/2015-1, већ је Посебан колективан уговор за основне, средње 
школе и домове ученика потписао само са два синдиката, који имају 
двоструко мање чланова од синдиката којима је, кршећи Закон о 
раду и Међународне конвенције о колективном преговарању, ускра-
тио њихово законско право. Тиме је направио и преседан, незабе-
лежен у историји колективног преговарања, прекршивши и Устав 
Републике Србије о забрани дискриминације, одговарајуће одредбе 
у Закону о раду и у Закону о државној управи. Такође је прекршио и 
основно начело демократије, да одлуке доноси већина, а не мањина;

2. Зато што је својом изјавом у медијима, да без обзира што су 
ПКУ потписала два синдиката, он ће се примењивати на све, чиме 
је обмануо јавност, јер је само два дана касније, све то и демантовао. 
Својим дописом од 20.2.2015. године број 601-00-2/2015-01/9, нало-
жио је директорима школа да укину додатак председницима синди-
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ката, који им по Закону и ПКУ припада за вршење те функције, јер 
није на време донет ПКУ. Искључиви кривац што ПКУ није донет 
на време је министар Вербић, јер је уцењивао синдикате да прво 
прекину штрајк, па да онда потпишу ПКУ. Ово ће изазвати велике 
проблеме у раду органа управљања, јер ће председници синдика-
та уложити жалбе на оваква решења, пошто је министар просве-
те пропустио да обавести директоре, да се у оваквим случајевима, 
директно примењује члан 211. Закона о раду, којим је предвиђено 
ослобађање председника синдиката од дела радних обавеза. То би 
даље значило пријем нових људи у систем и повећање броја настав-
ника са непуном нормом часова, а и финансијски знатно више би 
коштало буџет!;

3. Зато што је дана 25.2.2015. године упутио нови допис број 
601-00-2/2015-01/10, у коме се директори школа приморавају, да кр-
шећи закон, запосленима који су после 18.2.2015. године наставили 
штрајк, умање зараде, позивајући се на члан 14. Закона о штрајку. 
Опште је познато, да за време штрајка са обезбеђењем минимума 
процеса рада, нема правног основа за примену ове мере, јер постоји 
радни учинак, остварује се наставни план и програм и остале ак-
тивности, па то није штрајк у смислу члана 1. Закона о штрајку.

Овај допис је изазвао огорчење просветних радника, јер се 
тиме врши додатни притисак на штрајкаче, супротно одредбама 
члана 15. Закона о штрајку и наставља дискриминација више де-
сетина хиљада просветних радника, јер се ова мера неће односити 
на чланове синдиката који су прекинули штрајк 18.2.2015. у коме 
су били и они од 17.11.2014. године.

Ово ће потпуно блокирати рад органа управљања и довести 
до хаоса у школама, јер ће више десетина хиљада просветних рад-
ника уложити приговоре на добијена решења о умањењу зарада 
(које нико од секретара школа не уме ни да срочи), јер је тако нешто 
непознато у пракси. Вероватно ће доћи и до судских спорова, за које 
ће грешку министра Вербића, морати да плати држава Србија из 
буџета РС, наравно о трошку грађана!
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Пошто ће у среду бити састанак Председништва, са кога би 
требало упутити захтев за смену министра, проучите текст и по-
нудите евентуалне измене у њему.

 канцеларија УСПРС

1. март 2015.

НАЈАВА ПРОТЕСТА

Два синдиката просветних радника, која нису потписала По-
себан колективни уговор са Министарством просвете, поручила 
су данас да настављају штрајк започет пре три месеца, и најавила 
протест за 17. март испред ресорног министарства.

Представници Синдиката радника у просвети Србије (СРПС) 
и Уније синдиката просветних радника Србије поручили су да не 
одустају од штрајка.
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„У четвртом месецу штрајка, што се у српској просвети никада 
није десило до сада, сазнали смо пре неколико дана да ће репре-
сивне мере бити још јаче, и желимо да поручимо да не одустајемо 
и да се штрајк наставља”, изјавила је данас портпаролка Уније син-
диката просветних радника Србије Јасна Јанковић.

Она је новинарима после седнице Штрајкачког одбора СРПС и 
Уније СПРС објаснила да су та два синдиката незадовољна због из-
останка коминикације с министром просвете Срђаном Вербићем.

„Она у последње две недеље уопште није постојала јер, некако 
се дешава да је министру довољно да је потписао споразум са два 
синдиката који представљају само трећину запослених у просвети, 
а некако га две трећине нису заинтересовале. Сматрамо диксрими-
нацијом то што с нама не жели да потпише посебан колективни уго-
вор јер је текст усагласен још пре месец и по дана”, рекла је Јанковић.

На питање шта је потребно да се учини како би наставници 
прекинули са штрајком, Јанковић је објаснила да за почетак треба 
да буде потписан колективни уговор.

„Наш услов је потписивање посебног колективног уговора и 
без његовог потписивања нема разлога да разговарамо о било чему, 
а ако седнемо да разговарамо, онда ћемо рећи каква прецизирања 
желимо у вези с новцем”, рекла је Јанковић.

Оптуживши министра просвете за кршење закона о раду и 
штрајку, као и међународних конвенција, потпредседник СРПС 
Миодраг Сокић најавио је за 17. март протест наставника испред 
Министарства просвете.

„На протест ће доћи многи из Крагујевца, Чачка, Ваљева... По-
ставићемо шаторе у Мањежу док се не реши овакво стање, јер овак-
во малтретирање и деградирање радника ретко се среће”, закључио 
је Сокић.

Крајем недеље представници Уније СПРС сопштили су ме-
дијима да ће, одлуком Министарства просвете, наставницима и 
свим запосленима у школама који су у законском штрајку бити 
умањена зарада од 19. фебруара, односно да неће имати право на 
пуну плату за време проведено у штрајку.
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У Унији процењују да је тренутно у штрајку, који траје четврти 
месец, око 50.000 запослених и наводе податак да је у том протесту 
око 700 школа.

Унија је незадовоља и што их, како кажу, министар не позива 
да потпишу Посебан колективни уговор уз давање додатних га-
ранција везаних за материјални положај запослених због чега је 
Влади Србије предала захтев за заштиту права репрезентативних 
синдиката, Уније и СРПС.

Извор: Танјуг

КИВНИ СМО!
3. март 2015.

НИКО НИЈЕ ПРЕКИНУО ШТРАЈК

Ниједна школа није прекинула штрајк после најаве министра 
просвете да ће просветарима смањити плате због скраћених часо-
ва, тврде у Унији синдиката просветних радника (УСПРС). Њи-
хови, као и чланови Синдиката радника у просвети, у штрајку су 
већ три и по месеца и кажу да скраћене часове и даље држе њихове 
колеге у око 700 школа.

За 17. март најавили су велики протест испред Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Тог дана ће, кажу, ући у 
пети месец штрајковања, што је најдужи протест у просвети по-
следњих деценија.

Министар просвете др Срђан Вербић, у допису директорима 
школа, наложио је да се школско звоно оглашава на 45 минута, чак 
и када наставници држе часове скраћене на пола сата. Штрајкачи 
могу, навео је Вербић, наставу да прекину после 30 минута. Од њих 
се у школама, међутим, тражи да учионице не напуштају до звона 
и да за то време брину о деци.
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– Ако је у току штрајк и час траје 30 минута, наставник о деци 
брине само толико и ни минут дуже – каже Драган Матијевић, 
председник УСПРС.

– Наше право је да се звоно оглашава на 30 минута и већина 
директора га засад поштује. А када почну да примењују наређење 
министра, настаће потпуни хаос. Не знам ко га је саветовао да то 
нареди, али је очигледно реч о некоме ко не зна како функционише 
школа као организам и како се понашају деца када им се дају толике 
паузе између часове, без ичије контроле.

Штрајкачи су посебно кивни на одлуку министра просвете др 
Срђана Вербића да се штрајкачима умањи зарада почевши од 19. 
фебруара, када су друга два просветна синдиката, „Независност” 
и Синдикат образовања Србије, потписала споразум о прекиду 
штрајка и Посебан колективни уговор. Сматрају овакву одлуку 
притиском на синдикате. Министар Вербић није им дозволио да 
потпишу ПКУ ако не прекину штрајк, што се у синдикалним сао-
пштењима такође наводи као кршење Закона о раду.

– Министар је имао право да нам умањи плате од почетка, и 
да је тако и урадио, не бисмо имали право да се бунимо. Чекао 
је, међутим, да из штрајка изађу два синдиката, који имају знатно 
мање чланова, и онда да нас уцени смањењем зарада. Таква одлука 
крајње је лицемерна – сматрају у Синдикату радника у просвети.

У штрајку је јуче било око 200 школа, њихових чланица, док 
су у УСПРС побројали 478 школа у штрајку. Том списку, напомиње 
Драган Матијевић, треба придодати и школе које нису прекинуле 
штрајк, а у њима су већински синдикати који су потписали спо-
разум о прекиду штрајка. Таквих има у, на пример, Смедереву и 
Ужицу.

Просветарима ће плата бити умањена за шестину, а да би 
штрајк, који траје од 17. новембра, био приведен крају, Унија и 
Синдикат радника у просвети траже од министра Вербића писане 
гаранције о томе колику ће и када финансијску помоћ просветари 
да добију до краја 2015. године.
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ПРОТЕСТ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ГИМНАЗИЈИ

НЕЗАДОВОЉСТВО запослених у смедеревској Гимназији 
због прошлонедељног увођења привремених мера у школу и по-
стављења новог в.д. директора и даље не јењава. За данас у подне 
заказан је јавни скуп у покрету, у којем по одлуци Школског одбора 
не би требало да буде ученика, јер су малолетни.

У петак није било наставе, а од јуче су часови скраћени на 30 
минута. У знак подршке професорима већи број ученика јуче није 
присуствовао настави, већ су се, као и у петак, окупили у школи. 
Најављено је да ће сви изгубљени часови бити надокнађени.

Наставници и ђаци кивни су јер је досадашњи директор Ми-
лутин Вучковић смењен, одлуком Министарства просвете уведене 
су привремене мере, а Радмила Трајковић именована је за в. д. ди-
ректора. Утврђено је да је приправник, без наставничке лиценце, а 
против њеног избора гласало је 57 од 63 члана колектива.

Извор: Вечерње новости
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ШКОЛА – ЧЛАНИЦА УНИЈЕ СПРС У 
ШТРАЈКУ 3. МАРТ 2015.

– Александровац 3 – Аранђеловац 12
– Ариље 2 – Бачка Паланка 10
– Бор 9 – Београд 40
– Ваљево 19 – Велика Плана 10
– Врање – Бујановац 8 – Власотинце 2
– Врњачка Бања 5 – Врбас 2
– Вршац 12 – Горњи Милановац 8
– Зајечар 6 – Зрењанин 26
– Ивањица 9 – Инђија 8
– Ковин 7 – Крагујевац 37
– Краљево 25 – Крушевац 31
– Лучани 1 – Ниш 28
– Нова Варош 4 – Нови Кнежевац 4
– Град Нови Сад 6 – Панчево 22
– Пожаревац / – Пожега 1
– Прибој 8 – Прокупље 5
– Сечањ 6 – Смед. Паланка 5
– Сомбор 7 – Сремска Митровица 8
– Србобран 3 – Чачак 24
– Ужице 5 – Неготин 1
– Јагодина 3 – Пријепоље 0
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– Кладово 5 – Ћуприја 1
– Тутин 1 – Параћин 2
– Алексинац 5 – Шабац 2
– Лесковац / – Жабари 1
– Велико Градиште 1 – Петровац на Млави 1
– Ражањ 1 – Куршумлија 1
– Свилајнац 1 – Смедерево 1
– Регија Нови Сад 13 – Мали Зворник 1
– Соко Бања 0 – Топола 1
– Књажевац 1 – Пирот 1
– Рековац / – Дољевац /
– Голубац 0 – Бољевац 2

УКУПНО 474

НАПОМЕНА:
Код градова где стоји црта, нисмо добили податке о школама 

у штрајку и поред више позива и смс порука.

 канцеларија УСПРС

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ШКОЛА – ЧЛАНИЦА УНИЈЕ СПРС У 
ШТРАЈКУ 4. МАРТ 2015.

– Александровац 3 – Аранђеловац 12
– Ариље 2 – Бачка Паланка 10
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– Бор 9 – Београд 40
– Ваљево 19 – Велика Плана 10
– Врање – Бујановац 8 – Власотинце 2
– Врњачка Бања 5 – Врбас 2
– Вршац 12 – Горњи Милановац 8
– Зајечар 6 – Зрењанин 26
– Ивањица 9 – Инђија 8
– Ковин 7 – Крагујевац 37
– Краљево 26 – Крушевац 31
– Лучани 1 – Ниш 28
– Нова Варош 3 – Нови Кнежевац 4
– Град Нови Сад 6 – Панчево 22
– Пожаревац / – Пожега 1
– Прибој 8 – Прокупље 5
– Сечањ 7 – Смед. Паланка 5
– Сомбор 7 – Сремска Митровица 9
– Србобран 3 – Чачак 24
– Ужице 5 – Неготин 1
– Јагодина 3 – Пријепоље 0
– Кладово 5 – Ћуприја 1
– Тутин 1 – Параћин 2
– Алексинац 5 – Шабац 2
– Лесковац / – Жабари 1
– Велико Градиште 1 – Петровац на Млави 1
– Ражањ 1 – Куршумлија 1
– Свилајнац 1 – Смедерево 1
– Регија Нови Сад 13 – Мали Зворник 1
– Соко Бања 0 – Топола 1
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– Књажевац 1 – Пирот 1
– Рековац / – Дољевац /
– Голубац 0 – Бољевац 3

УКУПНО 477

НАПОМЕНА:
Код градова где стоји црта, нисмо добили податке о школама 

у штрајку и поред више позива и смс порука.

 канцеларија УСПРС

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ЧЕКАЈУЋИ ГОДОА!!!

Са данас одржаног састанка који је најаљен као договор, прва 
импресија је да смо од договора даље него икада!

Господин Немања Ђорђевић, посебни саветник актуелног ми-
нистра просвете и др Зоран Костић, помоћник актуелног министра 
просвете, примили су представнике Уније синдиката просветних 
радника Србије и Синдиката радника у просвети Србије.

Овај сусрет је уприличен зато што су га синдикати иницирали, 
а не зато што је Министарство сматрало да је наставак преговора 
неопходан (!?).

Сазнали смо такође, да одмах можемо да потпишемо Спора-
зум о решавању спорних питања, који смо одбили да потпишемо 
16.2.2015.?!

Што се тиче Посебног колективног уговора за запослене у ос-
новним и средњим школама и домовима ученика, обавештени смо 
да он углавном важи. За неке важи, а за неке не важи. 
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Како је могуће да један правни документ има такву неодређе-
ну правну тежину, није разјашњено.

Што се тиче броја школа у штрајку, ни ту нисмо у праву. Штрај-
кује нас мање од броја који наводимо, али не зна се колико?! 

Појашњење члана 2. и 3. Споразума, од стране представника 
МПН, протумачено је као нови захтев о чему ће обавестити ми-
нистра др Срђана Вербића, када га виде, јер је данас био спречен 
да разговара о прекиду штрајка.

Иако се већ више од 3 месеца у Србији држе скраћени часови, 
министар има преча посла. Каква, нисмо обавештени. Поново ћемо 
разговарати, када се за нас нађе времена.

У име синдиката састанку су присуствовали Јасна Јанковић, 
Звонимир Јовић и Добривоје Марјановић, чланови председништва 
УСПРС и Слободан Брајковић, Милан Трбовић и Миодраг Антић 
чланови председништва СРПС.

С поштовањем,

 У Београду, Председник Уније СПРС
 4. март 2015. Драган Матијевић
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ШКОЛА – ЧЛАНИЦА УНИЈЕ СПРС У 
ШТРАЈКУ 5. МАРТ 2015.

– Александровац 3 – Аранђеловац 12
– Ариље 2 – Бачка Паланка 10
– Бор 9 – Београд 40
– Ваљево 19 – Велика Плана 10
– Врање – Бујановац 8 – Власотинце 2
– Врњачка Бања 5 – Врбас 2
– Вршац 12 – Горњи Милановац 8
– Зајечар 7 – Зрењанин 26
– Ивањица 9 – Инђија 8
– Ковин 7 – Крагујевац 37
– Краљево 25 – Крушевац 31
– Лучани 1 – Ниш 28
– Нова Варош 3 – Нови Кнежевац 4
– Град Нови Сад 6 – Панчево 22
– Пожаревац / – Пожега 1
– Прибој 8 – Прокупље 5
– Сечањ 7 – Смед. Паланка 5
– Сомбор 7 – Сремска Митровица 9
– Србобран 3 – Чачак 24
– Ужице 5 – Неготин 1
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– Јагодина 3 – Пријепоље 0
– Кладово 5 – Ћуприја 1
– Тутин 1 – Параћин 2
– Алексинац 5 – Шабац 2
– Лесковац / – Жабари 1
– Велико Градиште 1 – Петровац на Млави 1
– Ражањ 1 – Куршумлија 1
– Свилајнац 1 – Смедерево 1
– Регија Нови Сад 13 – Мали Зворник 1
– Соко Бања 0 – Топола 1
– Књажевац 1 – Пирот 1
– Рековац / – Дољевац /
– Голубац 0 – Бољевац 3

УКУПНО 477

НАПОМЕНА:
Код градова где стоји црта, нисмо добили податке о школама 

у штрајку и поред више позива и смс порука.

 канцеларија УСПРС

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА УСПРС

Мишљења сам да би ургентно требало реаговати разним 
текстовима против недопустивог понашања министра просвете 
и његових сарадника. Предлажем да, примера ради, медијима и 
министру пошаљемо следећи текст.
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ТРИ ПИТАЊА ЗА МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА,  СРЂАНА ВЕРБИЋА

Прво; на који сте се правни акт државе Србије позвали, када 
сте Посебан колективни уговор за основне, средње школе и домове 
ученика потписали само са два синдиката просветних радника, 
иако су у његовом закључивању учествовала сва четири синдиката 
уз потпуну сагласност свих?;

Друго; када сте говорили истину – када сте јануара, пред 
својим сарадницима и просветним радницима у Чачку изгово-
рили да нисте као бивши министар Жарко Обрадовић и да неће-
те умањивати зараде просветним раднциима за време законског 
штрајка или када сте у фебруару послали допис директорима шко-
ла, којим их приморавате да умање зараде само члановима син-
диката који нису потписали ПКУ и Споразум о решавању спора?;

Треће; када сте говорили истину – када сте средином фебру-
ара обавестили просветне раднике и ширу јавност да ће се Посебан 
колективни уговор примењивати на све запослене у просвети или 
када сте пет дана касније доставили школама допис у коме поново 
приморавате директоре школа да укину додатак председници-
ма синдиката (који им по закону и ПКУ припада) за вршење ове 
функције, иако сте Ви искључиви кривац што је потписивање ПКУ 
каснило, јер сте уцењивали синдикате да прво прекину штрајк, па 
онда потпишу ПКУ?;

Додајте, одузмите, преправите...

 канцеларија УСПРС
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ШКОЛА – ЧЛАНИЦА УНИЈЕ СПРС У 
ШТРАЈКУ 6. МАРТ 2015.

– Александровац 3 – Аранђеловац 12
– Ариље 2 – Бачка Паланка 10
– Бор 9 – Београд 40
– Ваљево 19 – Велика Плана 10
– Врање–Бујановац  8 – Власотинце 2
– Врњачка Бања 5 – Врбас 2
– Вршац 12 – Горњи Милановац 8
– Зајечар 7 – Зрењанин 26
– Ивањица 9 – Инђија 8
– Ковин 7 – Крагујевац 37
– Краљево 25 – Крушевац 31
– Лучани 1 – Ниш 28
– Нова Варош 3 – Нови Кнежевац 4
– Град Нови Сад 6 – Панчево 22
– Пожаревац / – Пожега 1
– Прибој 8 – Прокупље 5
– Сечањ 7 – Смед. Паланка 5
– Сомбор 7 – Сремска Митровица 10
– Србобран 3 – Чачак 24
– Ужице 5 – Неготин 1
– Јагодина 3 – Пријепоље 0
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– Кладово 5 – Ћуприја 1
– Тутин 1 – Параћин 2
– Алексинац 5 – Шабац 2
– Лесковац / – Жабари 1
– Велико Градиште 1 – Петровац на Млави 1
– Ражањ 1 – Куршумлија 1
– Свилајнац 1 – Смедерево 1
– Регија Нови Сад 13 – Мали Зворник 1
– Соко Бања 0 – Топола 1
– Књажевац 1 – Пирот 1
– Рековац / – Дољевац /
– Голубац 0 – Бољевац 3

УКУПНО 478

НАПОМЕНА:
Код градова где стоји црта, нисмо добили податке о школама 

у штрајку и поред више позива и смс порука.

 канцеларија УСПРС
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

Поштовани,

На састанку Главног одбора Уније синдиката просветних рад-
ника Србије, одржаном 7.3.2015. године, донете су следеће

ОДЛУКЕ:

1. 17. марта 2015. године, када се навршава 4 месеца штрајка 
просветних радника, ОБУСТАВИЋЕМО РАД!

2. Тогa дана ће се одржати највећи скуп просветних радни-
ка испред Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја;

3. Због угрожавања људских права и дискриминације 
просветних радника у штрајку, биће ангажован тим адво-
ката.

С поштовањем,

У Београду, Председник Уније СПРС
7. март 2015. Драган Матијевић
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7. март 2015.

ОДЛУКЕ ГО УСПРС

На састанку Главног одбора Уније синдиката просветних рад-
ника Србије, одржаном 7.3.2015. године донете су следеће

ОДЛУКЕ

1. 17. марта 2015. године, када се навршава 4 месеца штрајка 
просветних радника, ОБУСТАВИЋЕМО РАД!

2. Тога дана ће се одржати највећи скуп просветних радни-
ка испред Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја;

3. Због угрожавања људских права и дискриминације 
просветних радника у штрајку, биће ангажован тим адво-
ката.

ИНФО УСПРС

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

СА ДАНАШЊИХ ПРЕГОВОРА

Сви су чекали овај извештај, надајући се да господин министар 
после пуних месец дана, колико је прошло од последњег сусрета, 
има идеју шта ће бити са нашим захтевима. На жалост, десило се 
оно што смо, искуствено и претпостављали.
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Доктор Срђан Вербић је штрајкаче позвао на, како је рекао, 
њихов захтев, па сходно томе и није имао да каже ништа ново.

На столу су Споразум и Посебан колективни уговор. Та два 
документа су и даље неодвојива, упркос чињеници да та условље-
ност није по закону.

Питање новца, на чију исплату се Влада обавезала, за мини-
стра није тема, јер каже да новца нема, па самим тим не зна о којој 
суми и динамици исплате би и могао да преговара, а посебно, шта 
би могао да гарантује анексом Споразума о решавању спорних 
питања.

