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ПРЕДГОВОР
„Сећање је човеков сусрет са вечношћу.”
Епископ жички Г. Јустин
У једној од својих књига – дневника („Живот на леду”) Борислав Пекић разматра шта би се догађало у неком свету без
сећања, у коме способности меморисања или не постоје или су радикално ограничене. Какав би то свет био, да ли би у њему могло
да се живи, заправо, да ли би људска заједница могла да функционише? Пекићев одговор је – свакако не! Јер, ако памћење не би било
замењено некаквим погодним инстинктом (као код животиња), да
држи на окупу ту заједницу, губитак памћења значио би крај цивилизације, њен нестанак. Заборављањем, каже Пекић, не убијамо
само себе, већ и другог у себи.
Књига која је пред вама и која је посвећена двадесетогодишњици постојања Синдиката образовања Чачак, зато и носи наслов
„Да се не заборави”, јер њоме желимо да од нестајања – заборава
одбранимо једно време које сведочи о неким драгоценим људима,
који су, бранећи достојанство свог позива, бранили један систем
вредности, једну епоху, један народ. А, то свакако није вредно заборава и нестајања.
Ова књига је у исто време и сведочанство о једном времену
зла, каквих је у Србији било и много и често. Времену када је упропашћавање српског образовања постало готово државни пројекат,
понижавање учитеља-наставника свакодневица, а духовно и сваколико пропадање нације скоро извесност. У том времену у коме су
све продали, предали или као пијани кнезови поклонили другима,
оно мало преосталог духа побегло је и склонило се у школе и цркве. Тај дух биће последња одбрана Србије од надолазеће свеопште
декаденције.
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Просветни радници Чачка, у чијим се школама тај дух такође
крио, схватили су да је образовање основни стуб сваке озбиљне
државе и друштва, и да би његовим рушењем био завршен процес самозаборава, самонестајања. Да без образовања не само да
нема онога што јесте, већ и онога што ће бити. Да су школе и залог
и основа постојања будућности српске нације. Школе су постале
Термопилски кланац народном пропадању и одсудност те битке
тако је и схваћена.
Ова књига је сведочење о људима који су већ двадесет година у
тој тешкој и упорној борби без предаха за очување српске просвете.
То је прича о њиховим личним и професионалним успонима и падовима, успесима и поразима, посртању и устајању, као и у свакој
животној драми. И, да ли су успели, да ли су победили? Не би били
склони да тврдимо, јер „све што је наде, лепоте и успеха на свету
открива се очима побеђених” (Иво Андрић). Зато ваљда њихова
борба још увек и траје.
Ова књига нема за циљ да било кога слави као победника и
хероја. Њен превасходни циљ је да не заборавимо и да сећањем
сачувамо и себе и другога у себи. О нама нека суде они за нама...
Приређивач
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УВОД
„Да би човек могао да поштује
неку велику личност, и он сам
мора да је неко и нешто”
Ј. В. Гете
Када ме је један колега замолио да му објасним која је тајна,
магија, чаролија на којој Синдикат образовања Чачка тако успешно
функционише свих ових година, као одговор препричао сам му
кратак разговор двојице професора у зборници чачанске Гимназије. Ево те приче. Било је то крајем деведестих у време великих
штрајкова. И била је то једна од многих седница наставничког већа
посвећених штрајку који траје већ недељама. Обојица колега су
већ стари професори, од оних помало конзервативних, који и нису
баш наклоњени бунту својих млађих колега. Штрајкују и они, али
невољно. Један од њих, стари и уважени професор математике, желећи да укаже на узалудност и бесмисао оваквог начина борбе, јер
Влада и Министарство просвете потпуно игноришу наш штрајк,
каже нам: „Зар не примећујете да из дана у дан све више личимо на
Дон Кихота? Постајемо смешни и себи другима...” Устаје други колега и театрално, драмски, како то само професору књижевности
пристаје, каже: „Драги колега, ако је истина то што тврдите, ја од
данас прелазим на њихову страну (штрајкача), јер да није Дон Кихота, не би било ни књижевности. Поезија се увек правила од оног
што немаш.” Дакле, желео је да каже да без страсти, ентузијазма,
посвећености и заноса, понекад и наивног, не можеш постићи ниједан велики циљ, нити направити нешто ново. Обојица су те године
отишли у пензију...
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И заиста, та донкихотска атмосфера, тај штимунг детињег оптимизма и простодушности краси Синдикат образовања Чачак.
Али, иза те привидне наивности и површности, крила се велика
промишљеност и озбиљност. Ваљда зато што су наше ветрењаче и
змајеви били веома реални и брутално стварни, са њима се заиста
требало борити. А, било их је заиста много! Требало се прво изборити са предрасудом имена „синдикат”, јер је то била институција која је изазивала подсмех и презир; са колегама који су своју
неодлучност и страх крили иза скептицизма и „реализма”; политичарима који мрзе побуњеног човека, а поготову оног који чита
и мисли; другим, државним синдикатима и псеудосиндикатима;
личном материјалном бедом; државним инспекцијама и службама,
доушницима и провокаторима... И напокон, са властитом наивношћу и синдикалном неукошћу.
Штиво које је пред вама, управо има за циљ да макар мало дочара тежину, драму и силину те борбе која траје, ево, већ пуних 20
година. И што је важније – не престаје! Као што каже Андрић у тексту о Младој Босни: „Други се боре за циљ, а наша борба нема крај.”
Књига је подељена на две основне целине. Први део говори о
околностима у којима настаје СОЧ, његовом значају, утицају, циљевима борбе. Он је више ауторски него што има документациони
карактер, јер су у њему доминантни лични утисци, размишљања и
ставови непосредних учесника, актера у стварању СОЧ-а. Тако да
тај део нема неки историографски, фактички значај, али је то једини начин да дочарамо и (о)живимо аутентичну атмосферу времена
у коме СОЧ настаје и траје.
Други део књиге је документациони. У њему се хронолошким редоследом износе аутентична документа из архива СОЧ-а
и личних архива наших колега. У њему нема коментара нити ауторских прилога, осим минималних интервенција приређивача,
својеврсних дидаскалија, које имају за циљ само да појасне неку
ситуацију или личност, да укажу на контекст догађања или њихов
искод. Тако да овај део има потпуно аутентичан садржај и може,

10

СОЧ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

између осталог, послужити као релевантна историографска грађа
неким потенцијалним или будућим истраживачима минулог времена.
Приређивач

Извињавамо се!
Свим професорима правописа и језичким чистунцима због
употребе акронима СОЧ – Синдикат образовања Чачак. Веома га
често правописно неправилно употребљавамо, али то није зато
што не знамо (баш) парвопис, већ зато што „то” за нас није именица, већ биће, па о њему тако и говоримо.
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„Реформе – да! Ни споре, ни брзе, него квалитетне
и трајне! Реформе ослоњене на добру традицију и
реформе које ће постати добра традиција”
Гесло СОЧ-а

ТАКО ЈЕ НАСТАО СОЧ

З

РЕЧ ПРВОГ ПРЕДСЕДНИКА

ачетке праве синдикалне борбе у Србији пратимо почетком
деведесетих година. Са озваничењем политичког плурализма у Србији пратимо настанак мноштва политичких
партија које врло често стварају и подстичу управо они који су на
власти. Са синдикатима није тако. Стари социјалистички концепт тешко и споро се мењао. Синдикат је био замишљен као украс
друштвеном животу и као привезак партије на власти који само
повремено дели радницима уље, брашно, полутке... Такав синдикат није ни заслуживао да се тако назива, али 50 година је такав био
и служио је појединцима да напредују на друштвеној лествици. Од
борбе за права радника није било ништа. Проблеми су почели оног
тренутка када је настала потреба за синдикатом који ће се борити
за законска права запослених , која су укидана и постепено суспендована. Све је то било праћено суновратом материјалног положаја
радника у првој половини деведесетих година. Стари синдикат је
то само посматрао. Као такав, губио је смисао свог постојања и
почео полако да се урушава.
Први корак у стварању независних синдиката у просвети
чинили су они појединци који су се самостално ишчлањавали из
државног синдиката (тада Савез синдиката Србије – ССС). Тиме
су хтели да покажу да не желе да издвајају било какву чланарину за
такав синдикат и да не желе да их аутоматски, мимо њихове воље,
учлањују у једини постојећи синдикат.
Прекретница у стварању независних синдиката у Србији био
је велики штрајк фебруара 1997. Све до тада просветни радници
су веровали да се државни синдикат бори за њихове интересе. Све
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до тада он је имао потпуну превласт у каналисању оправданог незадовољства просветних радника Србије свих претходних година,
те зиме 1997.