Синдикати су министра упознали са скупом просветних рад-
ника, испред Министарства просвете, 17. марта, као и са несагле-
дивим последицама контрадикторних одлука господина министра.

Да подсетимо, дана 14. јануара у ОШ „Милица Павловић”, у 
Чачку, др Срђан Вербић изјавио је да неће бити као претходни ми-
нистар који је смањивао зараду просветних радника у законском 
штрајку 2011. године. Дописом од 25. фебруара, самог себе је де-
мантовао и најавио умањење плата?!

О школској години која је под знаком питања и ширењу епиде-
мије безвлашћа у српским школама, министар се није изјашњавао. 

С поштовањем,

У Београду, Председник Уније СПРС
9. март 2015. Драган Матијевић
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ШКОЛА – ЧЛАНИЦА УНИЈЕ СПРС У 
ШТРАЈКУ 9. МАРТ 2015.

– Александровац 3 – Аранђеловац 12
– Ариље 2 – Бачка Паланка 10
– Бор 9 – Београд 40
– Ваљево 19 – Велика Плана 10
– Врање – Бујановац 8 – Власотинце 2
– Врњачка Бања 4 – Врбас 2
– Вршац 12 – Горњи Милановац 8
– Зајечар 7 – Зрењанин 26
– Ивањица 9 – Инђија 8
– Ковин 7 – Крагујевац 37
– Краљево 25 – Крушевац 31
– Лучани 1 – Ниш 28
– Нова Варош 3 – Нови Кнежевац 4
– Град Нови Сад 6 – Панчево 22
– Пожаревац / – Пожега 1
– Прибој 8 – Прокупље 5
– Сечањ 7 – Смед. Паланка 5
– Сомбор 7 – Сремска Митровица 10
– Србобран 3 – Чачак 24
– Ужице 5 – Неготин 1
– Јагодина 3 – Пријепоље 0
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– Кладово 5 – Ћуприја 1
– Тутин 1 – Параћин 2
– Алексинац 5 – Шабац 2
– Лесковац / – Жабари 1
– Велико Градиште 1 – Петровац на Млави 1
– Ражањ 1 – Куршумлија 1
– Свилајнац 1 – Смедерево 1
– Регија Нови Сад 13 – Мали Зворник 1
– Соко Бања 0 – Топола 1
– Књажевац 1 – Пирот 1
– Рековац / – Дољевац /
– Голубац 0 – Бољевац 3

УКУПНО    477

НАПОМЕНА:
Код градова где стоји црта, нисмо добили податке о школама 

у штрајку и поред више позива и смс порука.

 канцеларија УСПРС

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ ИЗАЗИВА ХАОС У ШКОЛАМА

Средином јануара, министар просвете, С. Вербић, је пред 
просветним радницима у Чачку изјавио, да он није као Жарко 
Обрадовић и да неће умањивати зараде просветним радницима 
док су у штрајку, јер закон је такав-какав је.
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Месец дана касније, министар Вербић демантује самог себе и 
директорима школа упућује допис, којим их приморава да просвет-
ним радницима умањи зараду због учешћа у законском штрајку, и 
то само онима који нису прихватили Споразум о решавању спора 
у коме им се нуди само магла?!

Поједини „ревносни” директори, за који су партијски закони 
изнад овоземаљских, пожурили су да ову меру спроведу, упркос 
упозорењу синдиката да тиме крше закон и подржавају министра 
у кршењу Устава, закона и Међународне конвенције о колективном 
преговарању и спроводи дискриминацију. „Ревносни” директори су 
само њима знаном, математичком операцијом, утврдили проценат 
умањења, који се од школе до школе креће у распону од 15-33%?! 
Срећом, има и директора који нису пристали на кршење закона и 
затражили су образложење правног основа за овакву меру. Они 

„ревносни” нису чак ни издали одговарајућа решења, нити су по-
нудили правно одржива образложења, чиме су ускратили Уставно 
право на приговор и једнакост пред законом, па ће судови имати 
пуно посла.

Унија СПРС упућује министру просвете последње упозорење 
са захтевима:

1. Да до исплате другог дела зарада за фебруар 2015. године, 
омогући синдикатима, којима је ускратио то право, да од-
мах потпишу Посебан колективни уговор и у Службеном 
гласнику РС објави одговарајућу допуну по овом питању;

2. Да одмах повуче свој Допис број 601-00-2/2015-01/10 о 
умањењу зарада.

Уколико министар просвете ово не уради до наведеног рока, 
запослени, којима су умањене зараде ће:

1. Строго поштовати одредбе члана 79. и 92. Закона о основној, 
односно Закона о средњој школи, којима је утврђено да се 
током штрајка са обезбеђеним минимумом процеса рада 
одржавају само часови у трајању од 30 минута. То значи да 
се више неће држати седнице одељенских и наставничких 
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већа, па тиме ни закључивати оцене, неће бити припрема 
деце за матурске испите, нити одржавање истих. Све су 
ово просветни радници радили, до сада, како би негативне 
последице по ученике биле минималне. Међутим, њихове 
добре намере, министар је схватио као њихове слабости! 

2. У дневнике рада надаље ће се, уместо одржаног часа, упи-
сивати сразмерни део (нпр. 0,66), за колико је умањена зара-
да. Тако ће број часова, на крају школске године бити мањи 
од планираног, што ће довести до нерегуларног завршетка 
школске године. Искључиви кривац за то биће министар 
просвете, који је себи дао за право да крши закон и Устав, 
спроводећи незабележену дискриминацију селективним 
кажњавањем просветних радника.

У Београду, Председник Уније СПРС
11. март 2015. Драган Матијевић

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ШКОЛА – ЧЛАНИЦА УНИЈЕ СПРС У 
ШТРАЈКУ 10. МАРТ 2015.

– Александровац 3 – Аранђеловац 12
– Ариље 2 – Бачка Паланка 10
– Бор 9 – Београд 40
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– Ваљево 19 – Велика Плана 10
– Врање – Бујановац 8 – Власотинце 2
– Врњачка Бања 4 – Врбас 2
– Вршац 12 – Горњи Милановац 8
– Зајечар 7 – Зрењанин 26
– Ивањица 9 – Инђија 8
– Ковин 7 – Крагујевац 37
– Краљево 25 – Крушевац 31
– Лучани 1 – Ниш 28
– Нова Варош 3 – Нови Кнежевац 4
– Град Нови Сад 6 – Панчево 22
– Пожаревац / – Пожега 1
– Прибој 8 – Прокупље 5
– Сечањ 7 – Смед. Паланка 5
– Сомбор 7 – Сремска Митровица 10
– Србобран 3 – Чачак 24
– Ужице 5 – Неготин 1
– Јагодина 3 – Пријепоље 0
– Кладово 5 – Ћуприја 1
– Тутин 1 – Параћин 2
– Алексинац 5 – Шабац 2
– Лесковац / – Жабари 1
– Велико Градиште 1 – Петровац на Млави 1
– Ражањ 1 – Куршумлија 1
– Свилајнац 1 – Смедерево 1
– Регија Нови Сад 13 – Мали Зворник 1
– Соко Бања 0 – Топола 1
– Књажевац 1 – Пирот 1
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– Рековац / – Дољевац /
– Голубац 0 – Бољевац 3

УКУПНО 477

НАПОМЕНА:
Код градова где стоји црта, нисмо добили податке о школама 

у штрајку и поред више позива и смс порука.

 канцеларија УСПРС

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

Члановима Главног одбора Уније СПРС
Председницима општинских одбора Уније СПРС
Председницима основних организација Уније СПРС

САОПШТЕЊЕ

Поводом Саопштења министра просвете, науке и технолош-
ког развоја, др Срђана Вербића, а које се односи на смањење плата 
запосленима у законском штрајку, је паушална оцена ресорног ми-
нистра и произвољно тумачење које не спада у његову надлежност.

Запослени у образовним установама, остварују право на 
штрајк уз обезбеђе минимума процеса рада, који је прописан чла-
ном 79. Закона о основном образовању и васпитању и чланом 92. 
Закона о средњем образовању и васпитању, по коме нема прекида 
рада у смислу члана 1. Закона о штрајку, који каже да је штрајк 
прекид рада, па се не може применити одредба члана 14. Закона о 
штрајку, на коју се министар позива. 
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За време законског штрајка са обезбеђеним минимума про-
цеса рада, остварује се радни учинак, држе се часови по плану и 
програму, као и све друге активности садржане у Годишњем плану 
рада школе, који је основ за финансирање установа. Чланом 106. 
Закона о раду, дефинисано је од чега се састоји зарада запосленог. 
У Закону о штрајку, Закону о основном образовању и Закону о 
средњем образовању, не постоји одредба којом се за време штрајка 
са минимумом процеса рада умањује зарада, јер би, у том случају, 
наставници у дневнике рада уносили нпр. 0,67, а не цео час, што би 
до краја школске године резултирало не испуњењем планираног 
фонда часова и потврду да је школска година нерегуларна.

Овакав начин смањења зараде, која проистиче због смањеног 
броја часова рада услед штрајка, је дисциплинска мера, која се изриче 
запосленом због повреде радне дужности. Ни један законски акт не 
предвиђа колективно кажњавање, министар на тај начин укида право 
на приговор, а што значи да се умањење зараде не може остварити 
без одговарајућег правног акта, са образложењем и правним леком. 

У Београду, Председник Уније СПРС
11. март 2015. Драган Матијевић

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ И 
СИНДИКАТ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ СРБИЈЕ

ПОЗИВАЈУ ВАС НА ПРОТЕСТ
„ПРОСВЕТО, ВРЕМЕ ЈЕ!”

12:00 – 12:15 ОКУПЉАЊЕ ИСПРЕД НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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12:16 – 12:30 ПРЕДАЈА ПИСАМА НАРОДНИМ 
ПОСЛАНИЦИМА УЗ „ЗВИЖДУК ЗБОГ МАЛИХ 

ПОСЛАНИЧКИХ ПЛАТА И ДНЕВНИЦА”

12:30 ПОЛАЗАК ПРЕМА ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

12:45 ДОЛАЗАК ИСПРЕД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; 
„АПЛАУЗ ЗАХВАЛНОСТИ” МЕРАМА ВЛАДЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

13:00 ДОЛАЗАК ИСПРЕД МИНИСТРАСТВА ПРОСВЕТЕ, 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

13:05 ХИМНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

13:10 ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ 
ЗА ПРИЈЕМ

13:15 – 14:30 ОБРАЋАЊЕ ИСТАКНУТИХ ЧЛАНОВА 
СИНДИКАТА (УСПРС И СРПС) ОКУПЉЕНИМА

14:30 ПОТПИСИВАЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И 

СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА 
(ПОТПИСУЈУ ПРЕДСЕДНИЦИ СИНДИКАТА) 

УЗ ХИМНУ ПРОТЕСТА 
„САЊАО САМ НОЋАС ДА ТЕ НЕМАМ”

15:00 ЗАКЉУЧЦИ И ДАЉИ КОРАЦИ СИНДИКАТА
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

Члановима Главног одбора УСПРС
Председницима општинских одбора УСПРС
Председницима основних организација УСПРС

САОПШТЕЊЕ

Како је у многим школама почело умањење зарада због учешћа 
у штрајку са обезбеђењем минимума процеса рада, дужни сте да 
нам одмах доставите спискове школа у којима је умањена зарада 
и у ком проценту. 

Ово нам је потребно због покретања судских спорова и оба-
вештавања јавности о хаосу, који је изазвао допис министра про-
свете, јер према нашим сазнањима, зараде се умањују између 15 
и 33%.

С поштовањем,

У Београду, Председник Уније СПРС
12.март 2015. Драган Матијевић
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

Министру просвете, науке и технолошког развоја 
Срђану Вербићу

ПРЕДМЕТ:
Захтев да се председнику Уније синдиката просветних радни-

ка Србије, Драгану Матијевићу, омогући потписивање Посебног 
колективног уговора за основне, средње школе и домове ученика 
до 17. марта 2015. године.

Током преговора о закључивању ПКУ, у раду комисије, учест-
вовали су представници Уније СПРС, Звонимир Јовић – руководи-
лац Ресора за нормативно-правне послове УСПРС и Јелена Томић, 
правник.

Текст Посебног колективног уговора је усаглашен од стра-
не свих учесника у закључивању Уговора, а Влада РС је својим 
Закључком 05 број 110-622/2015-1 од 27. јануара 2015. године, дала 
сагласност и овластила министра просвете да у име Владе РС са 
репрезентативним синдикатима просвете потпише ПКУ. Међутим, 
Ви сте себи дали право да потписивање ПКУ условите претходним 
потписивањем Споразума о решавању спорних питања између 
Владе и репрезентативних синдиката просвете, упркос чињени-
ци да је и сама Влада, својим Закључком 05 број 11-801/2015, дала 
одвојену сагласност на овај правни акт.

С поштовањем,

У Београду, Председник Уније СПРС
12. март 2015. Драган Матијевић
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ШКОЛА – ЧЛАНИЦА УНИЈЕ СПРС У 
ШТРАЈКУ 12. МАРТ 2015.

– Александровац 3 – Аранђеловац 12
– Ариље 2 – Бачка Паланка 10
– Бор 9 – Београд 40
– Ваљево 19 – Велика Плана 10
– Врање – Бујановац 8 – Власотинце 2
– Врњачка Бања 4 – Врбас 2
– Вршац 12 – Горњи Милановац 8
– Зајечар 7 – Зрењанин 26
– Ивањица 9 – Инђија 8
– Ковин 7 – Крагујевац 37
– Краљево 25 – Крушевац 31
– Лучани 1 – Ниш 28
– Нова Варош 3 – Нови Кнежевац 4
– Град Нови Сад 6 – Панчево 22
– Пожаревац / – Пожега 1
– Прибој 8 – Прокупље 4
– Сечањ 0 – Смед. Паланка 5
– Сомбор 7  – Сремска Митровица 10
– Србобран 3 – Чачак 24
– Ужице 5 – Неготин 1
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– Јагодина 3 – Пријепоље 0
– Кладово 5 – Ћуприја 1
– Тутин 1 – Параћин 2
– Алексинац 5 – Шабац 2
– Лесковац / – Жабари 1
– Велико Градиште 1 – Петровац на Млави 1
– Ражањ 1 – Куршумлија 1
– Свилајнац 1 – Смедерево 1
– Регија Нови Сад 13 – Мали Зворник 1
– Соко Бања 0 – Топола 1
– Књажевац 1 – Пирот 1
– Рековац / – Дољевац /
– Голубац 0 – Бољевац 3

УКУПНО 469

НАПОМЕНА:
Код градова где стоји црта, нисмо добили податке о школама 

у штрајку и поред више позива и смс порука.

 канцеларија УСПРС

13. март 2015.

ДРУШТВО ДИРЕКТОРА

Саопштење УО „Друштва директора школа Србије” поводом 
дописа Министарства просвете од 25.2.2015. године директорима 
школа.

Поводом дописа Министра просвете науке и технолошког 
развоја од 25.2.2015. године Управни одбор „ДДШС” даје следеће 
саопштење.
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Овај допис, позивајући се на чл. 14 Закона о штрајку, тражи 
од директора школа да без вођења дисциплинског поступка рад-
ницима који су у законитом штрајку умањују зараду за фебруар 
месец, и самоиницијативно без решења примењују чл. 106 Закона 
о раду. Оваквим поступањем директор школе чини више преступа.

Прво што самоиницијативно умањује зараде радницима, а 
друго што истовремено долази под удар члана 15, став 2 Закона о 
штрајку, који каже да „послодавац не сме да спречи запосленог да 
учествује у штрајку нити да употребљава мере принуде ради окон-
чања штрајка, као ни да по основу не учествовања у штрајку пред-
види повољнију зараду за запослене који не учествују у штрајку.” 
Такође, допис је уопштен и оставља директорима школа да сами 
одреде колико ће умањити зараду што ће произвести, ако се при-
мени, различите ситуације у пракси, с обзиром на специфичности 

„времена проведеног на раду” за наставнике. Ово може довести до 
тужби радника, које не само да могу произвести примену члана 63 
тачка 10 а и довести до разрешења директора, што је у овој ситу-
ацији најмање битно лично за директоре, али може проузроковати 
велике штете по Буџет Републике Србије.

Имајући у виду ситуацију у школама Друштво директора шко-
ла Србије апелује на Министра просвете да овај допис повуче и да 
мудро и стрпљиво сви схватимо озбиљност ситуације, да се не би 
угрозила школска година и да би се сачувао просветни систем, који 
у овом тренутку као и до сада почива на ентузијазму наставника, 
директора школа и запослених у просвети.

У том смислу позивамо обе стране и Министарство просвете 
и Синдикате да не доносе једностране одлуке и да се хитно фор-
мира тројна комисија, која би била састављена од најодговорнијих 
људи из Министарства просвете, Синдиката и Друштва директора 
школа Србије која би спречила хаос у школама и разумним поте-
зима спречила да се угрози школска година и сачувала просветни 
систем у Србији.

Стицање и преношење знања почива пре свега на љубави, са-
радњи и поверењу између учесника у том процесу, а када се све то 
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сведе на „законску преписку” између Министарства, директора и 
наставника онда је то пораз свих нас, али и пораз читавог друштва. 
Учинимо све да до тога не дође и тиме дајмо шансу будућности ове 
земље и нашим младим људима.

У Чачку, 13.3.2015.
Управни одбор „Друштва директора школа Србије”

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

СУМОРНА СЛИКА СРПСКОГ ОБРАЗОВАЊА

 – У Србији се за образовање издваја најнижи проценат БДП 
у Европи и он, уместо да у складу са усвојеном Стратегијом 
развоја образовног система расте, све више пада;

 – Србија је земља са најнеписменијем становништвом у Ев-
ропи;

 – Образовање се у Србији третира као трошак, а не инвес-
тиција;

 – Демографска политика у Србији је поражавајућа, што гово-
ри и податак да је у послењих 15 година број ученика смањен 
за преко 300.000!;

 – У Србији се насупрот све мањем броју ученика, бележи раст 
запослених, а нарочито је забрињавајућ број од преко 30.000 
наставника без пуне норме часова. То је штета за буџет, 
јер многи од њих имају мање зараде него што су порези и 
доприноси;

 – Мрежа школа је превише разуђена и нерационална;
 – Превише је патуљастих школа које скупо коштају систем;
 – Школски објекти су у просеку старији од 50 година и у веома 
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су лошем стању. Недостаје преко 40% фискултурних сала и 
мокрих чворова;

 – Школе су врло лоше опремљене савременим училима и нас-
тавним средствима;

 – Систем финансирања је лош, па су због неизвршавања 
својих обавеза од стране јединице локалне самоуправе, шко-
ле често у блокади које трају годинама;

 – Права, суштинска реформа образовног система никада није 
спроведена;

 – Наставни планови и програми су преобимни и застарели;
 – Превелики је број изборних предмета;
 – Школе раде у две, па и три смене, због чега често нема услова 

за ваннаставне облике рада;
 – Критеријуми оцењивања врло су неуједначени од школе до 

школе, што доводи до енормног броја одличних ученика и 
вуковаца;

 – Систем избора и дистрибуција уџбеника је неодржив;
 – Матурски испит после основног образовања не треба поло-

жити, већ само изаћи на испит?!;
 – Матурски испити у средњим школама нису адекватно 

урађени;
 – Нема доњег прага знања из појединих предмета као услов 

за упис у поједине школе;
 – Просветни радници су затрпани администрирањем, што им 

умањује простора за бољи рад;
 – Недељни фонд часова ученика је превисок;
 – Велики је уплив политике у управљању радом школа при 

избору директора и школских одбора;
 – Стручно усавршавање наставника далеко је испод потреб-

ног нивоа;
 – Средње образовање у Србији  још увек није обавезно;
 – Образовањем одраслих, преквалификацијом и доквалифи-

кацијом баве се разне агенције и универзитети са неструч-
ним лицима, а не превасходно школе;
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 – Није заустављена куповина диплома и доктората;
 – Фаворизују се приватне школе и факултети;
 – Просветне инспекција не ради свој посао, па стотинак не-

акредитованих програма и даље несметано раде, док многи 
немају чак ни дозволе за рад;

 – Уписна политика није у складу са потребама друштва, јер се 
гасе често тражена занимања, а отварају она за којим нема 
потреба на тржишту рада;

 – Није адекватно уређен систем верификација и нострифи-
кација диплома;

 – Није усклађен систем звања са болоњским процесом и пот-
ребама тржишта рада;

 – Болоњски процес није доведен до краја;
 – Испити за лиценцу полажу се на неодговарајућим местима 

и пред некомпетентним лицима;
 – Није урађен регистар лиценци;
 – Није уређен систем стицања звања и напредовања настав-

ника и стручних сарадника на основу стручног усаврша-
вања и резултата рада;

 – Екстерну евалуацију школа спроводе нестручни и некомпе-
тентни људи обучени на курсевима;

 – Превише је запослених у Министарству просвете и заводи-
ма, а резултати су поражавајући;

 – Троше се огромна средства за разне пројекте, од којих нико 
нема користи осим носиоца пројекта;

 – Школске управе су се претвориле у агенције за запошља-
вање непотребних, партијских и других кадрова;

 – Због лоших законских решења, све је мање успешних ди-
ректора школа;

 – Стручне службе у Министарству просвете често дају тума-
чења која су двосмислена или опречна;

 – Однос ученика и њихових родитеља према школи и нас-
тавном особљу је на забрињавајућем нивоу;



УСПРС Велики штрајк

291

 – Бесплатни уџбеници су велика штета за систем, а мала ко-
рист за родитеље, јер се не деле само онима којима су заиста 
неопходни;

 – Превоз и исхрана ученика нису на потребом нивоу;
 – Школски простор се издаје под сумњивим условима, а то-

кови новца се не знају;
 – Рекреативна настава и екскурзије нису програмски добро 

осмишљене, па је мало користи од њих;
 – Министарсво просвете дозвољава накнадни упис ученика 

у атрактивне школе, које се због лоших резултата уписују у 
другим градовима, што доводи до енормног броја ученика 
у појединим одељењима;

 – Министарство упорно одбија да законом регулише број уче-
ника у одељењу у складу са европским стандардима;

 – За изгубљене судске спорове, држава годишње издваја на 
стотине милиона динара, уместо да дисциплинује директо-
ре који не поштују закон и друга правна акта;

 – Школе су пуне нестручних наставника и поред великих 
вишкова;

 – У школама у Србији има много нераспоређних наставника 
који су велики трошак за државу, уместо да се баве образо-
вањем одраслих, преквалификацијама и доквалификација-
ма, уместо разних агенција и универзитета;

 – Наставу у Србији могу да изводе и лица са трећим степеном 
стручности, а држава не чини ништа да се обезбеди високо 
образовани кадар;

 – Због најнижих просечних зарада и поред највише образовне 
структуре, наставници нису мотивисани.

 Инфо служба УСПРС
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13. март 2015.

ПРОСВЕТА ИЗЛАЗИ НА УЛИЦУ!