Припреме и наговештаји штрајка са потпуном обуставом рада
обављени су током децембра 1996. а почетак штрајка најављен је за
28. јануар наредне године. Извршни одбор Синдиката просветних
радника Војводине први је у Србији, још 10. јануара 1997. донео одлуку о ступању у штрајк са почетком другог полугодишта. У штрајк
су прве ступиле школе у Сомбору и околини већ 15. јануара 1997.
У наредне две недеље штрајк се ширио у Војводини, Београду и
једном броју школа у осталим градовима Србије, па и Чачку.
У Београду је 31. јануара 1997. у Дому синдиката одржан скуп
представника школа из читаве Србије. Упркос покушајима представника државног синдиката да се штрајк прекине, тај скуп је
донео одлуку о генералном штрајку. После тога у штрајк је ушло
скоро 1000 школа у Србији. Штрајк је уз неуспеле преговоре са Владом Србије трајао све до почетка марта. Тада је 3.марта, Томислав
Бановић, председник Савеза синдиката, а не Јагош Булатовић,
председник Републичког одбора за просвету тог синдиката, незаконито потписао споразум са Владом о прекиду штрајка. Штрајк
је окончан повећањем плате за неких 30 посто, односно у пролеће
1997. професор у Србији имао је плату од око 40 немачких марака.
Одлука о прекиду штрајка и почетку наставе донета је 5. марта
1997. Незадовољство просветних радника „државним” синдикатом било је огромно. Оно је достигло врхунац у одлукама да читаве
средине колективно иступе из тог синдиката и почну оснивање
засебних синдикалних организација, углавном на градском нивоу. Тако, током пролећа 1997. поред већ постојећег Синдиката
просветних радника Војводине (СПРВ), у Србији настају јаки и
добро организовани синдикати у Панчеву, Ковину, Београду... Тада
је настао и Синдикат образовања Чачак.
У четвртак 10. априла 1997. у 19 сати у свечаној сали чачанске
Гимназије одржана је оснивачка скупштина Синдиката образовања Чачак. Скупу је присуствовало преко стотину представника
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из Машинске, Техничке, Медицинске школе, Гимназије, основних
школа Вук Караџић, Танаско Рајић, Филип Филиповић, 7. октобар...
И не би баш могао свих да се сетим. На Оснивачкој скупштини је
усвојен Статут Синдиката образовања Чачак; за председника је
изабран Срећко Албић, професор математике у Машинској школи;
за председника Скупштине СОЧ-а Драган Матијевић, професор
филозофије у Гимназији, а чланови Извршног одбора СОЧ-а су
сви председници школских синдиката.
Срећко Албић, професор
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ИМЕ СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАК (СОЧ)
Те деведесете године биле су време поплаве акронима. У епохи
опште демократизације друштва, формиране су небројене нове
владине, невладине и политичке организације, од којих се свака
трудила да измисли неко карактеристично име и препознатљив
акроним. Тако је било и са нашим синдикатом. Требало је смислити име које ће одсликавати суштину, садржај рада организације,
а опет бити кратко и лако памтљиво и самим тим препознатљиво.
Биле су понуђене три могућности: Синдикат просветних радника
Чачка (СПРЧ), Синдикат запослених у просвети Чачка (СЗУПЧ) и
Синдикат образовања Чачак (СОЧ). Прва могућност је одбачена,
јер асоцира на придев који указује на нешто мало, јадно и оскудно; друга је одбачена, јер је исувише рогобатна и тешко да би је ко
могао и запамтити и изговорити. Тако да је системом елиминације
остала ова трећа могућност, Синдикат образовања Чачак (СОЧ),
јер је име кратко и лако се памти, а ипак асоцира на нешто укусно, обилато – сочно. Поједине колеге из других градова, иронично
кажу да их акроним асоцира на чачанске печењаре, по којима је
град познат у целој Србији...
Статут СОЧ-а
Да би Синдикат образовања Чачак био званично регистрован
и да би постао, како се то каже, правно лице, морао је да има и
свој статут. За писање статута били су задужени Срећко Албић,
први председник СОЧ-а, Иван Ружичић, председник синдиката
чачанске Гимназије и Драган Матијевић, председавајући оснивачке Скупштине. Наравно да се у те правничке послове готово ништа
нисмо разумели. Јер, један од поменутих је математичар по вокацији, а друга двојица су филозофи. Због тога смо морали да преузмемо тактику свих лоших ђака, незналица – да преписујемо. Наша
познаница, Јелена Христодулу, тадашња председница синдиката
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Независност, дала нам је статут тог синдиката. Наш посао је био да
га пажљиво прочитамо, појмове прилагодимо нашим потребама
и сасвим минимално изменимо. И, за тили час СОЧ је имао свој
статут. Правна форма је задовољена. Ко још чита статуте, а ионако
су сви готово исти по садржају, па је немогуће утврдити који од њих
је оригинал, а који плагијат. Зато и не чуди што је овај „инстант”
Статут СОЧ-а мењан много пута, на свакој од Скупштина нашег
синдиката. И 2001. и 2007. и 2015. године.
Прву верзију Статута СОЧ-а графички је припремио и
одштампао у априлу 1997. године професор математике и информатике у чачанској Гимназији, колега Драгослав Бајовић.
Знак СОЧ-а
Симбол, препознатљиви знак,
грб Синдиката образовања Чачак
или лого СОЧ-а, како се то данас
каже, осмислио је колега Вељо
Милићевић, професор ликовног
васпитања у чачанској основној
школи „Вук Караџић”. Његово (да
будемо нескромни) хералдичко
значење је следеће: стилизована
оловка у облику троугла и круг
исписујући слова „С” и „О” њему
представља геометрију – математику и српски као два кључна предмета и елемента сваког образовања, па и нашег. Мирослављево писмо којим је исписано име
синдиката упућује на његову постојбину – Србију. Тако да је његово
семиолошко значење да основу образовања за које се СОЧ залаже
представља: традиција (писмо) + мисаоност (математика) + ученост (писменост). Биле су две варијанте боје знака, златно-плаво
и бело-плаво. Одабрали смо ову другу, јер је скромнија и једноставнија. Златно увек сугерише на претенциозност...
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Локални познаваоци свеколике светске езотерије спочитавали су нам како је троугао симбол масонерије. Одговорили смо им да, ако је и тако, а није тако, мало мистике и тајновитости никад није на одмет. Она, ако ствар не чини бољом,
чини је занимљивијом. Вељо и масонерија! Немојте, молим вас!
У том општем пионирском заносу стварања новог, имали смо
идеју да направимо и химну СОЧ-а. Нашли смо чак и композитора
и писали текст химне, али на праву срећу идеја никад није реализована. Иако је од СОЧ-а, било би много...
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Прва...
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... и последња страница изворног Статута Синдиката образовања Чачак
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МИ О НАМА

СОЧ — БОРБЕНО КРИЛО УНИЈЕ
Какав је утицај Синдиката образовања Чачка на јавни живот
града најбоље илуструје следећа анегдота. Када су крајем деведесетих година локални медији истраживали каква је политичка информисаност грађана, један од испитаника изјавио је: „Ја знам само за
две организације о којима се прича; то су СОЧ и УЧК”.
Ова „несрећна аналогија” нашег суграђанина имала је за циљ
да илуструје какву је медијску пажњy у граду изазвао Синдикат образовања Чачка својим честим и упорним синдикалним акцијама.
Жестина и истрајност које су карактерисале борбу СОЧ-а требало
је да укажу управо на важност циљева те борбе. То чему је тежио
СОЧ није био само пуки еснафски, већ далекосежни друштвени
интерес. Синдикат образовања Чачка борио се не само за материјални положај просветних радника и достојанство професије,
већ пре свега за образовање као носећи стуб на коме почивају свако
озбиљно друштво и држава. Мера циљева одређивала је карактер
борбе. За једну малу организацију какав је СОЧ то су били превелики захтеви, али су само они оправдали сврху његовог постојања
и метод његовог деловања. Свест о важности циљева наше борбе
и свест о ограничености снаге СОЧ-а родило је његово гесло: „Из
пораза у пораз, до коначне победе!” Ова парадоксална фраза показује сву апсурдност времена у коме је СОЧ постојао, али и свест
о томе да само упорношћу и борбеношћу можемо остварити свој
циљ — боље образовање у Србији.
Шта је СОЧ
У априлу 1997. године, после великих протеста просветних
радника широм Србије који су трајали готово два месеца и који су
се, као и сви претходни, завршили великом преваром државног
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синдиката (сада СОС), формиран је Синдикат образовања Чачка. У свечаној сали чачанске Гимназије, пред стотинак колега из
готово свих чачанских школа, просветни радници Чачка одлучили су да покушају да се самостално боре за своје професионално,
материјално и изнад свега људско достојанство. Ову идеју у мају
исте године подржаће више од пет стотина просветних радника
Чачка. За првог председника Синдиката образовања Чачка изабран
је Срећко Албић, професор Машинске школе у Чачку, који ће неколико година касније постати и председник Уније синдиката
просветних радника Србије.