Штрајк у просвети траје четири месеца и ако се настави, за-
вршетак школске године је неизвестан, рекли су данас челници 
два синдиката образовања и најавили протест за 17. март, а траже 
и ванредну седницу скупштине чија би тема била стање у обра-
зовању.

„До сада су наша одељења изагубила 124 часа, а ако штрајк буде 
настављен, школска година неће бити завршена”, рекао је пред-
седник Синдиката радника у просвети Србије (СРПС) Слободан 
Брајковић.

Просветари у штрајку неће држати допунске и додатне часове, 
припреме за матуру и такмичења, седнице одељенских већа, рекао 
је Брајковић на конференцији за новинаре и навео да су се синди-
кати на тај потез одлучили због смањења зарада.

„Ако Министарство просвете одбије од плате, просветни рад-
ници нису у обавези да надокнаде часове, а самим тим школска 
година неће моћи регуларно да се заврши,” рекао је Брајковић.

Просветни радници, како је речено, 17. марта излазе на улицу, 
протестом испред Народне скупштине, а потом шетњом до Владе 
Србије и Министарства просвете.

На протесту ће, како је речено, између осталог затражити ос-
тавку министра Срђана Вербића.

Портпарол Уније синдиката просветних радника Србије Јасна 
Јанковић рекла је на конференцији да је актуелни штрајк просвет-
них радника један од најдужих.

„Међутим, то скоро да никога не занима”, рекла је Јанковић и 
подсетила да су се осим ресорном министру, обраћали и влади и 
да сада траже и ванредно заседање Народне скупштине на којем би 
тема била ситуација у образовању, које, како је речено на скупу, тоне.

Јанковић је апеловала и на родитеље да подрже просветне 
раднике на протесту.
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Унија и СРПС нису потписали Посебан колективни уговор и 
наставили су штрајк јер, како су објаснили, нису добили гаранције 
када и на који начин ће просветним радницима бити исплаћена 
једна плата, у циљу побољшања материјалног положаја.

Та два синдиката захтевају од министра просвете да до исплате 
другог дела зарада за фебруар 2015. године, које треба да буде 21. 
марта, омогући синдикатима да одмах потпишу Посебан колек-
тивни уговор и да повуче допис о умањењу зарада.

Уколико министар просвете то не учини, запослени више 
неће држати седнице одељенских и наставничких већа, па тиме ни 
закључивати оцене, неће бити припрема деце за матурске испите, 
нити њиховог одржавања.

„У дневнике рада надаље ће се, уместо одржаног часа, уписи-
вати сразмерни део (на пример 0,66), за колико је умањена зарада. 
Тако ће број часова, на крају школске године бити мањи од плани-
раног, што ће довести до нерегуларног завршетка школске године”, 
стоји у захтеву министру.

Челници та два синдиката још једном су апеловали на премије-
ра Александра Вучића да прими просветне раднике и да се нађе 
решење за вишемесечни проблем.

Како је речено, у штрајку је и даље око 700 школа.

Извор: Танјуг

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ, СРЂАН ВЕРБИЋ, ЛАЖОВ

Јануара ове године, министар просвете, Срђан Вербић, је пред 
просветним радницима у Чачку, изјавио да он није Жарко Обрадо-
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вић и да неће умањивати зараде просветним радницима за време 
законског штрајка, јер закон је такав-какав је.

Фебруара ове године, министар Вербић је демантовао самог 
себе и наложио директорима школа да запосленима, који нису 
прихватили Споразум о решевању спорних питања и прекинули 
штрајк, умањују зараде.

Медијима је изјавио, да без обзира што су само два синдиката 
потписала Посебан колектини уговор, исти ће се примењивати на 
све запослене.

Само пет дана касније, проследио је директорима школа нови 
допис, у коме поново демантује себе, и налаже им да укину додатак, 
који по закону и ПКУ припада председницима синдиката за вршење 
ове функције – опет само члановима синдиката који нису потписа-
ли ПКУ, искључиво његовом кривицом, јер је кршећи Устав, Закон 
и Међународни конвенцију 98. дао себи права која му не припадају. 
Није у свом допису обавестио директоре да примене члан 211. За-
кона о раду, којим би се председници ових синдиката ослободили 
дела радних обавеза, што би било знатно скупље за буџет.

Пре два дана, прослеђен нам је дуго очекивани текст измена и 
допуна Закона о основама система образовања и васпитања, у коме 
су одавно договорене измене на Радној групи, сада потпуно реди-
говане, чиме су министар и лидери синдиката, који су потписали 
ПКУ и Споразум о решевању спорних питања, обманули јавност и 
своје чланство, па ће свима морати да објасне шта су то потписали.

СИЛОВАЊЕ СРПСКЕ ПРОСВЕТЕ

Као да деценијама зараде просветних радника нису срамно 
ниске и поред далеко највише образовне структуре запослених, 
па Влада РС и министар просвете, Срђан Вербић, свакодневно 
смишљају како да ово стање учине још горим.

Прво су великом делу просветних радника зараде умањене и 
до 13 процената по основу новог обрачуна минулог рада, који, уз 
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пут, нема никакве везе са последњим послодавцем, јер је то нак-
нада за радно искуство. Потом су, по одлуци Владе РС о мерама 
штедње, зараде умањене за додатних 10%. Затим је министар Вер-
бић, селективно казнио неколико стотина просветних радника, 
укинувши им додатак за вршење функције председника синдиката. 
Као да све ово није било довољно, министар Вербић дозвољава 
себи да кршећи Устав, законе и Међународне конвенције дискри-
минише преко 50.000 просветних радника, према којима ће при-
менити казнене мере, јер нису пристали да прекину штрајк, пош-
то им у Споразуму није ни понуђено ништа. Ревносни директори 
пожурили су да послушају министра и направили су нови хаос у 
школама, јер су већ умањили зараде без решења и правног основа, 
а распон умањења од школе до школе се креће између 7 – 33%, па ће 
судови имати пуно посла, а држава ће, наравно, о трошку грађана, 
плаћати грешке својих министара. 

Најгоре у свему је, што су просветни радници приморани да 
надаље држе само оно што пише у закону, а то значи ништа осим 
наставе, па неће бити припрема за матуру, полагање матуре, упис 
у средње школе, нити ће се одржавати седнице стручних органа 
на којима се закључују оцене и др.

Док министар Вербић смишља нове подлости, како још да 
казни просветне раднике, па у многе школе, чак и школски по-
лицајци траже некакве спискове, о томе ко је у штрајку и ко ће 
сутра у Београд, у осталим делатностима јавног сектора последице 
умањења зарада се не осећају. Они могу да подижу коефицијенте, 
да формално пребацују људе на плаћенија радна места, мењају им 
звања, дају бонусе, дневнице, путне трошкове, хонораре, накнаду 
за јавни превоз у новцу, топли оброк, регрес и др.

Штрајк је одавно могао да се заврши, јер просветни радници 
само траже да се у Споразуму експлицитно наведе колику ће помоћ 
добити и до када ће бити исплаћена.

Новца у буџету за просвету има довољно за оно што просвет-
ни радници траже, само треба извршити одговарајућу прераспо-
делу, јер је неразумно да се више милијарди динара троши на тзв. 
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„специјализоване услуге”, рад разних комисија, за разне пројекте 
од којих нико нема користи, осим министрових људи и њихових 
сарадника, за донације и субвенције невладиним организацијама, 
за рад разних агенција, са којима просвета, такође нема никаквих 
веза, и за изгубљене судске спорове, казне, путовања и семинаре 
запослених у Министарству, од којих такође, нико нема користи.

 канцеларија УСПРС

16. март 2015.

И СУТРА ПРОТЕСТ ПРОСВЕТАРА

Просветни радници, чланови два репрезентативна синдиката, 
сутра ће поново организовати протест у Београду и једнодневну 
потпуну обуставу рада.

Протест на београдском Тргу Николе Пашића организују 
Унија синдиката просветних радника Србије и Синдикат радника 
у просвети Србије, а окупљање је заказано у подне.

Планирано је да представници синдиката своје захтеве упуте 
народним посланицима, представницима Владе Србије и мини-
стру просвете Срђану Вербићу.

Како је агенцији Бета рекао председник Синдиката радника 
у просвети Србије Слободан Брајковић, за сада нема позива од 
надлежних из Министарства просвете како би се разговором пре-
дупредио сутрашњи штрајк.

„Не одустајемо од наших захтева”, поручио је Брајковић.
Два просветна синдиката штрајкују скраћењем часова на 30 

минута од 17. новенбра прошле године. Синдикати траже да про-
света буде изузета од смањења плата у јавном сектору и да се донесе 
закон којим ће бити уређени платни разреди у државној служби.

Захтев је и да им се омогући потписивање посебног колек-
тивног уговора за текућу годину, јер их је, како су оценили, Ми-
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нистарство просвете уценило да прво морају да прекину штрајк, 
па тек онда потпишу тај документ.

Два репрезентативна синдиката – Синдикат образовања Ср-
бије, и Грански синдикат просветних радника „Независност” пот-
писали су посебан колективни уговор и прекинули штрајк у којем 
су претходно учествовали.

Иначе, чланови та два синдиката данас су са представницима 
Министарства просвете разговарали о изради закона о платама у 
јавном сектору.

Састанак је једна у низу активности предвиђених Споразумом 
који су потписали Синдикат образовања Србије и Грански синди-
кат просветних радника Србије „Независност”, чији су представ-
ници били на разговорима у Министарству просвете.

Учесници састанка су разговарали о Каталогу послова за 
предшколско, основно и средње образовање и васпитање, ученич-
ки и студентски стандард, који се развија у оквиру израде Нацрта 
закона о платама.

Договорено је да представници та два синдиката активно 
учествују у изради каталога и описа послова, имајући у виду теш-
ку материјалну ситуацију просветних радника и тежњу да се ово 
питање реши системски, саопштило је Министарство просвете.

Извор: Б92
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17. март 2015.

На протестном скупу просветних радника 17. марта 2015. го-
дине, вероватно највећем у историји српског образовања, учест-
вовало је, по неким изворима 10, а по неким 8 хиљада наставника. 
Окупљање је било на платоу испред зграде Народне скупштине Ср-
бије. Потом је колона демонстраната улицом Кнеза Милоша сишла 
до зграде Владе Републике Србије. Централни догађај одвијао се 
у парку Мањеж преко пута зграде Министарства просвете у Не-
мањиној 26. Док су текли говори просветних радника окупљеним 
колегама, у једном тренутку, непосредно испред говорнице, поја-
вио се и министар просвете Срђан Вербић у пратњи свог шефа 
кабинета Немање Ђорђевића – ненајављено и изненада.

Кратак мук изазван изненадним појављивањем министра 
брзо се претворио у громогласне повике негодовања и салве звиж-
дука. Позван је да се попење на бину и да се обрати својим колегама, 
али је министар то одбио. Највероватније неко од револтираних 
просветних радника министра је тада попрскао водом. Потом се 
министар упутио ка згради министарства просвете праћен звиж-
дуцима и повицима, али без икаквог инцидента.
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Након тога, министар је на разговор позвао представнике 
демонстраната. На разговор су отишли Миодраг Антић испред 
(СРПС) и Драган Матијевић као представник Уније. У разговору 
министар Вербић је поновио толико пута испричану причу да нам 
узети новац неће бити враћен, јер то је налог Међународног моне-
тарног фонда и да он ту ништа не може да промени.

Драге колеге, пријатељи и сарадници,

Пре него што наставимо са горким причама о „одбрани и 
последњим данима” српског образовања, неколико примедби & 
захвалница.

Кроз коментаре стичем утисак да се догађања у просвети пра-
те са некаквом сажаљивом благонаклоношћу уз уздахе „е баш је 
тужно то што вам раде”!

Не раде „они” нама ништа што не раде комплетном друштву. 
Ако је неко мислио да је решио „свој проблем” који нема никакве 
везе са „нашим проблемом”, ускоро ће се грдно разочарати. Наћи 
ћемо се у истој провалији, само што ће професори тамо стићи први, 
те ће са осмехом на лицу дочекати и остале, како ко буде пристизао. 

Прилог о орошавању министра је заправо настао из једне раз-
драгане атмосфере, по повратку са протеста (тој раздраганости 
је свакако допринела чињеница да ми је супруга била у другом 
аутобусу).

За креативно окружење се пре свега захваљујем колегиница-
ма Славици Гајић и Верици Ивановић јер смо заједно решили да 
публикујемо текст у чијем се наслову налази име актуелног козме-
тичког третмана интимних делова тела.

Но, шала се отела контроли. На наше велико задовољство 
текст са неким од фотографија које сам снимио на протесту, обја-
вљен је синоћ овде:

http://www.standard.rs/, а данас овде:
http://www.nspm.rs/kulturna-politika/orosavanje-ministra.html
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Велику захвалност дугујем својим пријатељима професору 
Владимиру Димитријевићу, председнику СОЧ-а Радовану Куве-
каловићу Кукију, новинару Предрагу Мирковићу, те редакцији 
НСПМ (иако никог нисам замолио да га објави). Надам се да ће 
далеко већи број колега убудуће превазићи стереотип о мучном 
путовању на протест. Заправо смо се далеко боље провели од на-
ших колега који већ месецима свакодневно код куће раде домаће 
задатке преко Интернета, за „Развионицу” просветну новца пе-
рионицу).

Председник СОК-а, Гордан Марковић је обећао да ће нам ис-
платом дневница за пут компензовати одузети део примања за 
фебруар. Но, тај новац смо већ утрошили на постпротестни шо-
пинг у Београду. Шта још један Просечан Просветни Прегалник 
Понизни пожелети може?

Да не будемо претерано скромни, пожелећемо још већи број 
другова и још боље дружење на следећем окупљању.

До тада, велики поздрав!

 Јован Павловић,
 професор математике из Краљева

17. март 2015.

„ХЛАДАН ТУШ” ЗА МИНИСТРА

ВЕРБИЋ ДОЧЕКАН УВРЕДАМА И ПОЛИВЕН ВОДОМ. И ДАЉЕ 
СКРАЋЕНИ ЧАСОВИ

ШТРАЈК у школама није прекинут ни после нове рунде прего-
вора синдиката и министра просвете др Срђана Вербића. Просвета 
је тако ушла у пети месец са часовима скраћеним на 30 минута. 
Између 5.000 и 10.000 незадовољних просветних радника изашло 
је у уторак на улице Београда, организујући најмасовнији просве-
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тарски протест у последњих неколико година. У маси се накратко 
појавио и министар Срђан Вербић, кога су просветари дочекали 
скандирањем, увредама, а полили су га и водом.

Председник Уније синдиката просветних радника Драган Ма-
тијевић, са бине испред Министарства просвете колеге је позивао 
на пристојност, а касније је рекао министру да му је жао због не-
пријатне сцене. Казао му је и да би му поклонио књигу „Психоло-
гија масе” да је знао његову намеру да дође међу неколико хиљада 
револтираних просветних радника.

Просветари су се прво окупили испред Скупштине Србије, 
где су председници Одбора за просвету и науку Александри Јер-
ков упутили захтев за одржавање ванредне седнице на којој би се 
расправљало о тешком материјалном положају просветних рад-
ника. Своје захтеве представници Уније синдиката просветних 
радника и Синдиката радника у просвети, који су протест и орга-
низовали, доставили су свим посланичким групама. Наставници 
из Прокупља, Ниша, Крагујевца, Крушевца, Краљева, Новог Сада 
и свих осталих делова Србије прошетали су до Владе, а потом се 
запутили до Министарства просвете. „Рушење просвете, Србија 
без будућности”, „Просветар, а не просјак”, „Овде су београдски 
професори” – само су неки од транспарената у рукама незадовољ-
них наставника, који су штрајк започели још 17. новембра.

– Окрените леђа Министарству просвете, као што је и оно нама 
– обратио се Драган Матијевић окупљеним колегама. – У новијој 
историји просвете није се десило да штрајк траје четири месеца.

Матијевић је потом, са Милорадом Антићем, представником 
Синдиката радника у просвети, сео за преговарачки сто с мини-
стром Вербићем. Синдикати су као услов за прекид штрајка још 
једном затражили писмене гаранције министра да ће добити по-
моћ до висине једне плате, уз чврсте гаранције у ком износу и року.

– Никада вас нисам лагао, нити сам обећавао нешто што не 
могу да испуним – рекао је Вербић синдикалцима. – Нисам у пози-
цији да обећавам било какву исплату. Министарство просвете тај 
новац у буџету нема. Чак и да се обезбеде средства, то мора да 
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буде одлука Владе. Зато ја немам овлашћења да потпишем то што 
тражите. А Влада то сада не може да испуни због споразума са 
ММФ-ом.

Најавили су наставак скраћених часова и заоштравање 
штрајка, тако што неће више држати допунску и додатну наставу, 
припрему за завршни испит, неће децу водити на такмичења... Све 
то зато што је министар одлучио да искористи законску могућност 
и смањи им плате, а њиховим колегама из друга два синдиката, који 
су прекинули штрајк, то није урадио.

Неки директори школа наставницима су већ закинули и од 
првог дела фебруарске плате, па им је коверта тања за око 3.000 
динара.

Сузана Николић, наставница биологије у ОШ „Свети Сава” у 
Великој Плани, каже да су им деца најважнија и да се труде да не 
изгубе ништа од градива.

– Волим свој посао, али осим да им предајем лекције, сматрам 
да је моја дужност да децу научим и да не смеју да трпе, већ да 
морају да се боре за своја права – каже она.

ВУЧИЋ: ПРВИ ЋЕ ОСЕТИТИ БОЉИТАК

ПРЕМИЈЕР Вучић изјавио је у уторак да није планирано до-
датно смањене плата у јавном сектору, да су просветни радници 
најоштећенији и да ће први осетити бољитак по оздрављењу срп-
ских финансија. – Саосећам са њима, све су у праву, али шта да 
урадимо? Да срушимо споразум са ММФ? – рекао је Вучић нови-
нарима.

Извор Вечерње новости
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ШТРАЈК ИЗМИЧЕ КОНТРОЛИ, ВЛАДА ТВРДОГЛАВА: 
ВРАТИТЕ ПРОСВЕТАРИМА ПЛАТЕ ДА ДЕЦА ЗАВРШЕ 

ГОДИНУ!

Министар просвете, Срђан Вербић, унео је хаотично стање 
у школе. Просветари кажу да ће штрајковати до краја година, 
а неки просветари најављују да уопште неће долазити да држе 
наставу док год им држава не врати плате. Имајући у виду то да су 
министар Вербић и Вучићева влада надбројани, једино решење 
је да се просветарима врате плате на првобитни износ како би 
деца могла да зврше школску годину. 

У најмање 350 школа у Србији данас нема наставе, а штрајк 
скраћеним часовима трајаће до краја школске године. Већина шко-
ла које су чланице Уније синдиката просветних радника јутрос су 
почеле једнодневну обуставу рада због смањења плата, рекао је 
председник тог синдиката.

Једнодневном прекиду наставе приључују се и просветари 
који су у петак примили смањену плату за други део фебруара. 
Очекује се да од скоро 700 школа у штрајку, то учине наставници 
из најмање 350 школа, пише „Блиц”.
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Подсетимо, плате су по налогу Министарства смањене про-
светарима који држе скраћене часове. Најдраматичније је у Чачку, 
где директори школа нису пристали да смање зараде колегама у 
штрајку, па њихови наставници нису ни примили плату. Они ће 
обуставити наставу све док им не исплате зараду.

– Наставници су толико гневни да штрајк измиче контро-
ли. Оно што је сигурно је да ће се ова школска година завршити 
скраћеним часовима од пола сата. Уколико 6. априла наставници у 
штрајку добију умањене плате и за прву половину марта, драстич-
но ћемо радикализовати штрајк. Репресија коју у 21. веку спроводи 
Министарство просвете је нечувена, ово је Голи оток за образо-
вање, револтирано за „Блиц” прича Миодраг Сокић, потпредсед-
ник СРПС.

У синдикатима кажу и да спремају тужбе против директора 
школа који су следили „незакониту наредбу Министарства про-
свете и наставницима у штрајку смањили плату”.

– Не постоји никаква процедура и упутство колико треба 
смањити плате запосленима у штрајку. Тако су директори пау-
шално одбијали од плате, некоме хиљаду динара, а некоме по три, 
четири хиљаде. Спремамо тужбе против директора, а од уторка 
наставници у штрајку више неће држати допунску и додатну наста-
ву, припреме за такмичења и малу матуру, каже Драган Матијевић, 
председник УСПРС.

Милорад Антић из СРПС додаје и да се спрема нови велики 
улични протест наставника. Овога пута ће, међутим, тражити да 
разговарају са премијером Александром Вучићем.

– Са министром Вербићем више нема о чему да се разговара. 
Када је 15. јануара био у Чачку, рекао је да неће ништа да одбија 
од ионако малих плата наставника, а сада је те исте наставнике из 
Чачка оставио без целе плате. Зато ћемо тражити да разговарамо 
са Вучићем, поручује Антић.
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СИНДИКАТИ: ВЕЋИНА ШКОЛА СУ У ШТРАЈКУ

Према речима Драгана Матијевића, потврђено је да су рад 
обуставиле школе у Чачку, Горњем Милановцу и Крушевцу, чији 
запослени нису ни добили фебруарску плату.

Ситуација у школама, услед вишемесечног штрајка, измиче 
контроли, јер због неуједначеног поступања директора у вези са 
обрачуном зарада неки запослени још нису добили фебруарску 
плату, за разлику од њихових колега којима је новац исплаћен у 
неумањеном износу, изјавила је данас портпаролка Уније синди-
ката просветних радника Србије Јасна Јанковић.

– У педесет школа у тим градовима, запослени у петак уопште 
нису добили плату, пошто директори нису хтели да потпишу 
умањење плате, јер знају да је то противзаконито, рекао је Ма-
тијевић.

Додао је да постоје примери да су просветни радници који су 
били у штрајку добили пуну плату, као и они којима је у складу са 
дописом Министарства просвете плата смањена до 33 одсто.

– Умањење плате зависи од директора и школске управе, па 
је тако настао неред. Просветни радници који нису добили плату, 
вероватно ће рад обуставити и сутра – казао је Матијевић.

Осим Уније синдиката просветних радника, обуставу рада за 
данас најавили су и чланови Синдиката радника у просвети Ср-
бије (СРПС), али у том синдикату још немају прецизне податке о 
школама које су радикализовале штрајк.

Јасна Јанковић је рекла да у школама има запослених којима 
је плата умањена због учешћа у штрајку, али је проценат смањења 
различит и износи од четири од 33 одсто.

Она је Тањугу рекла да су школе чланице два синдиката данас 
обуставиле рад, да је 100 школа сигурно обуставило рад, али да још 
нема потпуне податке колико је школа у блокади.

– Ситуација полако измиче контроли, рекла је Јанковић и кри-
тиковала Министарство да је умењењем зарада онима који штрај-
кују „аболирало себе”.
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Чланови УСПРС-а и Синдиката радника у просвети Србије су 
у штрајку и одржавају скраћене часове од 17. новембра 2014. године. 
Они, између осталог, траже да се просветни радници изузму од 
смањења плата у јавном сектору за 10 одсто, као и увођење платних 
разреда.

Друга два репрезентативна синдиката – Синдикат образовања 
Србије и Грански синдикат просветних радника „Независност”, 
потписали су у фебурару с Министарством просвете Посебан ко-
лективни уговор и Споразум о прекиду штрајка.

Министар просвете Срђан Вербић изјавио је јуче да потпуна 
обустава рада није у складу са законом и позвао просветаре да се 

„информишу о последицама штрајка”.
Наставе данас нема у 12 основних и средњих школа у Ваљеву. 

Председница ваљевског одбора Уније синдиката просветних рад-
ника Србије Весна Андрић рекла је да је у неким школама дошло 
до потпуне обуставе рада, док је у појединима штрајк половичан.

У Поморавском округу у понедељак је штрајку било 5 од 58 
школа. По речима начелника Школске управе Животе Старчевића 
3 школе су у законском штрајку, односно скраћују часове по 30 
минута, док је у 2 школе половина професора обуставуила рад, а 
друга половина ради нормално.

Интересантно је то што надлежне у Влади уопште не инте-
ресује чињеница да само ђаци испаштају. Ако су изашли у сусрет 
адвокатима, зашто је глас просветара мање утицајан и цењен?

Извор: Блиц
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

Главни одбор Уније СПРС, на седници одржаној 17. марта 2015. 
године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Дана 23. марта 2015. године, све чланице УСПРС, ступиће у 
једнодневни штрајк, уколико зараде буду умањене за фебру-
ар 2015. године због учешћа у штрајку са обезбеђеним ми-
нимумом процеса рада;

2. Штрајк са обезбеђеним минимумом процеса рада наставља 
се после 23. марта 2015. године, с тим што се осим одржавања 
наставе и испита, у складу са одредбама члана 79. Закона 
о основном образовању и васпитању и члана 92. Закона о 
средњем образовању и васпитању, неће обављати никакве 
друге активности.

3. До петка, 20.3.2015. године, добићете ближе упутство о пос-
тупању у време радикализације штрајка после 23. марта 2015. 
године.

С поштовањем,

У Београду, Председник Уније СПРС
18. март 2015. Драган Матијевић
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

САОПШТЕЊЕ УСПРС

Унија синдиката просветних радника Србије и Синдикат 
радника у просвети Србије су одлучили да наставе штрајк и про-
тест и после 19. фебруара и одбијања Споразума који је понудило 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Од тада 
је прошло месец дана и за то време министар Срђан Вербић се у 
само једној прилици удостојио да прими представнике синдиката. 
Сматрао је да за тим нема потребе и није пропустио да каже како 
то чини искључиво на њихов захтев. Међутим, када се десет хиља-
да незадовољних просветних радника из читаве земље појавило 
пред његовим вратима, изненада је променио мишљење. Напрасно 
је помислио да овога пута он лично треба да позове председнике 
синдиката који су организовали протест.

Сваки министар до сада, трудио се да разговара, али не и да се 
било шта договори са синдикатима. Позиви су стизали касно, били 
су немушти и без дневног реда, а некада и само путем телефона.

Овога пута, нешто се променило. Улогу позивара или курира 
на себе је преузео министар лично. Његови врли сарадници су га 
посаветовали да би било мудро да једноставно ушета међ про-
светне раднике. Оних истих много хиљада који су превалили више 
стотина километара како би изразили своје неслагање са његовим 
мерама сакаћења већ јадне зараде и понижавања мислећих људи. 

Унија синдиката просветних радника Србије овакав мини-
стров гест сматра неразумним. До већег инцидента није дошло 
само захваљујући томе што се министар ушетао међу пристојан 
просветарски свет. Убудуће га молимо да разговара са одређеним 
представницима просветних радника и синдиката, а не са свима 
одједном. Као наставници знамо да су слаби ефекти и резултати 
када сви говоре у глас. 
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С поштовањем,

У Београду, Председник Уније СПРС
18. март 2015. Драган Матијевић

19. март 2015.

РАДИКАЛИЗАЦИЈА ШТРАЈКА

Ако зараде наставника за фебруар буду умањене због учешћа 
у штрајку, Унија синдиката просветних радника Србије радика-
лизоваће протест у понедељак, 23. марта, каже председник Уније 
Драган Матијевић.

Наставници ће у понедељак, 23. марта, ступити у једнодневни 
штрајк, ако плате за фебруар чија је исплата у петак буду умањене 
због учешћа у штрајку, рекао је Бети Драган Матијевић.
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Према његовим речима, тај синдикат ће данас упутити допис 
Министарству просвете у коме се наводи да нема законског основа 
за умањење плата радницима који су у штрајку.

Матијевић најављује да ће уколико до умањења плата ипак 
дође, бити поднесене тужбе против директора школа који су пос-
тупили по ранијем допису Министарства просвете у коме се тражи 
умањење зарада за просветаре у штрајку.

Како каже, штрајк с минимумом процеса рада по закону под-
разумева да ће наставници држати само часове и испите, али не и 
допунску и додатну наставу, неће бити припреме за матуру, неће 
држати седнице већа, нити ће децу водити на такмичења.

Министар просвете Србије Срђан Вербић раније је више пута 
рекао да је умањење зарада наставницима због штрајка по закону.

Потпредседник Синдиката радника у просвети Србије Ми-
одраг Сокић рекао је Бети да су просветни радници, чланови тог 
синдиката, и даље у штрајку и да одржавају часове у трајању од 
30 минута, а да ће наредне седмице бити донета одлука о даљим 
корацима.

Према подацима УСПРС-а, у Србији је у штрајку око 700 ос-
новних и средњих школа, односно око 50.000 просветних радника.

Просветни радници су у штрајку и одржавају скраћене часове 
од 17. новембра 2014. године.

Извор: РТС



УСПРС Велики штрајк

313

 Синдикат образовања Чачак

ОБРАЋАЊЕ СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАК
ЂАЧКИМ РОДИТЕЉИМА

Поштована родитељи, 

Дужност нам је да вас, опет и опет, подсетимо на разлоге на-
шег вишемесечног штрајка, који се, без обзира на то шта прича 
министар просвете у служби фразерског једноумља, не одвија само 
због бесмисленог и контрапродуктивног смањења просветарских, 
ионако бедних, плата, па чак ни због тога што нам већ данима 
зарађено не исплаћују, него, пре свега и изнад свега, зарад одбра-
не службе којом служимо својим ученицима и свом народу. Наш 
штрајк није само борба за хлеб насушни, него и борба за пошто-
вање књиге из које ученици уче, а која је обезвређена, за вредност 
њихове дипломе, за њихово место у друштву, за њихову слободну 
личност, за њихову будућност. То неки, па чак и неки родитељи, 
можда не схватају. Нека се, данас и овде, запитају: да ли могу да 
васпитавају и уче младе нараштаје учитељи који не стоје усправно, 
који су згажени, понижени, презрени? Уместо да им будемо узо-
ри, ми својим презреним положајем, за који је крива Влада, децу 
одбијамо од књиге, од учења, од вредности за које је школа увек 
спремала ђака. 

Тимови стручњака иза оних који се појављују на екранима 
срочили су злогуку оптужбу да ће због просветних радника стра-
дати стабилност друштва, кренути инфлација, пропасти привреда, 
настати смак света. Тако кривицу за своје неуспехе преносе на оне 
који су жртве, који само желе да преживе и да, колико је то могуће 
у наопако доба, сачувају свој морални лик. Нико са ТВ екрана, ни 
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из Владе, није понудио рачуницу како са оваквим платама да пла-
тимо дажбине и купимо хлеб. Заборавили су да и ми имамо децу, 
да и наша деца уче и студирају, да им, док је то потребно, морамо 
помагати. 

Нисмо ми криви што је просечна бруто зарада у Србији 2012. 
била 496 евра, а данас 448 евра. Нисмо ми криви што је више не-
запослених него 2012. Нисмо ми криви што је крајем јуна 2012. 
дуг Србије износио 15,2 милијарде евра, а почетком 2015. износи 
22,7 милијарди евра. Нисмо ми криви због тога што мере ште-
дње, којима се корисници буџета доводе на просјачки штап, не 
дају резултате, па се Србија код међународних зеленаша задужује 
300 хиљада евра на сат. Нисмо ми криви што је буџетски дефицит 
од 2011. нарастао за 44,8%. Нисмо ми криви што нису испуњена 
обећања да ће бити смањени трошкови државе, да ће се преста-
ти са задуживањем, да ће бити извршена реформа пензионог и 
здравственог система. Нисмо ми криви што није повећан животни 
стандард, што није порасла запосленост, искорењена корупција, 
него смо, уместо свега, добили министре са сумњивим доктора-
тима, „Београд на води” и ММФ. Нисмо ми криви што је геј пара-
да у Београду коштала милион евра, јер ју је обезбеђивало седам 
хиљада полицајаца. Ми смо им криви само зато што смо живи! А 
ту кривицу не прихватамо!

 У име „светлије будућности”, већ годинама нас разни, без 
обзира на партијске припадности, воде путем који никуд не води, 
и траже да и своје ученике, оно највредније што Србија има, ос-
тавимо на том путу. А ми бранимо школу у којој се рађа слободан 
човек и стваралац. Али тог човека морамо да хранимо и књигом 
и хлебом. Европу не можемо стићи ако пасемо траву. Јер, како је 
говорио писац „Злочина и казне”, достојанство се може сачувати 
у сиромаштву, али не и у беди. Зато им не верујте кад лију кроко-
дилске сузе над судбином ваше деце. Ви живите за своју децу, а ми 
живимо за вашу децу и од ваше деце – од њиховог знања, лепоте 
и доброте. Њих није брига за вашу децу, иначе не би сматрали 
образовање и здравство буџетским трошком, а не инвестицијом у 



УСПРС Велики штрајк

315

будућност свог народа, у његово знање и здравље. Прете да отпусте 
10% просветара и исто толико лекара, да нема ко да учи и лечи Ср-
бију. Од културе су нам оставили само риалити шоуе. Не миримо 
се са таквом стварношћу! Знамо да се и ви са њом не мирите! 

Поштовани родитељи, овде и сада, позивамо вас да нам се 
придружите у борби за поштовање рада и знања, за поштовање 
књиге из које ученици уче, за поштовање њихових диплома, у бор-
би да им се отворе путеви у живот, у борби да се не селе из своје 
земље у свет. Сваке године у Србији умре 30 хиљада људи више 
него што их се роди, и преко 30 хиљада младих оде у свет. Од 2002. 
до 2011. умрло је 400 хиљада људи више него што их се родило – то 
је геноцид у миру, као да смо били у рату. Борећи се за Србију у 
којој ће се ценити знање, памет и морал, ми се боримо за Србију 
срећних породица, Србију која се рађа, а не умире, за пуне учинио-
це, а не пуна гробља. Позивамо вас да будете с нама, учитељима, 
који нисмо мекушци, него кичмењаци, јер све што се пропусти на 
часу, може се научити касније, али се тешко учи како се постаје 
човек ако се пропусти прилика за човештво – а наш штрајк то јесте. 
Ово што се догађа нама, не желимо својим ђацима. Сада је час да 
будемо заједно, да бисмо успели у ономе што нема везе са дневном 
политиком, него је позив да будемо нормални и часни. 

ЖИВЕЛА СРПСКА ПРОСВЕТА! ЖИВЕЛА ОБРАЗОВАНА, 
ПАМЕТНА И ЛЕПА, ЖИВЕЛА ЂАЧКА СРБИЈА! ДО ПОБЕДЕ! 

НАПОМЕНА: 
Руководство СОЧ-а препоручује колегама из Уније СПРС 

да овај текст прилагоде својим потребама, проследе га локалним 
медијима, поделе родитељима на родитељским састанцима или 
приликом њиховог доласка у школу.  

Чачак, 21.03.2015. године
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ЗАШТО ИНСТИТУЦИЈЕ СИСТЕМА ЋУТЕ

Крајем прошлог месеца, Унија СПРС и СРПС су институција-
ма система (од Владе РС до заштитника грађана), проследиле до-
пис, са молбом да зауставе министра просвете, Срђана Вербића, у 
кршењу Устава, закона и Међународних конвенција и престане да 
дели и дискриминише просветне раднике.

Како нам још нико није одговорио на допис, а министар Вер-
бић наставља да оптужује синдикате за кршење закона, позивамо 
га да нама и широј јавности одговори на следећа питања:

1. По ком је правном акту државе Србије ускратио право пред-
ставницима Уније СПРС и СРПС да потпишу Посебан ко-
лективни уговор за основне, средње школе и домове учени-
ка, у чијем су закључивању учествовали и ускладили текст 
истог са свим учесницима споразумевања?!

2. По ком правном акту државе Србије је ускратио право пред-
ставницима репрезентативних синдиката (УСПРС и СРПС) 
да учествују у раду тимова који раде на изради Закона о пла-
тама у јавном сектору и изменама Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања?!

3. По ком акту министра просвете да поступе директори шко-
ла? Оном од 20.2.2015. године, у коме се наводи да ће се о 
накнади за рад председника синдиката изјаснити Комисија 
за тумачење ПКУ или по акту од 13.3.2015. године, у коме, 
иако за то није надлежан, експлицитно наводи да на ову 
надоканду имају право само потписници ПКУ?!

4. Министар нема право да ускрати представницима репре-
зентативних синдиката новчану надокнаду, јер су спремни 
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да потпишу ПКУ, па чак и када синдикат неће да потпише 
ПКУ, што овде није случај.

5. Да ли је министар просвете свестан да на овај начин спро-
води дискриминацију, што је забрањено Уставом Републике 
Србије и многим законима, који реализују ову забрану, као 
и зајамчено право на синдикално организовање?!

6. Зашто је министар просветним радницима у Чачку, јануара 
ове године рекао да он није као Жарко Обрадовић и да неће 
умањивати зараде за време законског штрајка, јер Закон 
је такав-какав је, а само неколико дана касније проследио 
је директорима школа ултимативни налог да зараде ипак 
умање или зарада неће бити?!

У Београду, Председник Уније СПРС
23.март 2015. Драган Матијеви

ЧАЧАК
24. март 2015.

На Градском тргу после дуго времена поново су се чуле 
пиштаљке. Више од 400 професора чачанских основних и средњих 
школа скупило се данас на Градском тргу како би изразили про-
тест због одлуке министра да се наставницима који су у законском 
штрајку умање плате.

У готово свим школама у Србији које су чланице УСПРС часо-
ви трају 30 минута, док је у школама у Чачку настава обустављена, 
рекао је УСПРС Драган Матијевић.
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Матијевић је рекао да су у градовима широм Србије школе које 
су чланице Уније у законском штрајку скраћењем наставе на 30 
минута, док је у неколико градова настава обустављена у школама 
чији запослени нису добили фебруарску плату.

– У педесет школа, запослени у петак уопште нису добили пла-
ту, пошто директори нису хтели да потпишу умањење плате, јер 
знају да је то противзаконито. Умањење плате зависи од директора 
и школске управе, па је тако настао неред. Наставници у Чачку су 
одлучили да неће почети са наставом све док не приме плате. И ми 
имамо своју децу коју не можемо да издржавамо са 35.000 динара. 
Нисмо ми никакви андоиди. Нека размисле, за 20 година, када им 
одрасту деца, и кад буду радили за 300 евра и кад не буду могли да 
издржавају своју децу. Ми се боримо за ту децу, рекао је Матијевић.

Одговарајући на питање зашто је министар тек после три ме-
сеца одлучио да смањи плате онима који штрајкују, Матијевић је 
рекао да је то доказ шта је српски закон.

– Можете га тумачити како хоћете, односно како вам у том тре-
нутку одговара. До средине фебруара важи један закон, а после тога 
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не важи. То је самовоља министра. Ово је стање потпуног нереда. 
Не плашимо се последица. Сам излазак људи и обустава рада је 
доказ да се људи не плаше. Он прети законом, а заборавља да батина 
има два краја. На коме ће се сломити видећемо, рекао је Матијевић.

Директор Прехрамбено-угоститељске школе Драган Коваче-
вић сматра да је некоректно да Министарство просвете лошу ко-
муникацију са синдикатима решава „преко грбаче руководилаца 
школа”.

„Да ли неко стварно мисли да ја треба да узмем штоперицу и 
да сваком наставнику појединачно мерим време које је провео или 
није провео са ученицима”, пита се он.

Чачански просветари су огорчени и гневни због, како нагла-
шавају, срамног односа Министарства према њима. Кажу да се не 
плаше претњи министра Вербића да би због штрајка могли добити 
отказе.

– Апсолутно се не плашимо министрових претњи. Очигледно је 
да су актуелна власт и ресорни министар нервозни јер су немоћни. 
Мислим да су просветари из Чачка одржали јавни час из достојан-
ства, не смо својим ученицима него и целој Србији – каже школски 
психолог Лидија Ниџовић.

– Притисци на просветне раднике, претње отказима и ускраћи-
вање зарада представљају чист безобразлук министра Вербића. До 
19. фебруара смо три месеца штрајковали по режиму скраћених 
часова од 30 минута и било је све у реду. Како то да се сада тражи 
смањење плата само за последњи месец? – пита се наставник Вла-
димир Аџић.

Матијевић је најавио да ће 20.000 просветних радника наредне 
седмице поднети тужбе због незаконитог умањена зарада.

Након што су се окупили на Градском тргу, професори су се 
упутили ка Школској управи Моравичког округа, како би им пре-
дали захтев за исплату зарада без умањења. До Школске управе, 
просветни радници су имали пратњу полиције, а кроз град су има-
ли подршку суграђана, запослених у Градској управи, полицији и 
студената.
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Испред Школске управе колегама се обратили Радован Ку-
векаловић, председник СОЧ-а, као и представници синдиката 
Гимназије, Машинске и Техничке школе, ОШ Милица Павловић, 
Драгиша Мишовић и Свети Сава.

Вршилац дужности директора Школске управе, Слађана 
Мијатовић примила је писани захтев просветних радника за ис-
плату плата без умањења који јој је, по завршетку протеста, однео 
Радован Кувекаловић.

Она је одбила да потпише захтев Синдиката образовања Чачак 
који је упућен Служби трезора да се просветним радницима не 
умањују зараде, рекавши да то није у ингеренцији Школске управе.

– Од мене се, као државног службеника, тражи да потпишем 
плату оним школама које су поступиле у складу са упутствима 
министра. Нисам у могућности да потпишем плату оним школама 
за које имамо евиденцију да су биле у обустави наставе а да нису 
умањиле зараду, рекла је Слађана Мијатовић председнику СОЧ-а.

Просветни радници затражили су да им се обрати и образло-
жи свој став, што она није прихватила, што је изазвало звиждуке 
и веома бучно неодобравање и негативне коментаре на сам рачун 
Школске управе.

Чланови УСПРС-а и Синдиката радника у просвети Србије су 
у штрајку и одржавају скраћене часове од 17. новембра 2014. године. 
Они, између осталог, траже да се просветни радници изузму од 
смањења плата у јавном сектору за 10 одсто, као и увођење платних 
разреда.

Друга два репрезентативна синдиката – Синдикат образовања 
Србије и Грански синдикат просветних радника „Независност”, 
потписали су у фебруару с Министарством просвете Посебан ко-
лективни уговор и Споразум о прекиду штрајка.

Министар просвете Срђан Вербић изјавио је да потпуна обус-
тава рада није у складу са законом и позвао просветаре да се „ин-
формишу о последицама штрајка”.

Извор: ОзонПресс
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24. март 2015.

РАСПРАВА У СКУПШТИНИ?

Посланица опозиционе Демократске странке Александра 
Јерков предала је данас председници Скупштине Србије захтев 
четири посланичке групе да се у парламенту расправља о стању 
у просвети.

Како се наводи у изјави Александре Јерков, посланици су 
затражили да на седницу буду позвани министри у Влади Србије 
и представници сва четири репрезентативна синдиката просвете.

Додаје се да је председница Скупштине Србије, Маја Гојковић 
по Пословнику обавезна да седницу сазове у року од месец дана.

Захтев су поднеле посланичке групе Демократске странке, 
Лиге социјалдемократа Војводине, СДА Санџака – ПДП и Социјал-
демократска странка, Заједно за Србију, Зелени Србије.

„Иницијатива да се седница затражи, послата је свим посла-
ничким групама, а нејасно је због чега остале посланичке групе не 
желе да се у Скупштини разговара о овом важном проблему који 
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траје од новембра прошле године, посебно након забрињавајућих 
изјава министра о могућим отказима наставницима којима су 
плате и пре умањења биле испод републичког просека”, навела је 
посланица ДС.

По њеним речима, дужност сваког посланика је да пред нас-
тавницима пита министра како је могуће да су запослени у сме-
деревској Железари важнији од запослених у школама, и како је 
могуће да се њима повећају плате, чак и за 10 одсто, а да се ММФ не 
буни, док је ММФ основно оправдање за смањење плата у просвети.

Посланица ДС је казала да представници владе треба да од-
говоре и како је могуће да плата возача у неком јавном предузећу 
буде већа од плате наставника у средњој школи.

„Обавеза народних посланика је да кажу министру да је тужна 
земља у којој је 10.000 учитеља вишка и да је једини вишак у нашој 
просвети неспособни министар који је пропустио да реагује сва-
ки пут када је морао да реагује да би радио свој посао и изборио 
се за достојанствен живот људи које треба да заступа”, оценила је 
Александра Јерков.

Два од четири репрезентативна синдиката просветних радни-
ка данас су почела потпуну обуставу наставе јер су умањене плате 
наставницима који су штрајковали скраћењем часова.

Министар просвете Срђан Вербић изјавио је јуче да потпуна 
обустава рада није у складу са законом и позвао наставнике да се 

„информишу о последицама штрајка”.

Извор: РТВ

УЖИЦЕ
24. март 2015.

Данас, 23. марта 2015. године је у ужичким средњим школама 
дошло до потпуне обуставе рада због штрајка просветних радника 
који су чланови Уније синдиката просветних радника Србије.
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Весна Грујовић, професор у Медицинској школи и повереник 
синдиката Уније просветних радника Србије, рекла је у изјави за 
УН да овај синдикат у Медицинској школи броји 80 чланова од 
100 запослених.