Оно по чему је СОЧ препознатљив и у чему је тајна свих његових синдикалних успеха јесу кадрови. За председнике синдиката и
у граду и по школама бирани су најбољи — истакнути професори
и наставници, људи од професионалног и моралног интегритета
који су имали све квалитете да поведу чланове (у оно време, а и
сада) у веома неизвесне и опасне акције.
Ауторитет тих људи давао је свим акцијама Синдиката образовања Чачка легитимност и уверљивост у јавности. То су људи
којима су колеге и јавност веровали, и којих су се власти плашиле.
Њихова стручност, интелектуалност, способност и храброст учиниле су од СОЧ-а најорганизованију и најауторитативнију институцију у граду. Тако се данас о томе ко ће бити директор школе или
неке друге просветне институције не питају локални политичари
и провинцијски кадровски мештани, већ СОЧ.
Директори већине школа у Чачку били су истакнути чланови
СОЧ-а, који су и данас у одличним односима са бившим синдикалним колегама.
За директора Регионалног центра за развој образовања постављен је кандидат СОЧ-а, а за начелнике Школске управе такође
стари чланови. Тако је цело чачанско образовање де факто у рукама
СОЧ-а и није никакво чудо што је оно једно од најуређенијих и
најквалитетнијих у целој Србији. У овоме се крије још једна посебност СОЧ-а, јер своје „најбоље војнике” дајемо свом противнику,
школској власти. Радо то чинимо, јер је у корист образовања.
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Изграђен ауторитет
Какав је данас ауторитет СОЧ-а међу просветним радницима Чачка, најбоље говори податак да су све чачанске школе (23)
учлањене у овај синдикат. Од 1.500 радника у образовању Чачка
1.300 је у СОЧ-у, што значи да 90 одсто њих верује овом синдикату.
Захваљујући својим кадровима, масовности, ауторитету и одличној организованости, Синдикат образовања Чачка један је од
највиталнијих и најборбенијих делова Уније синдиката просветних радника Србије. Због своје ревности и понекад радикализма
у извршавању синдикалних договора и задатака, често је у сукобу не само са просветном влашћу већ и са оним деловима Уније
које не красе борбеност и храброст. Уосталом, гесло СОЧ-а јесте
да „добри морају водити слабе макар били и мањина, а не лоши
добре макар били и већина”. О томе шта борбеност СОЧ-а значи
за ауторитет саме Уније сведоче речи барда српског синдикализма
Миодрага Скробоње, који веома често понавља: „Да су ми још само
два синдиката као Чачани, министарство (просвете) већ би било
на коленима.”
„Круцијална синдикална питања” као што су плаћен превоз,
јубиларне награде, технолошки вишкови... која и дан-данас муче
поједине чланице Уније, за СОЧ су само тривијалности које су
регулисане пре много година. Активност Синдиката образовања
Чачка не исцрпљује се у борби за побољшање социјалног и материјалног статуса просвете, већ и у борби за професионални статус,
за другачије место и значај образовања у друштву. Синдикат образовања Чачка био је најоштрији критичар оног преврата, земљотреса у српском образовању названом „Гашине реформе”. Желећи да
укаже просветној и широј јавности на погубност овакве реформе
не само на образовање већ и на цело друштво, СОЧ је објавио три
студије под насловом „Погледи на реформу образовања”. У њима
се на јасан начин указује на све заблуде, нејасноће, недоречености
и опасности понуђене реформе. Као наставак настојања да Србија
има боље образовање настале су и две књиге којима је СОЧ издавач
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или суиздавач — „Нови школски поредак” Влада Димитријевића
и „Бела књига образовања” Данила Беодранског и Драгана Матијевића. Ове публикације пратио је и низ трибина и промоција
широм Србије. Тако је СОЧ постао институција за поштовање чије
се мишљење посебно уважава у готово свим питањима просвете.
Чланови многих комисија важних за послове образовања јесу људи
из нашег синдиката.
Шта СОЧ значи за Унију говори податак да скоро нема органа
или комисије Уније у коме нема неког из СОЧ-а. Они су или њени
председници (Срећко Албић), или чланови Главног одбора (Весна
Топаловић), или Председништва (Драган Матијевић) и Надзорног
одбора (Милан Селаковић).
Многи од синдиката, чланова Уније, жале се на то да „њихове
акције нису доступне јавности, јер су под медијском блокадом”.
Са СОЧ-ом то није случај. Свака његова акција под будном је медијском пажњом, дакле, и пажњом јавности. Свака конференција
за штампу препуна је новинара из свих медија, и писаних и електронских. Зашто? Зато што је свака акција Синдиката образовања
Чачка (био то штрајк, трибина или промоција књиге) правовремена, актуелна, добро испланирана, прецизно вођена и масовна. У
њима увек учествују готово све школе. Што је најважније, „СОЧ
никад не блефира”, никад није само претио, никад није обећао, а
да обећање није испунио. Зато новинари знају да пред собом имају
озбиљне људе, доследне синдикалне раднике који ураде оно што
науме. Њихову доследност цене сви — и колеге и ученици, и родитељи и јавност, па свакако и новинари и медији. Када неко хоће
да буде уважаван, он мора уважавати и себе и друге. То је улог
ауторитативности.
Ауторитет и углед које Синдикат образовања Чачка има у
самом граду, а и у Србији, један је од највећих домета за који су
се изборили просветни радници Чачка. Због тога тај углед треба
љубоморно чувати и јачати, јер борба за образовање у Србији тек
почиње, а за њу је потребно још много угледа, памети и храбрости.
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Руководство СОЧ-а из 2003.

Пошто смо текст почели анегдотом, њоме га и завршавамо.
Кажу, када се неко од чланова СОЧ-а појави у медијима било којим
несиндикалним поводом, већ сутрадан је кључно питање у Чачку
— када СОЧ почиње штрајк.
Радован М. Кувекаловић,
председник СОЧ-а

ЗА ШТА СЕ БОРИ СОЧ
Морамо себи и јавности Србије одговорити на три основна
питања:
1. За које циљеве се бори Синдикат образовања Чачак?
2. Против кога се СОЧ бори ?
3. На који ће се начин СОЧ борити да би остварио циљеве?
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За које циљеве се бори СОЧ
Два су стратешка циља за које се СОЧ бори од свог оснивања.
Први је борба за просветне раднике а други, борба за образовање
Србије.
Ова прва борба је борба за социјални статус просветних радника који су небригом државе дуги низ година боравили на граници сиромаштва.
–– Ми се боримо да просветни радници добију статус какав
им припада, какав одговара значају посла који обављају и
образовању које поседују;
–– Боримо се да просветни радници у Србији заузму место у
друштву као у свим европским земљама – да припадају вишем средњем слоју;
–– Да имају друштвени углед какав припада васпитачима;
–– Да се створи систем вредности у коме се исплати бити образован.
Друга борба је борба за образовни систем Србије. Дубоко свесни значаја посла који обављамо и утицаја образовања на будућност
државе ми се боримо за уређен и стабилан систем образовања у
коме неће бити великих потреса и у коме се просветни радници
неће исцрпљивати у борби с неразумним министрима.
–– Боримо се за функционисање Националног просветног савета као надполитичког тела и гаранта интереса образовања;
–– Боримо се за школско законодавство које ће штитити интересе свих субјеката образовања а не Дамаклов мач над
њиховим главама ;
–– Боримо се да истерамо политику из и школу претворимо у
професионалну институцију;
–– Боримо се да образовање има статус најдрагоценије инвестиције, а не статус буџетске потрошње, јер тако је и у свету;
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–– Боримо се да издвајање за образовање као у свим европским
земљама буде 6,5%, од бруто националног дохотка, a не 3,2%
као код нас;
–– Боримо се да се образовање прогласи примарним националним интересом, као у Словенији, а не да се проглашава
реметилачким фактором националне летаргије, као код нас;
–– Боримо се за реформе образовања чији ће носиоци бити
наставници – практичари, а не амбициозни министри који
о образовању знају мало тога.
Против кога се СОЧ бори?
На путу СОЧ-а ка пројектованим циљевима има много противника (необразованост, неинформисаност, предрасуде, идеолошка
наслеђа, лењост духа, ...), али свакако наш највећи противник јесу
(нажалост) неки људи из Министарства просвете. Оно што је основа деловања тих владиних чиновника јесте невероватна мржња и
презир према просветним радницима. Они са нама не разговарају,
већ прете. Они са нама не сарађују, већ уцењују. Они не саветују,
већ наређују. Они не храбре, већ плаше. Они не помажу, већ малтретирају. Ми, просветни радници, смо њихов највећи непријатељ. Тако они мисле и у праву су. Част је таквима бити непријатељ.