– Осталих 20 запослених углавном су административни рад-
ници и ваннаставно особље. Фактички, сви професори су чланови 
овог синдиката. Овај синдикат је у штрајку у Медицинској шко-
ли од 26. фебруара. Разлог за то је што смо до тада били члано-
ви синдиката Независност, за који сматрамо да је на неки начин 
изневерио очекивања својих чланова. Ми смо као чланови тог 
синдиката прекинули штрајк и кренули са наставом од 45 минута, 
испоштовали процедуру, искључили се из синдиката Независност 
и прикључили се синдикату Уније. Оног момента када смо добили 
одговор да смо чланови синдиката Уније, а то је било 29. фебруара, 
од тог момента смо и ми кренули у законски штрајк. Данас смо 
организовали тоталну обуставу рада, јер је предложено од стра-
не Главног одбора Уније синдиката да се на један дан обустави 
настава, зато што се просветни радници не могу застрашивати 
репресивним мерама. Овом приликом позивамо колеге из других 
ужичких школа да следе наш пример, јер једино сложно можемо 
доћи до остварења наших циљева – рекла је Грујовић

Унија просветних радника је још у Гимназији већински син-
дикат са 57 чланова, у Уметничкој школи је такође већина професо-
ра у Унији, као и у Економској школи. Од основних школа, у Првој 
основној школи је тридесет наставника у Унији.

Просветни радници у штрајку су искористили прилику да 
прошетају улицама града, а протестна шетња је завршена испред 
зграде Школске управе у Ужицу где су просветни радници предали 
захтеве начелнику Школске управе.

Извор: Ужичка недеља
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РАСУЛО!

ШТРАЈК ОД 127 ДАНА:

У ПРОСВЕТИ ПОТПУНО РАСУЛО, ГОДИНУ ПАДА 50.000 ЂАКА

Наставни кадар, који у петак уопште није добио фебруарски 
плату, најављује потпуну обуставу рада. Укупно 660 установа је у 
штрајку са скраћеним часовима, а министар Вербић прети строгим 
дисциплинским мерама.

Док се представници синдиката у образовању и министар 
просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић препиру 
око тога ко крши закон, наставак петомесечног штрајка води ка 
томе да више од 50.000 ђака на крају школске године остане без 
закључених оцена!

До потпуне обуставе наставе чланова Уније синдиката 
просветних радника и Синдиката радника у просвети Србије јуче 
је дошло у 196 школа, од укупно 660 које су имале скраћене часове 
у трајању од 30 минута.
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СИНДИКАЛЦИ ЗАШТИЋЕНИ

– Просветари који и даље штрајкују не дају основ за дијалог јер 
су њихови захтеви мимо закона. Министарство мора да послује у 
оквиру закона, а просвета, као делатност од јавног интереса, има 
дефинисан минимум процеса рада. Он износи две трећине часова. 
Међутим, ако неко најављује да ће више од трећине бити изгубље-
но, то значи да практично најављује незаконит штрајк – рекао је 
министар Срђан Вербић и замолио просветаре да се информишу 
о својим правима и обавезама по Закону о штрајку и Закону о ос-
новној и средњој школи:

– Оно што ти закони предвиђају јесу врло драстичне казне и те 
казне нису за све запослене. Лидери синдиката су у великој већини 
случајева заштићени!

Слободан Брајковић, председник СРПС, наводи да министар 
покушава да заплаши људе причом о 10.000 отказа, незаконитим 
резањем зарада до 33 одсто и притисцима које врши на представ-
нике синдиката.

– Ми имамо право да три пута годишње изостанемо са наста-
ве. Никакав закон не кршимо, нити смо заштићени – нагласио 
је он и додао да је школска година доведена у питање, а да ће они 
који уопште нису примили фебруарску плату школе затворити и 
у уторак и среду.

Неке од њих су школе у Чачку, Горњем Милановцу и Крушевцу, 
прецизирао је председник УСПР Драган Матијевић.

ПРОТИВЗАКОНИТО

– У 50 школа у тим градовима запослени уопште нису добили 
плату, пошто директори нису хтели да потпишу умањење јер знају 
да је то противзаконито.



326

УСПРС Велики штрајк

РЕАГОВАЊА

Зорана Михајловић потпредседница Владе
Увек ме брине наставак штрајка. И да ми дете није у државној 

школи, бринула бих. Али исто тако знам да као Влада чинимо све 
што можемо и приморани смо да направимо одређене кораке како 
би нам било боље.

Миливоје Михајловић директор владине Канцеларије за од-
носе са медијима

Не знам када ће бити заказана расправа Владе Србије поводом 
тог питања. До тада се рачуна оно што је рекао министар Вербић. 
Он је члан Владе надлежан за образовање.

Зоран Бабић шеф посланичке групе СНС
Као родитељ двоје деце која похађају четврти и осми разред, 

али и супруг особе која је просветна радница, поприлично сам 
субјективан око питања штрајка. Међутим, моја жена не штрајкује 
јер схвата да не можемо да трошимо оно што немамо и тако опте-
рећујемо будуће генерације!

Александра Јерков посланица ДС
Захтевамо да се затражи седница у парламенту на којој ћемо 

расправљати о стању у просвети. Тужна је земља у којој је 10.000 
учитеља вишка. Једини вишак у нашој просвети је неспособни 
министар.

Извор: Курир
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25. март 2015.

ЈАВНИ ЧАС У ЧАЧКУ

У препуној сали Дома културе у Чачку, у организацији СОЧ-а
одржан је јавни час за просветне раднике, грађане и ученике. Часу 
је присуствовало преко 1.000 гостију, не само из Чачка, већ и из 
Ниша, Краљева, Крушевца, Крагујевца, Вршца, Зрењанина… По-
што је овај скуп изражавао и осећајност свих осталих скупова 
просветних радника широм Србије, са њега доносимо нешто оп-
ширнији извештај.

Јован Павловић, 
професор математике из Краљева:

Када је један наш колега чуо за храбру одлуку чачанских ди-
ректора, рекао је следеће: „У истом моменту сам осетио и понос и 
разочарање. Понос зато што је неко храбро успео да одговори на 
уцене и провокације, а разочараност зато што наши директори у 
Краљеву нису одговорили на исти начин”. Зашто је директорима 
који нису тако одговорили најтеже? Зато што су, како сами тврде, 
између чекића и наковња! Проблем је, изгледа, у томе што су они 
између, а они који су изабрали страну су без таквих проблема.

Цитираћу господина П. Салберга са једног скупа у Београду. 
Он каже: „Замислите да испод једног дрвета „стоје” мајмун, мачка, 
рис и риба и сви морају да се попењу на дрво како би показали 
колико су паметни. Риба, нормално, неће успети да се попење на 
дрво, па ће зато мислити да је глупа. Ако ову, и све друге рибе 
схватимо као образовне системе а не као појединце, онда је наш 
образовни систем управо та риба која не успева да се попење на 
дрво, без обзира да ли је она финска, британска, швајцарска или 
српска; јер јој, једноставно, тамо није место!” Пре него што је 
отишао из Београда, господин П. Салберг је „топло” препоручио 
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нашим просветним властима да „нипошто” не користе систем ек-
стерне евалуације. 

Ево како наши „просветни пастири” размишљају о образо-
вању: образовање је будућност једне државе, а како наша нема бу-
дућност онда је улагање у образовање једноставно трошак. Напра-
вићу паралелу између наше „успешне” просветне власти и једног 
успешног предузетника чија се фирма зове „Дрнда интернационал” 
и бави се погребним делатностима. Дрнда тврди да је принцип 
успешног пословања „прузео” од светски познатих и признатих 
фирми, као и наше министарство; затим Дрнда каже да увек има 
бар по три жене „нарикаче” које ангажује по потреби (може и више), 
а код нас се по истом принципу ангажују шеф кабинета, специјал-
ни шеф, саветник, посебни саветник... Мото његове фирме, који 
може да „стоји” испред нашег Министарства гласи: „Ваше је само 
да умрете, остало је наша брига”. Специјална Дрндина понуда је 
могућност за будуће муштерије да легну у сандук и тако пробају 
да ли је „удобан”. Ово што наше Министарство тренутно ради је 
управо „испробавање сандука”.

Владимир Милићевић, 
професор физике из Ниша:

Много је леп осећај бити данас на овом месту, међу људима. То 
је привилегија и врло ретка појава. Ово није само штрајк, овде се 
више не ради о смањењу плата или о побољшању материјалног по-
ложаја просветним радницима, ово је постала борба за будућност. 
Боримо се за нашу децу, за наше ученике, јер су они будућност 
Србије. Ако им не оставимо ништа, сви ће некуда отићи и ко ће 
остати у овој земљи? Очигледно да неки људи не схватају да земља 
без народа не постоји. У Нишу сам много критиковао власт, а данас 
сматрам да сам према њима био благ. Можда их ми, у ствари, не 
критикујемо, већ едукујемо.
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Јуче сам био гост на локалној ТВ станици, када се јавио један 
гледалац и питао водитеља да ли је нормално да се овај „назови 
господин” чешће показује на телевизији него Новак Ђоковић?! 
Захвалио сам се на таквом поређењу и одговорио да то уопште 
није нормално. Требало би да се „појављујем” пред својим уче-
ницима, међутим, ситуација је далеко, далеко од нормалне па у 
таквим околностима ми морамо да се „појављујемо” и тамо где 
не желимо. 

Владимир Димитријевић, 
професор српског језика из Чачка:

Поштовани родитељи, дужност нам је да вас опет, и опет, по-
дсетимо на разлоге нашег вишемесечног штрајка, који се без обзи-
ра шта прича министар просвете у служби јефтине фразеологије, 
не одвија само због бесмисленог и контрапродуктивног смањења 
ионако бедних просветарских плата, него пре свега и изнад свега, 
зарад одбране службе коју служимо својим ученицима и цело-
купном свом роду. Наш штрајк није само борба за простодушни 
хлеб насушни, већ за њихову слободну личност и за њихову бу-
дућност, коју верујемо имаће. То неки, па чак и неки родитељи, 
никако једном да схвате. Нека се данас и овде поново запитају, 
да ли могу да васпитавају и уче младе нараштаје учитељи који не 
стоје усправно, који су згажени, понижени и презрени? Уместо да 
им буду узори, ми бедним и презреним положајем за који је крива 
влада Србије, децу одбијамо од књиге, од учења, од вредности 
због којих школа свакако постоји. Тимови стручњака, иза оних 
који се појављују на екранима, срочили су злогуку оптужбу да 
ће због нас, просветних радника, страдати стабилност друштва, 
кренути инфлација, пропасти привреда, настати свеопшти потоп 
и смак света. Тако кривицу за своје неуспехе преносе на оне који су 
жртве, који само желе да преживе и да, колико је то могуће, у ово 
наопако доба сачувају свој морални лик. Нико, дословно нико, са 
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ТВ екрана није понудио скицу како је могуће са оваквим платама 
измирити обавезе, купити хлеб, платити струју... Заборавили су 
да и ми имамо децу.

Биљана Кнежевић, 
родитељ:

Данас сам овде да подржим просветне раднике и децу. Надам 
се да ће се ускоро наћи неко решење. Ја ћу замолити, ако је потреб-
но, све родитеље да се прикључе овим протестима како би наша 
деца поново имала „нормалну” наставу и часове од 45 минута, на-
равно, са њиховим учитељима, наставницима и професорима који 
за свој рад морају бити адекватно плаћени.  

Радослав Словић, 
професор информатике из 
Горњег Милановца:

Није лако изаћи овде и рећи нешто из „главе” а да немаш при-
премљен говор. Сугерише ми колега, и каже, да поздравим при-
сутне, испричам шта ми у Г. Милановцу радимо, колико нас има 
и још по нешто. Па ево, поздрав из Горњег Милановца! Колико 
нас има? До пре неки дан било нас је „машала”, а сада нас има два 
пута „машала”.

Очигледно да „господар” Вучић и онај „наш несрећник” Вер-
бић не сарађују. Приметио сам то у једној емисији РТС-а када је 

„господар” Вучић рекао да смо ми пре седам дана гурали и водом 
поливали министра Вербића. Зачудио сам се? Цењени господин 
Вербић је физичар и требао би да зна нешто о инерцији. Тај закон, 
ако грешим ви ме исправите, гласи: свако тело које је у стању ми-
ровања тежи да га задржи док га неко друго тело које се „избез-
умљено” креће не присили да то стање промени! 
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Читао сам у неким новинама да „теткица”, која ради на аеро-
дрому „Н. Тесла” прима плату 70.000 динара, што је дупло више у 
односу на нашу професорску. Мислим, није могуће да смо два пута 
неписменији од ње. Онда су просветни радници, у ствари, полу-
писмени или „стварно неписмени”. Зато предлажем Д. Матијевићу, 
нашем председнику, ако некада дође до потписивања споразума 
између Уније и Министарства просвете, да не користи оловку већ 
да „опљуне” прст и „читко стави потпис” на тај папир.

Владимир Аџић, 
професор информатике из Чачка:

УСПР Србије је све одговоре који се тичу образовања, нашег 
материјалног положаја али и свих аспеката синдикалног деловања, 
изложила у својих седам књига. Увек када идемо на преговоре у 
Министарство просвете или се сусрећемо са домаћим и страним 
делегацијама, Драган Матијевић ме упозори да понесем те књи-
ге које несебично поклањамо, али их изгледа они „слабо” читају. 
Што се тиче нашег материјалног положаја, уверавам вас да новца у 
буџету има, али је проблем у томе што у Министарству нема људи 
који би направили ваљану прерасподелу новца. Кажемо им да не 
тражимо „хлеба преко погаче” већ само оно што нам по закону 
припада, а што су нам отели (незаконита умањења плата). Поред 
постојећих проблема, министар Вербић прави и додатне са бе-
сплатним уџбеницима. И како ми да верујемо том човеку. Нудили 
смо решења али шта то вреди кад нема ко да нас чује.

Слободан Николић, 
професор српског језика из Чачка:

Овај говор је сасвим намерно снабдевен гневом и мисаоном 
непристојношћу. Али другачије он и не може нити хоће да изгледа. 
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Ово што нас је снашло по ко зна који пут није само ствар оних који 
уче децу коју, гле, не воле нити маре за њих, за разлику од најузор-
нијих лицемера у најлажнијем и најпровиднијем душебрижнич-
ком капуту. Иза свих нас и пред свима нама су дани који ратују 
против правде, темељне разборитости, трудољубивости, доброте, 
пожртвованости, радиности, сваке душевне и телесне племени-
тости, па чак и пуког постојања, да би нас увели у најмрачнији сан 
људи данашњице, на чијем дну почива мртав човек.

Не желим да ико од нас чини бескичмено коленопреклоњење 
пред неписменима и неморалнима, пред онима који су купили без-
вредне папире којима се бесрамно диче, а још мање да од таквих 
проси милостињу. Али се осећам постидан и због оних који себе 
називају професорима, а за ситне кованице (из)дају и образ (који, 
вероватно, никад нису ни имали, па га зато и дају у бесцење) и ди-
пломе, који поданички слушају све што им се каже, који лако одус-
тају од свега и који чак прете колегама. Нисам ни гмизавац ни пре-
верник ни бесплатни слуга. Гаде ми се вашколике, јефтине људске 
љуштуре, безвредне, ниске и онечовечене шупље трске, разни Чи-
чикови, Собакевичи, Пљушкини, спахије подземља, ћифтинске 
кабадахије, чанколисци и додвори. Ни ми нисмо савршено чисти. 
И међу нама има бесмислене плеве. Требало би да просветљујемо, 
а не да затамњујемо. И због тога донекле данас протестујемо.

Чему ми учимо вашу и нашу децу, зашто се бунимо? Током не-
мачке окупације Београда 1941. године квислиншке власти затра-
жиле су од свих виђенијих српских интелектуалаца да потпишу 
Апел српском народу, којим су се захтевали „ред и послушност” и 

„родољубље у борби против комуниста”. Једном приликом, ушав-
ши у хол зграде Коларчевог универзитета и видевши да се унутра 
потписује апел, наш највећи хелениста и преводилац са грчког, 
професор на Философском факултету, дивни господин Милош 
Н. Ђурић се хитро окренуо и пожурио ка излазу. Када га је један 
од колега, композитор и диригент Милоје Милојевић, зауставио, 
упозорио на могуће последице и упитао зашто одбија да потпише, 
професор Ђурић му је одговорио: „Лако је теби. Ти у дипле свираш, 
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а ја студентима етику предајем!” Не желимо да будемо робови. Же-
лимо да и ми и ви и наша деца будемо доследни у етичком ставу 
слободног човека. Зато данас протестујемо.

Иван Вукајловић,
професор  физичког васпитања из Чачка:

ПРИПРЕМА ЧАСА ЗА НАСТАВНУ ТЕМУ

МОРАЛ И ЕТИКА

Наставна јединица СПАСАВАЊЕ ОБРАЗОВНОГ 
СИСТЕМА СРБИЈЕ

Тип часа ОБНАВЉАЊЕ 90-ТИХ
Облик рада ФРОНТАЛНИ, НЕНАСИЛНИ
Наставне методе ДЕМОНСТРАТИВНА

Наставна средства ПИШТАЉКА, МОТКА (али 
нисмо још до ње дошли)

Активности ученика 
и наставника

ЗВИЖДЕ, ПРОТЕСТУЈУ, 
ГОВОРЕ, ПОВЕЗУЈУ, СЛУШАЈУ, 
РЕЦИТУЈУ, УСВАЈАЈУ ГРАДИВО, 
ОПИРУ СЕ

Циљеви и исходи 
часа

ОЧУВАТИ ДОСТОЈАНСТВО 
ПРОФЕСИЈЕ

Литература ГЛАВА

Уводни део часа

ПИТАЊЕ:
КОЛИКО ЈЕ ПОТРЕБНО ЈОШ 
ГОДИНА И МЕСЕЦИ ДА ШТРАЈ-
КУЈЕМО ДА БИ НАС НЕКО ЧУО ?

Главни део часа

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГЛАВНОГ 
ДЕЛА ЧАСА ЗАДУЖЕНИ СУ 
ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ ИЗ
ЦЕЛЕ СРБИЈЕ 
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Завршни део часа ЗАКЉУЧАК: 
МИ НЕ ОДУСТАЈЕМО !

Корелација СА ЖИВОТОМ

Стандарди 
постигнућа

НАПРЕДНИ НИВО: 
3.3.3. УМЕ ДА ПРУЖИ ОТПОР 
СИСТЕМУ КОЈИ НЕ ВОДИ 
НИКУДА

Кључни појмови

СВЕСТ О ПРАВИМ 
ВРЕДНОСТИМА,
ПРАВЕДНОСТ,
ИСТРАЈНОСТ

Самоевалуација и 
корекција

УКОЛИКО СЕ ДОСАДАШЊИ 
ОБЛИЦИ И МЕТОДЕ РАДА НЕ 
ПОКАЖУ КАО ЕФИКАСНЕ, 
МЕЊАТИ И ОБЛИКЕ И 
МЕТОДЕ

Лични подаци 
наставника

СВИ САМООСВЕШЋЕНИ 
ПРОФЕСОРИ, НАСТАВНИЦИ И 
УЧИТЕЉИ СРБИЈЕ

Богдан Пауновић,
професор књижевности из Чачка:

ДАНСКО ПРОЉЕЋЕ

Боже јаки, чуда големога
и зла вељег, још веће невоље,
нешто смрди у держави Данској!
Млого љета широм вилајета,
диљем оте уклете державе,
огњи жежу и наказе режу
и коте се страотне утваре,
караконџе као алуждије.
Разбјежа се све што главом мније,
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све што има чести и образа,
у очају најдубљем да гњије.
Безоблични коло састаљају, 
преузимљу највишља сједишта
оклен ли ће дизгине стезати
и на рају бједу намећати,
на даскале и на профисоре, 
који чате књиге мудрословне,
који умне ријечи говоре,
који уче ђецу свих Данаца
и слово им прађедовско зборе
да не буду сљепи код очију,
да уздигну главу из ковраге,
лучу носе кроз најцрњу тмушу;
јоште на њиг негве и синџире:

„Профисор је ка остала марва!”
Па још веле: „Сами сте искали,
сами сте нас ваке одабрали,
сами сте нам диплом печатали,
сами сте нам предали тапије!
Све је”, реку, „у књиге писано,
у инџијел буквам црвенијем – 
валсивикат бољи нег уникат!
Нама дато, ода вас послато,
па шутите, зубе не тупите,
на лудари пенџер залупите,
ту се међу с̀  зубма искољите!
На вама ће останут проклетство
и за оно што досле чињасте,
и за оно од чега бјежасте!”
Куку, леле до сињих небеса,
до прјестола цара саваота,
до његова грома спржитеља,
до његовиг љутиг аркангела
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да се чуде и бруку гледају
што се чини по держави Данској!
Вала Богу, вала Јединоме
што је Данска на крају свијета
па ми Србљи ш њом не граничимо,
о буњишту њином не трагамо!
У нас има и меда и мљека,
у нас пјесма чешћа од лелека,
у нас благост до седмог кољена;
све нам дивно до Косова рамног!
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ЈАВНИ ЧАС У ЧАЧКУ
Настава у чачанским основним и средњим школама почеће 

сутра. То је одлучено на седници Синдиката образовања Чачак. 
Професори ће од сутра бити у законском штрајку, али у нешто 
јачем облику, па неће бити додатних и допунских часова, као и 
одељенских већа.

– Ово је последњи дан протеста у овом виду и завршавамо га 
великим часом. Данас на територији града Чачка нема наставе у 12 
школа. Сутра почињемо са наставом али са скраћеним часовима, 
рекао је председник СОЧ-а Радован Кувекаловић.

Председник Уније синдиката просветних радника Драган Ма-
тијевић најавио је да ће просветни радници поднети тужбе против 
директора школа због незаконитог умањења зарада, али и низ три-
бина на којима ће се говорити о стању у српској просвети. Једна од 
тих седница требало би да се одржи и у Скупштини Србије.

– Настављамо са законским штрајком. Свој активизам ус-
мерићемо не више према Министарству просвете већ ка другим 
институцијама, као што је Скупштина Србије, председник и пре-
мијер Србије. Министар просвете је сам себе делегитимисао за 
преговоре рекавши да ММФ не да тај новац. Председница одбо-
ра за просвету Александра Јерков је затражила од председнице 
Скупштине да закаже посебну седницу где би једина тачка дневног 
реда било стање у српском образовању. Обећали су седницу за 30 
дана. Следеће недеље неколико десетина хиљада тужби биће под-
нето против директора због смањења зарада што је незаконито. 
Планирамо један велики научни скуп у априлу где би требало да 
се окупи српска интелигенција где би разговарали о просвети. За 
крај видећемо шта ће бити са завршетком школске године, рекао 
је Матијевић.
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ВЛАСТ НЕ ВОЛИ КЊИГУ, ВЕРБИЋ ГРОБАР
СРПСКЕ ПРОСВЕТЕ

Синдикат образовања Чачак данас је организовао Јавни час 
у Дому културе која је била испуњена скоро до последњег места. 
Подршку колегама у Чачку пружили су данас својим доласком про-
фесори из Краљева, Крагујевца, Ниша, Зајечара, Горњег Миланов-
ца, Ивањице, Вршца, а били су присутни ученици као и њихови 
родитељи.

Милан Јевтић, професор из Крагујевца и потпредседник Уније 
синдиката просветних радника Србије, рекао је да је ова власт про-
тив образовања, јер не воли да учи, не воли књигу, као ни учитеље 
и нашу децу. Он је оптужио министра просвете Срђана Вербића 
да је прихватио улогу гробара српске просвете.

– Драги пријатељи, Влада Србије стално и непрекидно понавља 
како жели да земљу и њене финансије постави на здраве ноге. Из-
гледа да тај и такав план подразумева сахрану српске просвете, а 
нашли су и гробара. Не, није мој суграђанин, ако сте то помислили. 
Реч је о министру просвете који је прихватио ту нечасну улогу. Ми 
штрајкујемо како због наше деце тако и оне која су нам поверена, 
коју учимо и васпитавамо. Због њихове судбине која иде нашим 
корацима. Ова власт не воли да учи, не воли учење као појам, не 
воли књигу. Не воли учитеље. Не воли децу. Због тога наша деца 
одлазе главом без обзира, одлазе у туђину да остваре оно што наша 
власт не дозвољава. Овој власти је жао сваког динара који нам да. 
Они не мисле да смо ми то зарадили. Они то третирају као трошак. 
То је за њих губитак. То је зато што не може бити за нас и за њих. 
Ако дају нама не може остати за њих, рекао је Јевтић, додавши да 
новца има и то у образовању. Према његовим речима милиони и 
милиони евра се троше на беспотребне едукације које не користе 
образовању, за хонорарае предавачима, али и на све бројније аген-
ције у образовању.

Извор: ОзонПрес
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ОПРОСТИ ИМ, БОЖЕ, НЕ ЗНАЈУ ШТА РАДЕ

Док су три месеца сви синдикати просветних радника били на 
истој страни, важили су неки закони, по којима је било све у реду.

Када су два „режимска” синдиката по већ, много пута, виђе-
ном сценарију, прекинули штрајк и прихватили понуђено „ништа”, 
у Србији настаје неко ново доба. Доба у коме ништа више није по 
закону, доба у коме се уцењује, прети, застрашује, умањују ионако 
најбедније плате просветних радника у земљи и шире, припре-
мају се откази... Школе у штрајку обилазе инспектори, полицајци, 
жандармерија, локални моћници. Укидају се накнаде за материјале 
трошкове школама, прети им се блокадом рачуна, не исплаћују 
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зараде запосленима у школама, чији директори нису поступили 
по ултиматуму министра просвете, смањују се зараде и школама 
које су прекинуле штрајк 18. фебруара, само зато што су чланице 
Уније СПРС.

Као да све ово није довољно узнемиравајуће, па се по школама 
убрзано смењују поштовани и од колектива изабрани директори 
и постављају истрошени партијски кадрови, чији је једини ква-
литет одговарајућа партијска књижица. У отимању печата школа, 
асистирају полицајци и жандармерија. Голобради, дојучерашњи 
ученици смењују своје бивше професоре, а министар ћути...

У српском образовању је после 19. фебруара министар про-
свете добио „посебна овлашћења” да селективно примењује закон, 
да крши Устав, да кажњава само непослушне, да дискриминише 
и укида једнакост грађана пред законима. Иако упозорене, инсти-
туције система се не оглашавају...

Ипак, хвала министру просвете за све што чини да штрајк 
потраје и све што је до сада урадио, јер се у Србији поново догађа 
народ, просветни народ. На хиљаде просветних радника је на ули-
цама Чачка, Зајечара, Зрењанина, Ужица...

Ово је упозорење актуелне власти да нас са оваквим мини-
стром сигурно не води у Европу, већ смо „На путу за Катангу”.

Јадна је земља у којој је брига за ученике на првом месту, а за 
њихове професоре на последњем.

25. март 2015. године канцеларија УСПРС
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25. март 2015.

ПЕТИ МЕСЕЦ ШТРАЈКА

У Чачку је данас у тоталној обустави рада једанаест школа, 
потврдио је Танјугу председник чачанског Синдиката образовања 
Радован Кувекаловић и најавио да ће просветари одржати јавни 
час у овдашњем Дому културе како би скренули пажњу на проб-
леме са којима се суочавају. ...

У Школској управи Чачак потврђено је Танјугу да у граду на 
Морави у 11 школа нема наставе, у седам часови трају 30 минута, 
док исти број образовних установа нормално ради.

У Горњем Милановцу часови у осам школа трају пола сата, а 
у две 45 минута, док у Лучанима у три школе настава траје 30, а у 
четири 45 минута.

Како додају у чачанској Школској управи у Ивањици данас 
нема тоталне обуставе рада у образовним установама.

„У граду на Моравици у седам школа часови трају 30, а у четири 
45 минута”, прецизирали су из Школске управе.

Више стотина просветних радника, чланова Синдиката об-
разовања Чачак, из скоро свих основних и средњих школа у граду, 
окупило се јуче на тргу у Чачку, одакле су у подне кренули у про-
тестну шетњу ка Школској управи Моравичког округа.

Тим чином желели су да искажу незадовољство због неис-
плаћених зарада, тврдећи да је школска управа део система репре-
сије над њима и захтевајући од те установе да „не ради нечастан 
посао у корист министра просвете”.

ДИРЕКТОРИ 50 ШКОЛА НИСУ ЖЕЛЕЛИ 
ДА ПОСЛУШАЈУ МИНИСТРА

Председник Уније синдиката просветних радника Србије 
(УСПРС) Драган Матијевић каже да просветни радници у око 50 
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школа у Србији нису добили плату, јер директори нису потписали 
умањење.

„Нису желели да послушају министра, који их тера да раде 
нешто што је незаконито. Послали су обрачуне у пуном износу, 
јер нису имали законски основ за умањење, да су то урадили, на-
чинили би прекршај. Директори су се нашли на удару Вербићеве 
самовоље, а ми у Чачку смо одлучили да не прекидамо штрајк док 
не добијемо зараду, не плашимо се последица и претњи отказима”, 
навео је Матијевић.

Он је рекао да просветари не могу да издржавају породице 
са платама од 35.000 динара и да родитељи ђака треба да покажу 
разумевање и дугорочно размишљају.

„Наиме, родитељи ђака треба да воде рачуна о својој деци, која 
за 20 година неће моћи да издржавају потомство, са 300 евра, за 
чију бољу будућност се професори сада боре”, рекао је Матијевић.

„Од министра тражимо да не узима више од нас. Не може да 
промени оно што је у надлежности ММФ, али не треба да одузи-
ма још више. Умањење зараде тек након четири месеца штрајка је 
доказ да се српски закони могу произвољно тумачити, како коме 
одговара. До половине фебруара је важио један закон, а од тада 
исти пропис не важи, а поред тога плата је умањена од 4 до 33 
процената”, додао је Матијевић.

Председник УСПРС је најавио да ће просветни радници који-
ма су умањене зараде тужити своје директоре и да се следеће сед-
мице очекује око 12.000 тужби.

„Тужили би министра, али по процедури морају прво руково-
диоце школа. УСПРС има 30.000 чланова, па се очекује исто толико 
тужби у наредном периоду. Судство ће, дакле, бити затрпано због 
хира министра Вербића”, објаснио је Матијевић.

Он се осврнуо и на чињеницу да су поједини професори ча-
чанске Економске школе одвели ђаке на екскурзију упркос штрајку, 
рекавши да се ради о делу наставног плана, одређеног још септем-
бра прошле године, што се мора одрадити.
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УНИЈА: ПРЕИСПИТАТИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ ДВА 
СИНДИКАТА ПРОСВЕТЕ

Унија синдиката просветних радника Србије затражила је од 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
да преиспита репрезентативност Гранског синдиката просветних 
радника Србије „Независност” и Синдиката образовања Србије 
(СОС), који су половином фебруара са владом потписали Посебан 
колективни уговор (ПКУ) и прекинули штрајк у просвети.

Захтев је пре два дана поднет Одбору за утврђивање репре-
зентативности, објављено је на сајту Уније.

„Према нашим сазнањима, последњих неколико година ве-
лики број њихових чланова прешао је у Унију и друге синдикате, 
због чега смо сигурни да они више нису репрезентативни у грани 
основног, средњег образовања и домовима ученика за које су пот-
писници ПКУ”, наведено је у захтеву.

Унија подсећа да је још 2010. године захтевано преиспитивање 
репрезентативности УГС „Независност”, па тиме и ГСПРС „Неза-
висност”, али због начина одлучивања у Одбору, који подразумева 
консензус, одлука никада није донета.

Челници Синдиката просвете „Независност” и СОС потписа-
ли су ПКУ половином фебруара и окончали штрајк који је започео 
17. новембра прошле године због лошег материјалног положаја за-
послених у просвети.

Штрајк су, међутим, наставили Унија и Синдикат радника у 
просвети Србије, јер, како сматрају, немају гаранције када ће им 
бити исплаћена једнократна новчана помоћ.
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ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ ИЗ ВИШЕ ГРАДОВА: 
НАСТАВЉАМО ШТРАЈК

Око 700 просветних радника из десетак српских градова, 
послалао је данас са јавног часа у Чачку поруку министру Срђану 
Вербић да не прекидају штрајк.

Председник Синдиката образовања Чачка Радован Кувекало-
вић рекао је агенцији Бета да ће просветни радници у Чачку сутра, 
након тродневне обуставе наставе, штрајк наставити са миниму-
мом процеса рада и часовима од 30 минута.

Кувекаловић је рекао да неће бити ни допунске и додатне 
наставе, као ни седнице одељенских већа.

Председник Синдиката је додао да просветни радници 11 ча-
чанских школа које су у штрајку још нису добили плату за други 
део фебруара, јер директори нису хтели да потпишу умањење плата 
оним који штрајкују, што је од њих тражило Министарство просвете.

Кувекаловић је рекао да према подацима Синдиката само ти 
просветни радници у Србији нису добили плату.

Према подацима СОЧ-а око 85 одсто просветних радника Чач-
ка и данас је било у потпуном штрајку.

Настава је обустављена у 11 градских школа, одржавала се 
само у три школе у граду, две основне и једној средњој, као и у 
сеоским школама.

На јавном часу у Дому културе у Чачку, присуствовали су и 
просветни радници из Ниша, Краљева, Крагујевца, Ивањице, Лу-
чана, Горњег Милановца, Вршца, Аранђеловца, као и велики број 
ученика чачанске Гимназије.

На скупу су доминирале пароле „И ја сам данас Чачанин” коју 
су потписали просветни радници из Вршца, „Голгота српске про-
свете 1991 – 2015”, „ММФ или освета лоших ђака”.

Потпредседник Уније синдиката просветних радника Србије, 
професор из Крагујевца Милан Јефтић рекао је да ће сутра у подне, 
испред Прве гимназије у Крагујевцу бити одржан скуп подршке 
просветним радницима у Чачку који још нису примили плату.
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Организатор данашњег јавног часа је Синдикат образовања 
Чачак, који је већински синдикат просветних радника у том граду 
и члан Уније синдиката просветних радника Србије.

ЈАНКОВИЋ: ПРЕТЊЕ ОНИМА КОЈИ ШТРАЈКУЈУ
ВЕЛИКЕ

Портпаролка Уније синдиката просветних радника Србије 
(УСПРС) Јасна Јанковић казала је данас да тај синдикат с Ми-
нистарством просвете, науке и технолошког развоја и министром 
Срђаном Вербићем нема никакав контакт.

Она је агенцији Бета казала да је УСПРС у понедељак мини-
стру послао писмо у коме тражи наставак разговора, али да му 
нико из министарства још увек није одговорио.

У синдикату тврде да је око 500 школа константно укључено у 
штрајк скраћењем часова, а Јанковићева је подсетила да су у поне-
дељак чачански просветари одлучили да потпуно обуставе наставу, 
пошто им нису исплаћене плате, јер директори нису желели да 
потпишу одлуку о смањењу плата.

„Штрајк не јењава, иако су претње онима који штрајкују вели-
ке”, казала је Јанковићева и додала да ће данас просветни радници 
из целе Србије присуствовати скупу „Велики школски час” који 
почиње у 13.00 у Дому културе у Чачку.

ОПШТИНА: ПРЕКИД ШТРАЈКА ИЛИ НЕМА ПАРА
ИЗ ЛОКАЛНЕ КАСЕ

Директори лучанских школа, које су у штрајку, обавезују се да 
нормализују наставу или ће им се у противном обуставити пренос 
средстава пропорционално времену проведеном на радном месту, 
изјавио је данас заменик председника општине Лучани Миливоје 
Доловић.



УСПРС Велики штрајк

347

„Неопходно је да директори школа обезбеде примену Закона, 
уз пуну правну помоћ локалне самоуправе. У супротном, обуста-
вићемо пренос средстава из буџета по свим основама”, навео је он 
у изјави Танјугу, додајући да су представници општине одржали 
састанак са директорима основних и средње школа у Лучанима.

Доловић је подсетио да су захтеви синдиката познати, о чему 
су обавештени надлежни у Министарству просвете.

„Ми ћемо и данас наставити разговоре са представницима 
синдиката и очекујемо да се нормализује настава, односно да часо-
ви трају по 45 минута”, нагласио је заменик председника општине.

Иначе, из буџета општине се финансира одржавање школа, 
стручно усавршавање запослених, превоз, јубиларне награде за-
посленима, заштита и безбедност деце, док се новац за плате обез-
беђује из републичке касе.

У ШТРАЈКУ ВЕЋ ПЕТ МЕСЕЦИ

Чланови УСПРС и Синдиката радника у просвети Србије су у 
штрајку и одржавају скраћене часове од 17. новембра 2014. године.

Они су затражили 17. марта на протесту у Београду, између 
осталог, и одржавање ванредне седнице Скупштине Србије на којој 
би се разговарало о ситуацији о образовању.

Друга два репрезентативна синдиката – Синдикат образовања 
Србије и Грански синдикат просветних радника „Независност”, 
потписали су раније с Министарством просвете Посебан колек-
тивни уговор и Споразум о прекиду штрајка и окончали штрајк у 
којем су претходно учествовали.

Извор: РТВ
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КРАГУЈЕВАЦ
26. март 2015.

ЈАВНИ ЧАС НА ГРАДСКОМ ТРГУ

Неколико стотина просветних радника из Крагујевца, одр-
жало је у четвртак на Ђачком тргу испред Прве крагујевачке гим-
назије, јавни час у знак подршке колегама из Чачка и Крушевца 
који, због штрајка, нису примили фебруарску плату.

Они су поручили да је њихов протест борба за постављање 
српског образовања на здраве ноге и да ће законски штрајковати 
све док не приморају министра просвете Срђана Вербића на пре-
говоре који би довели до решавања проблема.

Јавни час, етике и солидарности са колегама из Чачка и Кру-
шевца, испред најстарије гимназије у Србији, на Ђачком тргу, на 
коме се налази и споменик Вука Караџића, одржао је Милан Је-
фтић, председник крагујевачке Уније синдиката просветних рад-
ника.

„Да запишемо час. Редар? Редар је министар Вербић, али он је 
неоправдано одсутан, а председник Одељењске заједнице је остао 
на часу музичке културе да слуша Вивалдија. А благајник, да ли 
је он ту? Благајник је ММФ, он се налази у Швајцарској. А ко је 
присутан? Присутни су најбољи ђаци. Наставна тема је морал и 
етика, а наставна јединица спасавање образовног система Србије. 
Тип часа: обнављање деведесетих! Облик рада: фронтални и не-
насилни, а наставна метода, наравно, демонстративна. Наставно 
средство: пиштаљке”, саопштио је припрему за јавни час Јефтић. 

Крагујевачке просветаре подржале су и колеге из других гра-
дова, а један од њих је и Милан Тошић из Аранђеловца из Основне 
школе „Свети Сава” који има 39 година радног стажа.

„Када сам ‘75 године почео да радим колеге пред пензијом, са 
40 година радног стажа, су ми говориле: ‘стање у просвети увек 
исто’. На жалост и данас је исто. За то мора нешто из темеља да се 
мења и српско образовање коначно треба да стане на своје ноге. 
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Покушавамо да га коначно спасимо јер доста је било понижавања 
просветних радника”, каже Тошић.

Његова млађа колегиница, Сузана Максимовић из Прве кра-
гујевачке гимназије каже да су промене у српском образовању 
преко потребне и да просветни радници између осталог и због 
тога штрајкују, додајући да они нису криви што најновији штрајк 
тако дуго траје.

„Дуго трајање је због тога што власти не одговарају адекватно 
на наш штрајк. Не поштују нас, а сада смо дошли и у ситуацију да 
нас уцењују на најдрскије могуће начине. Мислим да један овако 
одговоран посао тражи колико – толико примерену плату”, каже 
наша саговорница.

Истог мишљења је и професор Иван Карадаревић, професор 
Друге крагујевачке гимназије, који сматра да држава мора много 
више да учини за образовање младих људи у Србији.

„Када је образовање и образовна стратегија и положај 
просветних радника у питању, заиста је стање трагично. Није 
добро ни за ђаке, ни за родитеље ни за професоре. Овај протест 
је захтев да се образовање у ово земљи третира на прави начин. 
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Ако желимо да имамо образоване људе онда држава мора да ура-
ди оно што иначе европске земље раде за свој народ”, поручује 
Карадаревић.

Извор: Радио Слободна Европа

26. март 2015.

ШТРАЈК ПРОСВЕТАРА НЕ ЈЕЊАВА, И ПРЕМИЈЕР
ПОЗВАН НА ПРЕГОВОРЕ

Просветни радници већ пети месец штрајкују, траже да буду 
изузети од смањења плата у јавном сектору. Премијер Александар 
Вучић каже да је спреман да са њма разговара, а најављује и да ће 
разговарати са ММФ-ом, да већ ове године плате и пензије буду 
повишене.

Данас је око 200 просветних радника Крагујевца и Аранђе-
ловца испред Прве крагујевачке гимназије одржало јавни час под 
називом „Морал и етика”, а у знак подршке колегама из Чачка и 
Крушевца, који нису добили плате, јер су њихови директори одби-
ли да им умање зараде због учешћа у штрајку.

Штрајкови просветара не јењавају. Напротив, учитељи и нас-
тавници најављују радикализацију протеста, уколико министар 
не жели да разговара са њима. Све чешће на преговоре зову и пре-
мијера.

„Спреман сам увек да разговарам са сваким. Мој посао је да 
разговарам са сваким. Разговараћу и са њима наравно. Прво желим 
да видим да ли је могуће да се постигне договор, споразум, зато 
што постоје одређене ствари које ми не можемо да рушимо”, каже 
премијер Вучић.

Просветари желе више плате. Њима, и осталим државним 
службеницима којима су примања снижена због мера штедње, 
премијер поручује да је могуће да са ММФ-ом разговара о томе 
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да им приходи порасту. Када ће ти преговори бити, и о коликом 
повећању се ради, Вучић се није изјаснио.

„Резултати су такви да ми имамо новца да то приуштимо, али 
не желимо да срушимо програм са ММФ-ом и зато ћемо разгова-
рати са нашим пријатељима из ММФ-а како да то изведемо”, каже 
премијер.

Евентуалне разговоре о вишим платама омогућава, како каже 
премијер, добар буџетски резултат на почетку године. Пре свега 
раст наплате ПДВ-а који, како каже, показује да домаћа потрошња 
не пада.

Стручњаци, међутим, нису толико еуфорични и сви поручују 
да са крупним најавама не треба пренаглити.

Аутор текста: Војислав Стевановић
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

Министру просвете, науке и технолошког развоја
Срђану Вербићу

Поштовани,

Поводом Вашег дописа број 601-00-2/2015-01/20, изражавамо 
запрепашћење, јер за незабележено кршење Устава, закона, Колек-
тивног уговора и Међународних конвенција, дискриминацију и 
укидање једнакости грађана пред законом, оптужујете нас?!

Не претимо, не уцењујемо, не манипулишемо и не вређамо 
ми, већ то чините Ви, пошто су полуге власти у Вашим рукама, а 
већ сте показали на шта сте све спремни, да по сваку цену угушите 
борбу просветних радника за голу егзистенцију и достојанство 
професије.

Уместо што то чините, још једном Вас позивамо да одговорите 
на питања из нашег дописа „Зашто ћуте институције система” и 

„На путу за Катангу”.
Благовремено смо Вас упозорили да својим изјавама вређате и 

омаловажавате просветне раднике, који, под овако тешким услови-
ма, чине све да се школска година заврши са што мање негативних 
последица. Напротив, Ви нас приморавате да строго поштујемо 
члан 79. Закона о основној и члан 92. Закона о средњој школи, а 
што би значило „пропаст” школске године. Ви сте тај који обмањује 
срспку јавност и при том показујете елементарно незнање, јер би-
сте, свакако морали знати, да Наставничко веће неспорно закљу-
чује оцене, али да у том већу не седе неки „Ваши људи”, већ ови 
понижени и опљачкани просветни радници.

Последњи пут Вас упозоравамо да ће последице бити ненадок-
надиве, ако одмах не повучете своју наредбу директорима школа 



354

УСПРС Велики штрајк

о умањењу зарада и вратите отето до 5. априла 2015. године или ће 
школска година за више стотина ученика заиста пропасти искљу-
чиво Вашом заслугом.

По Вашем савету од 17. марта 2015. године, већ смо се обра-
тили вишим институцијама за наставак преговора и изналажење 
обострано прихватљивих решења, како би се настава што пре нор-
мализовала.

С поштовањем,

У Београду,
27. марта 2015.
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30. март 2015.
ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
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31. март 2015.

СМАЊИЛИ ИМ СМАЊЕНЕ ПЛАТЕ

Више од 400 наставника из Крушевца, Александровца и Вар-
варина учествовало је на протестном скупу који је организован у 
центру Крушевца.

– Министар просвете и директори школа прете наставници-
ма умањењем зарада и другим казнама тако да смо се одлучили 
за овакав протест како би указали родитељима за шта се боримо. 
Прошлог месеца, поред умањења од 10 одсто, плате просветних 
радника су биле умањење за додатних 2.000 до 2.500 динара.

Такав незаконит поступак нас очекује и у априлу тако да ће 
зарада просветног радника бити мања од 30.000 динара. Мало-по-
мало тежимо минималцу – казао је Добривоје Марјановић, пред-
седник Уније синдиката просветних радника за Расински округ.
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Према подацима УСПРС у Србији су у фебруару због штрајка 
умањене зараде између 30.000 и 40.000 наставника. У Расинском 
округу је умањењем зарада кажњено између 1.000 и 1.500 просвет-
них радника.

– Тренутно у нашем округу штрајкује 25 школа. Ситуација 
је ненормална јер у некима наставници држе час 30 минута а 15 
минута чувају децу, у другима професори размењују дневнике на 
30 минута, а звони на 45 минута, а у 10 до 15 школа часови трају 
30 минута – истиче Марјановић додајућу да су многи наставници 
изложени притиску да прекину штрајк.

Протест наставника из Расинског округа подржале су и колеге 
из Чачка, Зрењанина и Београда.