Знамо да ће онај који је вођен мржњом на крају сам себе
уништити, али ће док се то не догоди још много зла направити.То
зло ћемо учинити мањим ако им помогнемо да оду што пре
Како ће се СОЧ борити
Четири највреднија оружја којима СОЧ располаже у у борби
за остваривање циљева јесу: стрпљење, упорност, памет и вера.
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Стрпљење
Не треба имати илузију да се сви ови циљеви могу остварити
са једним или два штрајка од по три-четири дана. Пред нама је
важан циљ, дуг пут и опасан противник. Ми се не боримо само
против једног човека, већ против система, против једног начина
мишљења. Зато морамо бити стрпљиви и темељни.
Упорност
Синдика (па и СОЧ) није револуционарна, превретничка организација која преко ноћи може да реши све проблеме. Само упорном, дуготрајном борбом проблеми могу бити решени и циљеви
остварени.
Памет
Бог нам је подарио памет и ми смо је својим звањем и потврдили, а она је најбоље оружје против неразумевања, гордости и
примитивизма наших противника.
Вера
Немојте никада себе питати да ли сте у праву. Јесте! Верујте
у то, јер вас води професионални интерес, а њих жеља за влашћу.
Они се боре да трају још четири године, а ви се борите за универзално трајање. Њих води лични интерес, а вас општи. Они се боре
само за себе, ви за све остале.
Верујте у то, јер је истина и победићемо!
Овај текст је први пут изговорен у Краљеву 5. октобра 2005.
године. Касније ће постати програмски документ Уније, јер ће само
акроним СОЧ бити замењен са УСПРС.
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ДРУГИ О НАМА

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАК — ЈЕДИНСТВЕН
И НЕПОНОВЉИВ
„Да би био добар синдикалац”, рекоше Чачани, „мораш да будеш поштен, храбар и довољно луд да бесплатно даш целог себе у
борби за достојанство професије, јер најбољи синдикалац је гладан
синдикалац”.
Након великог штрајка просветних раднка 1996/97 који је насилно прекинут од стране ненадлежног Савезног синдиката, тадашње СРЈ, дошло је до масовног напуштања Самосталног синдиката Србије и формирања нових локалних синдиката просветних
радника. Многи од њих ће касније формирати Унију синдиката
просветних радника Србије и друге републичке централе. Тада
упознајем и колеге из Чачка који су били једни од оснивача Уније
који су на мене оставили посебан утисак.
Чачани јесу некако особени и своји па међу њима има много
оних које сам описао у уводној реченици којом сам парафразирао
њихово схватање и однос према синдикализму.
У СОЧ-у су људи кључ њиховог успеха јер су они, ма колико
одлазили и долазили нови људи, увек и сви, знали зашто су ту,
шта им је циљ и како до њега стићи. Оно што је посебно фасцинантно је њихов међусобни однос који се може дефинисати као
нешто више од другарства и пријатељства са искреним поштовањем и уважавањем свих и свакога, па међу њима никада није
било повишених тонова, конфликата, размирица и сл, што је за
српски металитет скоро незамисливо. Дружење са њима напросто
релаксира, оплемењује и остаје за памћење, па сам често говорио
да су ми као браћа.
СОЧ је увео нову димензију у синдикалном деловању, јер је у
остваривању својих програмских циљева окупио и друге интересне
групе – директоре школа, школску управу, локалну самоуправу,
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родитеље, ученике и др. Зато су лако и брзо постизали резултате
јер им је општи интерес био заједнички.
У СОЧ-у се никада није калкулисало јер су око конкретних питања и проблема које је требало решавати лако постизали потребно
јединство, нарочито кад је требало протестом или штрајком упозорити просветне власти и власт генерално, да је враг однео шалу,
због чега смо СОЧ звали борбено крило Уније.
Својим јасним и аргументованим ставовима пресудно су утицали на политику Уније и неспорно су показали да су најбољи и
најрганизованији синдикат просветих радника у Србији. Ово се
огледа у чињеници да су они и другим синдикатима наметнули
нови програмски курс који је значио раскид са превазиђеним синдикалним акивностима и премештање тежишта рада на стратешка
питања образовне политике, реформе образовања, закондавства
из домена просвете и рада, колективног преговарања, управљања
школама, условима рада и стандарду запослених и др, чега су се
други синдикати либили под изговором да то нису синдикална
питања. Када се томе дода и издавачка делатност коју је по иницијативама СОЧ-а остварила Унија, јасно је да је све ово довело до
сјајних резултата, а СОЧ заузима почасно место у Унији.