– У Чачку штрајкује 26 школа са око 1.500 наставника а у Мора-
вичком округу 40 школа што је 80 одсто. Родитељима смо послали 
отворено писмо у којем их обавештавамо да ово није борба само 
за нас већ за достојанство и за ученике који ће сутрадан завршити 
факултете и бити у нашој позицији. Да би се испунили наши за-
хтеви потребна су 23 милиона евра. Србијагасу је дато 200 милиона 
евра, Ер Србији 300 милиона евра. За неке ствари има пара а за 
образовање, које је један од стубова друштва, нема – објашњава 
Владимир Аџић из Техничке школе у Чачку.

Извор: Ало

КРУШЕВАЦ

Унија синдиката просветних радника Србије – Крушевац, на 
платоу испред Дома синдиката организовала је протест на коме су 
се окупили просветни радници 37 школа са територије Расинског 
округа и гости из Чачка, Краљева, Зрењанина.

Велики родитељски састанак, како су назвали данашњи про-
тест, организован је како би се јавно обратили родитељима ученика 
и појаснили да пошто ни након скоро пет месеци преговора са ми-
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нистарством њихови проблеми и захтеви нису решени, настављају 
законски штрајк.

УСПРС Крушевац како би појаснила разлоге и захтеве, роди-
тељима ће у нареденом периоду поделити флајере ове садржине.

Извор: РТКрушевац

Председнику Владе Републике Србије, Александру Вучићу
Министру просвете, науке и технолошког развоја, 
Срђану Вербићу
Средствима јавног информисања

Поштовани,

Увек се и много прича о образовању у Србији. Мало се тога 
каже, а још мање стигне до Вас. Наш положај драматичнији је од 
онога што сте имали прилику да сазнате. Унија синдиката просвет-
них радника Србије прати и живи све тежу просветну стварност 
последњих 15 година. Свакога дана све смо сиромашнији и очај-
нији, јер ни сами не можемо да прехранимо и школујемо своју 
децу, а ево и зашто.

Према последњим статистичким подацима РЗС, просечан за-
рада у образовању је 39.428 динара, што је 8,42% мање од просека 
у Републици Србији. Са друге стране, квалификациона структура 
запослених у образовању, далеко је највиша међу свим делатности-
ма које прати статистика. Једино у образовању апсолутна већина 
запослених (67,40%) има високо образовање, док је просек у Репу-
блици Србији само 25,60%. Истовремено, зараде у образовању за 
запослене са високим образовањем знатно су ниже од свих других 
делатности, а у односу на просек у РС, ниже су за чак 44%.

Када се узме у обзир, да 68,3% запослених у образовању чине 
жене, а да су њихове зараде 18% ниже од зарада мушкараца, онда 
је јасно да је стање још неповољније.
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делатност зарада више у односу 
на образовање

% са високим 
образовањем

информације и 
комуникације 155.391 2,22 35,3

финансијске 
делатности и 
осигурање

149.929 2,17 41,0

трговина на велико 
и мало и поправка 
моторних возила

142.567 2,06 12,5

снабдевање 
електричном 
енергијом, 
гасом и паром

140.525 2,03 17,7

стручне, научне, 
иновационе и 
техничке 
делатности

138.727 2,01 53,1

рударство 136.121 1,97 10,7
остале услужне 
делатности 125.199 1,81 24,0

прерађивачка 
индустрија 113.048 1,63 9,5

грађевинарство 106.811 1,54 13,5
пословање са 
некретнинама 104.872 1,52 21,8

државна управа и 
обавезно социјално 
осигурање

104.388 1,51 43,7

здравствена и 
социјална заштита 103.093 1,49 22,5

просек у РС 99.492 1,44 25,6
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саобраћај и 
складишта 97.376 1,41 13,0

пољопривреда, 
шумарство и 
рибарство

91.052 1,32 12,2

снабдевање водом 
и управљање 
отпадним водама

87.253 1,26 10,0

услуге смештаја и 
исхране 83.045 1,20 6,6

уметност, забава и 
рекреација 79.362 1,15 29,0

административне и 
помоћне услужне 
делатности

76.841 1,11 8,2

образовање 69.150 67,4

Подаци из РЗС за септембар 2014. (раде се два пута годишње).
Када се из података у табели изузме високо образовање, где 

су плате знатно веће од плата професора на осталим нивоима 
образовања, који обухватају преко 80% запослених, ситуација је 
поражавајућа. Тако данас нико од запослених у образовним уста-
новама од предшколског до средњег образовања не може од своје 
зараде да подмири ни просечну потрошачку корпу, што говори о 
угрожености елементарне егзистенције породице, јер чак и када су 
оба родитеља запослена, не могу да обезбеде пристојне услове за 
живот својих породица.

Посебан проблем у образовним установама је настао 2010. 
године када је почео са применом Закон о загарантованој заради. 
Тада је дошло и до нарушавања односа између зарада запослених 
са I и VII степеном стручности. Овај однос је уређен Уредбом о 
коефицијентима на 1:3, док је он данас само 1:1,7, што је ионако нај-
нижи однос ових степена образовања у односу на друге делатности.
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Такође очекујемо, да се до краја 2015. године донесе Закон 
о платама на бази платних разреда, којим би се исправило ви-
шедеценијско деградирање просветних радника, чије су зараде 
стандардно најниже у земљи и поред највише образовне струк-
туре запослених.

Наставља се и стара пракса непоштовања социјалног дијалога, 
кршења Посебног колективног уговора и Закона о буџетском сис-
тему, па Влада сама, без консултација са синдикатима, усваја буџет, 
у коме по правилу, издвајање за образовање из БДП је све ниже, а 
образовање се и даље третира као потрошња, а не инвестиција.

Да све буде црње, наставља се пракса неконтролисаног запо-
шљавања нових људи, иако у образовном систему преко 30% за-
послених наставника нема пуну норму и нико због тога не сноси 
никакве последице. Директори школа, начелници школских уп-
рава и инспекцијске службе, не чине ништа да се бесмислено за-
пошљавање нових људи прекине, што је образовни систем довело 
до ивице одрживости и питање је дана када ће се систем урушити.

С поштовањем,

У Београду,  Председник Уније СПРС
31. марта 2015.  Драган Матијевић
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1. април 2015.

ПОЗИВ НА ПРЕГОВОРЕ

Поштовани,
Позивамо Вас на састанак у четвртак 2. априла 2015. у 10:00 

часова – Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
Немањина 24, спрат VI, крило Ц, сала 21.

Молимо Вас да нам потврдите свој долазак.

С поштовањем,

Кабинет министра
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Немањина 22-26; 11000 Београд 381 (011) 3616 - 489
kabinet@mpn.gov.rs www.mpn.gov.rs

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

Члановима Главног одбора УСПРС
Председницима општинских одбора УСПРС
Председницима основних организација УСПРС

САОПШТЕЊЕ

Сутра, 2. априла 2015. године, настављају се преговори са 
министром просвете, науке и технолошког развоја, Срђаном Вер-
бићем.
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С обзиром да се преговори настављају, а поводом Дописа ми-
нистра просвете, науке и технолошког развоја, Срђана Вербића 
број 601-00-2/2015-01/25 од 31. марта 3015. године, Председништво 
Уније СПРС препоручује:

1.  Да се за дане, у којима није било наставе, уради план надок-
наде, како се не би умањивале зараде за те дане;

2. Да се за време, када је настава држана са часовима од 30 
минута, договори са директорима школа, да се аконтација 
за март не умањује.

С поштовањем,

У Београду, Председник Уније СПРС
1. априла 2015. Драган Матијевић

ПОНОВО ПРЕГОВОРИ

Из Министарства просвете, науке и технолошког развоја, син-
дикатима СРПС и УСПРС који су у штрајку, стигао је позив за нови 
састанак, за четвртак у 10 часова.

Иако са нама није разговарао више недеља, ресорни министар 
је, изгледа, ипак увидео да овако више не може и да је притисак 
наставника, медија, родитеља и целе јавности прејак. Чудно је да 
министар жели да настави преговоре, а у исто време и даље спрово-
ди репресију над просветним радницима, и то у облику одбијања 
од плате и вршења пресије на директоре школа у штрајку.

Последња наредба министра просвете директорима школа 
да по сваку цену звоне на 45 минута, унела је пометњу и расуло у 
школе у штрајку. Директори су већином морали да спроведу ди-
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рективу, иако се са њом већина њих и даље не слаже. Последице 
су да са часа излази кад ко хоће, ученици су више напољу него на 
часу, а безбедност ученика и наставника је угрожена.

Синдикати ће на сутрашњем састанку инсистирати да Ми-
нистарство просвете покаже знаке добре воље, а не мрзовоље, тј. 
да прво понуди потписивање ПКУ и да врати наставницима отети 
новац. То је једини начин да синдикати наставе даље преговоре. 

Буде ли, после ускршњег распуста, дошло до радикализације 
штрајка, школска година се неће моћи сматрати регуларном.

У Београду,
1. априла 2015.

6. април 2015.

НАСТАВЉЕНИ РАЗГОВОРИ ПРЕДСТАВНИКА СИНДИКАТА И 
МИНИСТАРСТВА

Разговори представника синдиката Уније синдиката просвет-
них радника Србије и Синдиката радника у просвети Србије и 
представника Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја настављени су данас, уз присуство миритеља из Републичке 
агенције за мирно решавање радних спорова проф. др Живка Ку-
лића.
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Преговорима су присуствовали Драган Матијевић и Јасна Јан-
ковић из Уније синдиката просветних радника Србије, Миодраг 
Сокић, Милан Трбовић и Милорад Антић из Синдиката радника у 
просвети Србије и др Зоран Костић и Наташа Ћирић из Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја.

На састанку је дошло до приближавања ставова у циљу реша-
вања спорних питања. Договорено је да се разговори о захтевима 
синдиката наставе током ове недеље, после даљег консултовања и 
усаглашавања Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја са надлежним органима и службама.

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
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НИСУ ПРИБЛИЖЕНИ СТАВОВИ!
7. април 2015.

СТАВОВЕ СИНДИКАТА И МИНИСТАРСТВА НИЈЕ 
ПРИБЛИЖИО НИ ОДБОР

На данашњој безмало четворочасовној седници скупштин-
ског Одбора за образовање нису приближени ставови у вези за 
завршетком штрајка, уз поруку министра Срђана Вербића да је за 
просвету важно трајно системско решење, и спремност синдиката 
да радикализују штрајк.

Крајњи рок да се нормализује настава је после ускршњих праз-
ника, рекао је на седници потпредседник Синдиката радника у 
просвети Србије (СРПС) Миодраг Сокић и навео да је због скраће-
них часова током штрајка, изгубљено 160 часова.

Ако до тада не нађемо решење, СРПС ће радикализовати 
штрајк, рекао је Сокић на седници, која је сазвана на захтев син-
диката, а тема је штрајк просветних рандика који траје пети месец.
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Сокић је истакао да просветни радници траже по 3.000 динара 
по запосленом месечно, до краја године и указао да су сви до сада 
истицали да су захтеви оправдани, али да нема новца.

За министра Вербића приоритет је не толико моментално 
оконачање штрајка, колико трајно решење за целокупну просвету.

„Не сматрам да је приоритет да се прекине штрајк, него да се 
нађе трајно системско решење кроз платне групе и усвајање зако-
на”, рекао је Вербић на седници на коју су позвани представници 
сва четири репрезентативна синдиката просвете, министарстава 
финансија, државне управе и локлане самопрпаве, просвете.

Он је подсетио да штрајк у просвети заправо не престаје 20 
година и поновио да ће просветни радници први осетити бољитак 
у материјалном смислу, када буде новца.

Такође, министар је позвао све да учествују у проналажењу 
трајног решења а не да са стрепњом, како је рекао, чекамо следећи 
септембар.

Он је обећао да ће наредне године бити уведен праг знања 
приликом уписа у поједине средње школе и навео да се ове године 
та процедура није могла спровести до краја, између осталог, и због 
штрајка просветних радника.

Министар је, говорећи о стању у просвти, подсетио да је за 
градњу једне школе потребно око два милиона евра и још милион 
евра годишње за њено функционисање.

Синдикати су указали да траже једнократну помоћ, исплату 
једне просечне плате, уз подсећање да су од 1994. године само две 
школске године почеле без штрајка.

„За последњих 15 година из система је нестало 130.000 деце а 
број запосених је растао. Да би образовање било добро, у њега треба 
да улазе најбољи људи, међутим из образовања одлазе најбољи”, 
рекла је Јасна Јанковић, портпарол Уније синдиката просветних 
радника Србије, сматрајући да држава не води довољно рачуна о 
интегритету и важности просветних радника.

Синдикати замерају што скупштина у пленуму не расправља о 
стању у просвети, а члан Одбора из Посленичке групе СНС Невен-
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ка Милошевић сматра да је решење за просвету доношење закона 
о платним разредима.

Члан одбора проф. Марко Атлагић (СНС) указао је да је про-
света последњих 20 година доведена у безнађе из којег ће тешко да 
се извуче, уз, како је рекао, највеће напоре свих, а Милена Бићанин 
(Посланичка група Социјалдемократске партије Србије) сматра да 
треба да се боримо за квалитет и за знање.

На седници је речено да се наставак преговора представника 
синдиката и Министарства просвете пред помиритељем, очекује 
у четвртак, 9. априла.

Извор: Танјуг

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштоване колегинице и колеге,

На позив Уније синдиката просветних радника Србије, у пре-
говоре се прошлог петка, 3. априла укључила Агенција за мирно 
решавање радних спорова. То је учињено због немогућности да са 
министром просвете водимо конструктивне преговоре.

Представници два синдиката која су у штрајку и Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, били су на састанку 
са др Живком Кулићем, миритељем, а у просторијама МПН-a и у 
понедељак, 6. априла.

Тада је договорено да ћемо се видити у четвртак, то јест, данас, 
када ће, после додатних консултација, више министарстава у Влади 
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Србије, бити уприличен Анекс Споразума о решавању спорних 
питања.

Као озбиљни људи, нисмо имали разлога да сумњамо у тај 
договор, али вас обавештавамо да позив нисмо добили и да, самим 
тим, неће бити састанка непомирених страна.

Остаје нејасно, да ли нису извршене потребне консултације 
или се десило нешто друго, али данас свакако неће бити никаквих 
преговора.

У Београду, ИНФО служба Уније СПРС
9. априла 2015.

13. април 2015.

ПРОСВЕТАРИ ОСТАЈУ У ШТРАЈКУ

Штрајк два синдиката просветних радника наставља се и по-
сле празничног распуста.

Наставници поручују да ће, уколико министар настави по 
старом, испуњење захтева тражити на суду. Министар просвете 
Срђан Вербић најавио је да ће се првог радног дана после празника 
састати с незадовољним просветарима.

После готово пет месеци свађе за последњу рунду преговора 
ангажовали су професионалног миритеља.

Ни он им за сада није помогао. Два синдиката просветних 
радника у штрајку захтевају од министра Вербића да и са њима 
потпише посебан колективни уговор, јер друкчијег краја нема.

,,Ми нећемо стати због министра који крши закон. Ми ћемо 
искористити сва законска средства да министар ради свој посао, 
потпише колективни уговор, па макар и путем суда”, каже Миод-
раг Сокић, Потпредседник Синдиката радника у просвети Србије.

Војводина у понедељак креће у школу и то опет са неусагла-
шеним радним временом.
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Има примера да ће у истој школи једна учитељица предава-
ти 45 минута, друга пола сата, а да трећа ни не зна колико ће јој 
трајати час.

Србија има још два дана одмора. У Чачку, где је незадовољство 
просветара највеће, без промена, чекају позив за мирење, под усло-
вом да, како кажу, Вербић не мења мишљење свака 24 сата.

У школама поручују да се праве планови надокнаде више од 
160 часова изгубљених током дана када је настава била потпуно 
обустављена.

Једино решење за штрајк просветара је да штрајк престане, 
гласила је искључива порука министра када се пре неколико дана 
последњи пут огласио на ту тему.

Вербић је тада рекао и да ће наставницима бити исплаћене 
зараде када буду надокнадили изгубљене часове, а да ће завршни 
испит за све ученике бити исти. Министар би како је сам најавио 
требало да седне за сто са незадовољним просветарима првог рад-
ног дана после празника.

Извор: Б92
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From: Kabinet ministarstva prosvete Nauke i tehnološkog razvoja 
<kabinet@mpn.gov.rs>
To: Tomislav Živanović <ugsprosv@eunet.rs>, Slobodan Brajković 
<sob@beograd.com>, Branislav Pavlović <obrazovanje@sindikat.rs>, 
Dragan Matijevic <usprs@bitsyu.net>
Subject: Састанак петак 17. април
Date: 2015-04-16

Поштовани,

Како је у току поступак мирног решавања радних спорова са 
представницима Уније синдиката просветних радника Србије и 
Синдиката радника у просвети Србије уз присуство миритеља из 
Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, позива-
мо Вас на састанак у петак 17. априла 2015. године у 14.30 часова у 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 
22-26, Београд, спрат VI, сала 21 ради разговора о питањима веза-
ним за окончање спора.

Кабинет министра
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ 
РАЗВОЈА
Немањина 22-26; 11000 Београд, 381 (011) 3616-489

Кабинет министра
Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
Немањина 22-26; 11000 Београд 
381 (011) 3616-489 
kabinet@mpn.gov.rs
www.mpn.gov.rs 
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16. април 2015.

НАСТАВЉАЈУ СЕ РАЗГОВОРИ СА СИНДИКАТИМА

Разговори представника синдиката Уније синдиката просвет-
них радника Србије и Синдиката радника у просвети Србије и 
представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
настављени су данас, уз присуство миритеља из Републичке аген-
ције за мирно решавање радних спорова проф. др Живка Кулића.

Преговорима су присуствовали Драган Матијевић и Јасна Јан-
ковић из Уније синдиката просветних радника Србије, Миодраг 
Сокић, Милан Трбовић и Милорад Антић из Синдиката радника у 
просвети Србије и др Зоран Костић и Наташа Ћирић из Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја.

Договорено је да разговорима у петак, 17. априла 2015. године, 
поред поменутих преговарача, присуствују и министар просвете, 
науке и технолошког развоја др Срђан Вербић, као и представници 
два синдиката, који су у фебруару прекинули штрајк.

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
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КОНКРЕТНА РЕШЕЊА?
17. април 2015.

ЈАСНА ЈАНКОВИЋ: МИНИСТАР ЋЕ У СРЕДУ ПРЕДСТАВИТИ 
КОНКРЕТНО РЕШЕЊЕ

Заједничка седница главних одбора два просветна синдиката 
у штрајку биће одржана у среду 22. априла, а очекује се да се том 
приликом обрати и министар просвете, науке и технолошког раз-
воја Срђан Вербић како би синдикатима представио конкретна 
решења за поправљање њиховог материјалног положаја.

Портпаролка Уније синдиката просветних радника Србије 
Јасна Јанковић рекла је у изјави за агенцију Бета да ће у среду ми-
нистар просвете Срђан Вербић представити конкретна решења за 
поправљање материјалног положаја просветара и да је то је закљу-
чак данашњег састанка који су синдикати одржали са министром 
просвете.

,,Након што у среду од министра чујемо идеје о томе како да се 
обезбеди финансијска помоћ за просветне раднике, наши предста-
вници и представници Синдиката радника у просвети, одлучиће 
прихватају ли то што је министар понудио”, истакла је Јанковић.

На данашњем састанку који је трајао око два и по сата није 
постигнут конкретан договор о прекиду штрајка два репрезента-
тивна синдиката који траје од 17. новембра.

Штрајк су пре тачно пет месеци започела сва четири репрезен-
тативна синдиката, а сада скраћењем часова на 30 минута и даље 
штрајкују два синдиката – УСПРС и Синдикат радника у просвети 
Србије.

Синдикати су ступили у чтрајк због смањења плата за 10 одсто 
и због лошег стања у просвети.

Извор: РТС
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Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Датум: 20.04.2015.

Београд
Немањина 22-26

ПРЕДЛОЗИ РЕШАВАЊА СПОРНИХ ПИТАЊА ЗА САСТАНАК 
ГЛАВНИХ ОДБОРА СИНДИКАТА

1. У погледу захтева који се односи на потписивање Посебног 
колективног уговора за запослене у основним и средњим 
школама и домовима ученика, предлажемо да се синдикати-
ма који учествују у поступку мирења омогући потписивање 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и 
средњим школама и домовима ученика, у складу са важећим 
прописима.

2. У погледу другог захтева – повлачење дописа министра о 
умањењу зарада и повраћај одузетих средстава, директори 
школа у штрајку ће утврдити План надокнаде за запослене 
у складу са Упутством о надокнади дела нереализованих 
радних обавеза за време проведено у штрајку од 20.4.2015. 
године чијом ће се реализацијом створити правна могућ-
ност за повраћај средстава.

3. У погледу трећег захтева – помоћ у висини једне просечне 
плате запосленог до краја 2015. године, треба имати у виду 
потписан Споразум о мирном решавању спорних питања 
од стране два синдиката: ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и Син-
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диката образвоања Србије којим је договорено да се Влада 
обавезује да ће у току 2015. године запосленим у основним 
и средњим школама и домовима ученика исплатити награду 
утврђену чланом 32. Посебног колективног уговора и помоћ 
у износу до висине плате запосленог, с тим да ће прегово-
ри о висини и динамици исплата отпочети до 1. јуна 2015. 
године, као и да се не могу водити паралелни преговори о 
висини и динамици ових исплата. Предлажемо потписи-
вање Споразума о мирном решавању спорних питања, па 
самим тим и престанак штрајка, чиме би се реализовале и 
прва и друга тачка овог предлога, имајући у виду чињеницу 
да ће се у преговорима о висини исплата водити рачуна да 
она буде прихватљива за обе стране, а о чему је министар 
и дао усмене гаранције синдикалним вођама у петак 17. ап-
рила 2015. године и које ће поновити на састанку главних 
одбора синдиката у среду 22. априла 2015. године и да ће 
поправљање материјалног положаја запослених у просвети  
системски се решавати кроз доношење закона којим ће се 
уредити платни разреди.
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ГЛАВНОГ ОДБОРА УСПРС,
ОДРЖАНОГ 22. АПРИЛА 2015. ГОДИНЕ, У БЕОГРАДУ

За седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Обраћање министра просвете, науке и технолошког развоја, 
др Срђана Вербића члановима Главног одбора УСПРС – а и 
Председништва СРПС – а

2. Наредни кораци;
3. Текућа питања;

Број присутних седници Главног одбора Уније је 24. Уместо 
Ивана Чукурановића, члана ГО УСПРС, састанку присуствује 
Славољуб Ђорђевић, а Будимку Палију Чикарић, замењује Ненад 
Недељковић.

Након обраћања министра просвете, науке и технолошког 
развоја, Срђана Вербића члановима Главног одбора Уније и Пред-
седништва Синдиката радника у просвети Србије, чланови ГО 
УСПРС су наставили са редовном седницом Главног одбора.

Најпре су Д. Матијевић и Ј. Јанковић образложили како је у 
ствари дошло до министровог пристуствовања седници два репре-
зентативна синдиката која су остала у штрајку, а да је на то утицао 
и миритељ, Ж. Кулић, кога је по препоруци Председништва Уније, 
УСПРС и позвала да учествује као посредник. 

Пошто је укратко изложио своје утиске о министровом об-
раћању члановима УСПРС и СРПС, председник, Драган Матијевић 
је отворио расправу по другој тачки дневног реда.
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Председници општинских одбора су редом излагали о броју 
школа у својим организацијама које су у штрајку и расправљали 
о наредним корацима, уколико би се или не, потписао понуђени 
Споразум. Присутни су такође износили пројекције броја школа 
које би остале у штрајку, уколико би се изгласала таква одлука.

Д. Марјановић је водио евиденцију о томе и резултат је такав, 
да би од тренутних 215 школа које су у штрајку, остало 105 школа 
у штрајку на 30 минута. По тој пројекцији, рачуница казује, да би 
од 630 школа (не рачунајући оне које су тек приступиле Унији), у 
штрајку остало око 110 школа – чланица Уније СПРС.

На тему о наредним корацима, потписивању или не понуђеног 
Споразума, говорили су: М. Мићуновић, С. Јурић, В. Милисавље-
вић, З. Јовић, В. Топаловић, Љ. Милетић, Т. Пешић, М. Миленко-
вић, В. Поповић, В. Андрић, С. Ђорђевић, В. Милићевић, М. Пав-
ловић, Д. Марјановић и Н. Маринковић.

Након подужег излагања присутних по другој тачки дневног 
реда, Д. Матијевић је ставио на гласање предлог ко је за то да се 
понуђени Споразум потпише и тиме прекине штрајк.

За овај предлог гласало је 15, а против је било 9 чланова 
Главног одбора Уније СПРС.

С обзиром да је Д. Матијевић одбио да потпише понуђени 
Споразум, Главни одбор је изгласао са 14 гласова за, 6 против и 
4 уздржана, да Споразум потпише потпредседник Уније, Милан 
Јевтић.

Д. Матијевић је образложио присутнима да одбија да потпи-
ше Споразум из личних, моралних и професионалних разлога, не 
желећи да у медијима правда било чије мишљење, нити да говори 
о нечему о чему нема искрене ставове.

З. Јовић – На састанку Председништва Уније, одржаном пре 
састанка са министром просвете, разматрана су могућа сценарија, 
уколико би дошло до потписивања Споразума и прекида штрајка. 
На овом састанку, Председништво је одлучило, да уколико би Д. 
Матијевић дао оставку након одлуке о прекиду штрајка, да ће то 
исто учинити и Председништво УСПРС, а да ће остати у техничком 
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мандату до Скупштине Уније, планиране за 20. јун 2015. године.
Ова одлука је била прихваћена и од стране представника 

Главног одбора, који су се (са 3 гласа против) одлучили на оставку 
са функције члана ГО и останку у техничком мандату до најављене 
Скупштине Уније.

НАПОМЕНА:
Чланови ГО који имају примедбе на записник, треба да их до-

ставе у писаној форми до наредне седнице ГО УСПРС.

У Београду,
28. маја 2015.

Записничар: Председавајући: 
Милица Пауновић Драган Матијевић
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

САОПШТЕЊЕ

Унија синдиката просветних радника Србије је све време од 
изласка из штрајка два синдиката, инсистирала на додатним га-
ранцијама Владе Републике Србије и ресорног министарства, о 
побољшању материјалног положаја запослених у образовању.

Тек данас, пет месеци од почетка штрајка, усменим путем, до-
били смо чврсте гаранције о посвећености Владе нашим захтевима 
кроз реализацију досадашњих договора.

Министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан 
Вербић, говорио је данас пред члановима Главних одбора синди-
ката у штрајку о неопходности увођења платних разреда, што би 
трајно поправило наше зараде, сматрајући то приоритетом у раду 
свог министарства.

Пратићемо одлуке Владе и бити партнери у доношењу важног 
Закона, који се тиче платних група и разреда у јавном сектору и 
договарати износ награда и помоћи запосленима у образовању.  

Наш штрајк прерастао је самог себе и постао друштвени фе-
номен. У Србији никада до сада један бунт није оволико трајао.

Имајући у виду све околности, Главни одбор Уније синдиката 
просветних радника Србије донео је Одлуку о престанку штрајка, 
након потписивања понуђеног Споразума о мирном решавању 
спорних питања.

Захваљујемо се колегама и запосленима у више од 500 школа, 
који су нас пратили и подржавали, јавности која је разумела наше 
мотиве и медијима без којих не бисмо били у стању да представимо 
многе проблеме школског система.

Београд, 22.4.2015. ИНФО служба Уније СПРС
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Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
Датум: 24. 04. 2015. године

Немањина 22-26
Б е о г р а д

ПРЕКИНУТ ШТРАЈК ПРОСВЕТАРА,
ОД ПОНЕДЕЉКА У СВИМ ШКОЛАМА

РЕДОВНА НАСТАВА

Министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан 
Вербић и представници Уније синдиката просветних радника Ср-
бије и Синдиката радника у просвети Србије потписали су Спо-
разум о решавању спорних питања, као и Посебан колективни 
уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима 
ученика.

Потписивањем ова два документа створени су услови за пре-
кид штрајка просветних радника. 

Подсећамо, штрајк просветара покренула су 17. новембра 2014. 
године сва четири репрезентативна синдиката просвете, али су 
19. фебруара 2015. године представници Синдиката образовања 
Србије и ГСПРС Независност потписали Споразум о решавању 
спорних питања, као и Посебан колективни уговор, због чега је 
велики део просветних радника изашао из штрајка.

Споразум који је потписан са сва четири синдиката између 
осталог предвиђа да ће њихови представници до 1. јуна 2015. го-
дине отпочети преговоре о висини и динамици исплате награде и 
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помоћи за просветне раднике. Такође, договорено је да ће актив-
но учествовати у доношењу платних група и платних разреда за 
запослене у просвети, као и изменама Закона о основама система 
образовања и васпитања, посебно о одредбама које се тичу рад-
ноправног статуса запослених.

Од понедељка, 27. априла, у свим школама настава ће се одвија-
ти редовно, а часови ће трајати 45 минута.

У преговорима о Посебном колективном уговору, као и Спора-
зуму о решавању спорних питања посредовао је миритељ проф. др 
Живко Кулић из Републичке агенције за мирно решавање радних 
спорова.
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На састанку Градског одбора СОЧ-а, 27. априла 2015, председ-
ник Р. Кувекаловић констатује: „Од сутра само Гимназија наставља 
са штрајком и не тражи подршку Уније ни СОЧ-а!” Дивни борци, 

„Прометеји наде” и „последњи самураји”, понашају се по оној Ње-
гошевој: „Нека буде што бити не може..!” И било је... Жељом да се 
победи „непријатељ”, часним приступом послу којим се баве, гор-
дим духом и непоколебљивим моралом, моји другови, гимназијски 
саборци, „купили” су ме за цео живот. За посматраче са стране, и 
не само за оне са стране, држање таквих бораца, било је достојно 
поштовања. Остали смо сами на „мртвој стражи”, и ако сам на 
нешто поносан, онда је то та круна, тих неколико бисерних, по-
буњеничких дана „последњих Мохиканаца”. Одавно се питам како 
би изгледао овај петомесечни штрајк, да није било тих дана који, 
бар мало, „опраше образ” достојанству нашем. Моје перо описало је 
пут бунтовника, „васкрслог” синдикалног борца, пркосног васпи-
тача који није поклекао, и сад могу пуним плућима да кажем: драги 
моји гимназијски саборци, била ми је част са вама „војевати”! 

Чачанска Гимназија нормализовала је наставу од 4. маја 2015. 
године.

Милан Селаковић, 
проф. географије и 

председник синдиката 
у чачанској Гимназији





IV

ЕПИЛОГ

„На крају су још додали
да су жедном и соли продали”

„Ћелава је ласно обријати”

„Чија сила онога и царство”

април – мај 2015.
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24. април 2015.

ДАНАС, ДАНАС...

Данас. Данас би требало да потписан буде споразум између 
синдиката који нису одустали и Министарства просвете, што би 
значило излазак из најдужег штрајка у историји образовања код 
нас (вероватно и у свету).

Милош Галетин

Први пут након пет месеци министар је понудио конкретна 
решења, те мере и обавезао се (додуше усмено) пред представни-
цима синдиката и пред јавношћу да ће их испунити.

Какве су пак реакције?
Светина, односно појединци сакривени иза ње осуше својим 

прангијама паљбу по људима који су толико времена одолевали 
незапамћеним притисцима и најпосле успели да постигну договор 

– упркос свему – што заправо беше основни циљ штрајка.
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Дакле, последњи у шпалиру оних који шибају просвету јесу 
безимени полуписмени навијачи који из своје фотеље злурадо ни-
подаштавају и начин на који је ова борба вођена и њен резултат.

Ја пак сматрам да имам ту част да сам прошао кроз урушен 
тунел и изашао на дање светло предвођен људима чија имена нису 
тајна и који су одржали једну велику достојанствену лекцију чи-
тавом друштву.

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО ЧЛАНОВИМА УНИЈЕ

Поштоване колеге, потписивањем Споразума и ПКУ, завршио 
се најдужи и најмасовнији протест просветних радника у Србији. 
Штрајк, који је у новембру 2014. почео као заједничка акција сва 
четири репрезентативна синдиката просветних радника, форми-
рањем заједничког штрајкачког одбора и предузимањем различи-
тих форми и облика борбе, са циљем скретања пажње јавности на 
тежак положај просветних радника.

Поред скраћених часова, одржавана су протестна окупљања, 
једнодневне обуставе рада, конференције за новинаре. Паралелно 
са овим активностима, вођени су преговори са министарством 
просвете и то на више фронтова: Усаглашавање Посбног колекти-
вног уговора, предлога измена и допуна Закона о основама система 
образовања и васпитања, као и споразума којим би се омогућило 
поправљање очајног материјалног положаја просветних радника.

У фебруару је дошло до споразума који су два синдиката од-
лучила да прихвате. Председништво УСПРС и председник Дра-
ган Матијевић су исти тај споразум понудили чланству и ГО на 
разматрање. Том приликом је речено да такав споразум, настао 
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заједничким наступом са осталим синдикатима представља најве-
роватније максимум који се у том тренутку могао добити. Истина 
је да тај исти споразум, осим немуштих и неодређених гаранција 
није скоро ништа ни нудио. Чланство у великој већини, као и ГО 
су га одбили. Поштујући демократски карактер нашег синдиката, 
ни у једном тренутку није постојала дилема шта треба учинити. За-
хтевано је да се настави протест на исти начин и истим интензите-
том. Кулминација је уследила величанственим скупом просветних 
радника, одржаним 17. марта 2015. као и вишедневном обуставом 
рада наставника у Чачку која је уследила након тога.

Вишеструко ојађене и осиромашене учитеље и наставнике 
додатно је погодила срамна одлука министарства просвете да се 
и додатно и драстично умање примања просветних радника од 
фебруарске и мартовске зараде. Након „каштиге”, први пут од по-
четка протеста министар Вербић се обратио главним одборима два 
синдиката у штрајку. На том састанку је поновио своју уобичајену 

„мантру”. Добили смо неке неодређене гаранције. Додуше, овога 
пута није поменуо ММФ, већ је истакао да све зависи од „једног 
човека”. Поновио је да су, што се њега тиче, преговори завршени 
споразумом који је потписан са два синдиката у фебруару и да је 
овај наставак уследио искључиво због тога што је УСПРС затражи-
ла ангажовање „миритеља”, професора др Живка Кулића.

Након сусрета са министром, а уз претходно прибављено 
мишљење из „базе”, ГО УСПРС је на одвојеној седници одлучило, 
већином гласова, да прихвати споразум који је значио и прекид 
штрајка. Након овакве одлуке, председник УСПРС Драган Матије-
вић је поднео оставку. Одмах су оставке поднели и потпредседник, 
као и чланови Председништва УСПРС. Своје оставке су понуди-
ли и чланови ГО, чија се одговорност огледа само у томе што су 

„електорски” пренели став средине из које су делегирани. Ваљало 
би истаћи то да оставке чланова ГО нису пуноважне, као и да је 
атмосфера након гласања била таква да се о томе у том тренутку 
није размишљало. Статутом УСПРС је предвиђена другачија про-
цедура, тако да оставке чланова ГО УСПРС нису пуноважне, али 
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све остале јесу. На ГО УСПРС је усвојено да садашње Председни-
штво задржи „технички” мандат како би се омогућило потписи-
вање споразума и Посебног колективног уговора, за шта је пренето 
овлашћење на потпредседника УСПРС Милана Јевтића, као и да 
обавља текуће послове до изборне Скупштине УСПРС заказане у 
јуну 2015. године у Бачкој Паланци.

Ипак, сматрамо, да управо сада морамо збити своје редове 
и припремити се за нову битку са старим непријатељима. Они су 
арогантни, бездушни, дрски, бахати, насилни. Главни штаб наших 
душмана је на шестом спрату у Немањиној улици, а имају и исту-
рене „агентуре”. Нису они још са нама завршили. Прете неком „не-
одређеном рационализацијом”, отпуштањем, повећавањем норме 
часова, укидањем права на радни однос на „неодређено време”... 

Прете нам новим реформама, направљеним и замишљеним 
тако да омогуће пуњење џепова „реформатора”, а који опет, због 
урушавања образовног система, никоме не полажу рачуне. Хоће 
да „осавремене” и стручно усавршавање на тај начин да се омогући 
маленој и одабраној групацији блиској министарству просвете и 
његовим агенцијама да уберу „кајмак”.

Свима, који су се одлучили да наставе борбу поручујемо и 
уједно их молимо да узму активно учешће у својој средини у избору 
делегата за изборну Скупштину УСПРС и да се са новим руковод-
ством добро припреме за одсудну борбу.

У Београду, ИНФО УСПРС
27. априла 2015.
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

САОПШТЕЊЕ

Главни одбор Уније синдиката просветних радника Србије је 
на седници одржаној 22.4.2015. године донео одлуку да се након 
потписивања Споразума о мирном решавању спорних питања и 
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим 
школама и домовима ученика престане са штрајком. Одлука је до-
нешена већином гласова, а по прибављеном мишљењу синдикал-
них организација. 

Након овакве одлуке, председник УСПРС-а, Драган Матије-
вић, поднео је неопозиву оставку. 

Оставку су поднели потпредседник и председништво УСПРС-
а, који ће своју функцију вршити у техничком мандату све до одр-
жавања редовне Скупштине УСПРС-а, која ће се одржати у јуну 
месецу 2015. године у Бачкој Паланци. 

На истој седници своје оставке су понудили и чланови Главног 
одбора. Чланом 36. Статута УСПРС-а дефинисано је да Главни од-
бор представља извршни орган Скупштине Уније чије чланове 
бирају општинске односно окружне организације. С обзиром на 
претходно наведену чињеницу чланови Главног одбора могу ос-
тавке поднети органу који  их је на ту функцију поставио. Чланови 
Главног одбора ће и даље обављати послове из своје надлежности 
прописане чланом 38. Статута Уније до истека мандата односно до 
разрешења. 

С поштовањем,
У Београду, Потпредседник Уније СПРС
28. априла 2015. Милан Јевтић
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УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

САОПШТЕЊЕ

После дуге и успешне сарадње са медијима и небројаних изјава 
којима смо обавештавали јавност о свим корацима током пето-
месечног штрајка, на кратко смо се повукли из средстава јавног 
информисања. То није знак завере или пораза, већ одговорности 
да се, после прекида протеста, одржи организација.

Одлуком Главног одбора да треба прекинути штрајк, пратити 
рационализацију запослених и учествовати у радној групи о плат-
ним разредима, окончала се једна битка, али се борба наставља. На 
том Главном одбору председник, потпредседник и чланови пред-
седништва, поднели су оставке, као чин личне одговорности због 
неиспуњавања првог штрајкачког захтева, изузимања запослених 
у образовању од смањења зарада од 10 процената.

У тренутку када се у шеснаестој години постојања, овај син-
дикат припрема за избор свог шестог главног човека, који ће доћи 
из редова наставника, чланова Уније, истичемо да руководство у 
техничком мандату припрема Скупштину, заказану за 20. јун у 
Бачкој Паланци.

ИНФО УСПРС
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1. мај 2015.

ОКОНЧАН ШТРАЈК У ПРОСВЕТИ, АЛИ НЕ И
СИНДИКАЛНА БОРБА

Након петомесечног штрајка просветних радника, током 
кога су часови били скраћени са 45 на 30 минута, Унија синдиката 
просветних радника Србије и Синдикат радника у просвети Ср-
бије потписали су у петак с Министарством просвете споразум, 
којим је окончан овај, по дужини трајања, историјски штрајк.

Споразум је потписан уз посредовање Републичке агенције 
за мирно решавање радних спорова, па, иако захтеви просветних 
радника нису испуњени у потпуности, из Министарства просве-
те су добијена усмена обећања о испуњењу преосталих захтева. 
Нисмо ђаке запостављали. Истичући да нису задовољни коначним 
исходом, Звонимир Јовић, председник Синдиката просветних рад-
ника Баната, рекао је да ће синдикалци наставити своју синдикал-
ну борбу око остваривања права просветних радника.
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Борили смо се како смо знали и умели, међутим, држава је 
урадила оно што увек ради када нема решења и применила је силу 
над просветним радницима. Смањене су плате за фебруар и март 
месец, и то је довело до тога да се број школа које су у штрајку 
драстично смањи. Руководство синдиката више није имало војску 
иза себе и да се штрајк сам од себе не би угушио, ми смо пристали 
да потпишемо Споразум о прекиду штрајка и решавању спорних 
питања мирним путем уз присуство миритеља др Живка Кулића 

– рекао је поводом окончања штрајка Звонимир Јовић.
Он је указао да је Министарство просветним радницима 

умањило зараде и до 14.000 динара, уз обећање да ће новац бити 
уплаћен кад надокнаде часове. Упитан да прокоментарише шта ће 
бити са изгубљеним часовима које је практично немогуће надок-
надити, он је рекао да ће у наредном периоду бити повећан број 
часова, те да ће се увести и радне субота.

– Не сматрам да су деца пуно изгубила, јер смо градиво, где 
је било потребе, прелазили и на додатној и допунској настави. 
Сматрам да је ова надокнада градива више формалност како би се 
просветни радници казнили за свој бунт, него што је та надокнада 
заиста и потребна. Такмичења и пробна матура за осмаке показали 
су да су деца спремна за предстојеће изазове и да су много тога 
научила, иако смо били пет месеци у штрајку – напоменуо је Јо-
вић и додао да ће се синдикална борба наставити и у предстојећем 
периоду.

Наредни корак Синдиката просветних радника Баната је 
укључивање представника синдиката у комисије које се баве из-
радом Закона о платним разредима, променама Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и онима које се баве тума-
чењем колективног уговора и рационализацијом.

Коментаришући рационализацију која следи, Јовић је потвр-
дио да се она очекује већ од септембра, али да су понуђене отпрем-
нине смешне.

– У просвети постоји неколико хиљада људи који су заиста 
технолошки вишкови, тако да је овај први круг рационализације 
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оправдан. Међутим, видећемо како ће ићи са укрупњавањем норме 
и шта се планира, а што представља други круг рационализације. 
Ту говоримо о 30 хиљада људи који немају пуну норму – указује 
председник Синдиката просветних радника Баната.

ФАВОРИЗОВАЊЕ ПРИВАТНИХ ШКОЛА

На питање да ли је овако окончан штрајк просветних радника 
представља и гушење државног образовања, односно форсирање 
приватног сектора, Јовић је потврдио да се, већ неколико година 
уназад фаворизују приватне школе и факултети на уштрб држав-
них, те да, нажалост, синдикалци нису успели да допру до надлеж-
них како би се заинтересовали и помогли просветним радницима.

Извор: Лист Зрењанин





УСПРС Велики штрајк

405

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

ХРОНОЛОГИЈА ШТРАЈКОВА

– Децембар 1996 – март 1997. тромесечна потпупа обустава 
наставе у целој Србији;

– Од 7. до 13. марта 2001. године сви синдикати, учествовало 
1.312 школа од чега из Уније 401 школа;

– 28. новембра 2001. године једнодневни штрајк упозорења, 
само Унија, одазвало се 382 школе;

– 29. маја 2002. једнодневни штрајк упозорења, само Унија, 
одазвало се 318 школа;

– Од 17. до 20. фебруара 2003. сви синдикати, 1.114 школа од 
чега из Уније 372;

– 14. јуна 2005. године једносатни штрајк упозорења, само 
Унија 293 школе;

– Од 1. септембра до 12. октобра 2005. Штрајк у трајању од 42 
дана због ПКУ, само Унија, 375 школа;

– 18. октобра 2005. године једнодневна обустава наставе, 
подршка Обреновачкој гимназији, само Унија, 121 школа;

– Од 3. априла до 12. маја 2006. године сукцесивни штрајк упо-
зорења један час у првој недељи, два часа у другој до једнодневне 
обуставе у последњој недељи, само Унија, 338 школа;

– 5. септембра 2007. године једносатни штрајк упозорења, само 
Унија, 319 школа;
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– Од 19. новембра 2007. до 12. децембра 2007. сви синдикати 
1.690 школа од чега 519 из Уније;

– 20. март 2008. године једносатни штрајк упозорења, само 
Унија 403 школе;

– Новембар 2009. једносатни штрајк упозорења, само Унија 
331 школа;

– Мај 2010. једнодневна обустава – подршка Пожаревачкој гим-
назији, само Унија 363 школе;

– Септембар 2010. једнодневна обустава са митингом на Тргу 
Николе Пашића и шетњом до председника Републике, председни-
ка Владе и министра просвете, само Унија, 436 школа;

– Јануар 2011. сви синдикати;
– 3. септембар 2012. једнодневни протест – само Унија СПРС;
– 30. мај 2013. једносатни штрајк упозорења – само Унија;
– 4. јун 2013. једносатни штрајк упозорења – само Унија;
– 12. јун 2013. једнодневни штрајк са протестом испред Ми-

нистарства;
– 21. јун 2013. протест чланова ГО УСПРС испред Народне 

скупштине РС;
– 10. децембар 2013. једносатни штрајк упозорења, само Унија, 

350 школа;
– 1. септембар 2014. једнодневни штрајк са протестом на Тргу 

Николе Пашића – само Унија, 240 школа;
– 2. октобар 2014. једносатни штрајк упозорења – сви репрезен-

тативни синдикати просвете, 1.200 школа – Унија 398;
– 22. октобар 2014. једнодневни штрајк упозорења са протестом 

на Тргу Николе Пашића – сви синдикати;
– 17. новембра 2014. штрајк са обезбеђеним минимумом про-

цеса рада, који је завршен 24. априла 2015. године.
На овој листи недостаје на десетине штрајкова које су орга-

низовале поједине школе или општински одбори који су чланови 
Уније синдиката просветних радника Србије.
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