Још као председник Уније сугерисао сам осталим члановима
да оду по рецепт у СОЧ, а још више сам жалио што Унија није
имала бар још два-три СОЧ-а – где би нам био крај?!
СОЧ је и Срећко Албић који када је отишао са функције у
Унији на место директора школе, није заборавио своју синдикалну прошлост па је и сам лично подржавао и спроводио одлуке
о штрајку. У томе је био толико „ревносан” да је једном приликом „заборавио” да обавести запослене да је штрајк окончан, па је
штрајк у његовој школи потрајао дан дуже.
СОЧ је и Иван Ружичић дугогодишњи директор чачанске
гимназије који чини све што може на побољшању материјалног
и свеукупног положаја образовања, потпуно подржавајући синдкалне активности и активним учешћем на многим трибинама,
семинарима и стручним расправама, својим сјајним рефератима
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едуковао је синдикално чланство игноришући упозорења просветних власти да је државни службеник, а не синдикалац.
СОЧ је и Данило Беодрански који је као начелник Школске управе учинио велике помаке у решавању многих проблема запослених посебно у вези технолошких вишкова, а дуго ће се памтити и
„пианино” у његовој канцеларији.
СОЧ је и Милан Селаковић, познат по својим духовитим и
саркастичним коментарима разних законских решења и потеза
просветних власти.
СОЧ је и Радован Кувекаловић, познат по веома енергичном
позивању неодлучних при доношењу одлука о штрајку или протесту, понекад љутито као љуте папричице од којих се никад није
одвајао па их је носио и на путовања – за сваки случај.
СОЧ су и Славица Салемовић, Илија Нешковић, Весна Топаловић, Владимир Аџић... Сјајни синдикалци и борци за свако
поштовање.
СОЧ је Драган Матијевић, најбољи репрезент онога што су
Чачани. Он је био и остао мозак и душа свега нејбољег што су
учинили и чине СОЧ и Унија. Људска и интелектуална громада,
мислилац, учитељ, стратег и визионар. Човек изузетног поштења,
части и достојанства, промишљен, духовит и непоновљив. Човек
кога су дочекивали и испраћали аплаузима, за кога није било питања на које нема одговор. Организатор, аутор или коаутор свих
издања Уније који су незабележени у синдикалној делатности. Вансеријиски говорник, филозоф и најумнија глава у Унији.
Коначно, све што сам о Драгану Матијевићу изговорио и написао, садашњи председник Уније, Јасна Јанковић, сажела је у једну
величансвену реченицу: „Драган Матијевић, патријарх српског
образовања” .
								
Миодраг Скробоња,
председник УСПРС од
2001. до 2005. године
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СИНДИКАЛИЗАМ У СРБИЈИ
Након завршетка епохе „диктатуре пролетеријата” и социјалистичког периода када су радници, наводно, били уједно и
власници средстава за производњу, фабрика и предузећа, после
обарања ове илузије, обнавља се током 90-тих година 20. века и
замрла синдикална борба. Стари социјалистички синдикални концепт се урушавао јако споро и тешко. У систему у коме је настао,
такав синдикат је био замишљен као посебни декор друштвеног
живота, привезак партије на власти, задужен за набавку уља, шећера, брашна, зимнице, свињских полутки... Борба за радничка права
је таквом синдикату била сасвим у другом плану. Постојање синдиката који је називан и „владиним синдикатом” био је сам по себи
contraditio in adiecto. Међутим, појединци и читаве школе почињу
синдикалну борбу у оквирима тог и таквог синдиката.
Велики штрајк просветних радника, организован почетком
1997. године показао је да постоји огромно незадовољство просветних радника, као и борбени потенцијал који није у стању да води
и усмерава окоштала организација државног тзв. „самосталног
синдиката”. Неодлучност, капитулантство и улагивање државним властима од стране руководства те организације, натерао је
читаве средине да преиспитају смисао партиципирања у таквој
организацији и многе су одлучиле да оснују засебне синдикалне
организације, углавном на градском нивоу. На такав начин, поред
јаких, добро организованих градских синдиката широм Србије,
настаје и њихова „перјаница”, Синдикат образовања Чачка, популарни „СОЧ”.
Скоро свим новонасталим организацијама убрзо постаје јасно да борбу против централизовано организованог министарства
просвете није могуће сасвим ефикасно водити из неколико градова и центара и у акцијама које нису међу собом координиране и
усклађене. Било је апсолутно неопходно створити акциони центар.
Настала је Унија.
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Просветни радници из различитих средина су прихватили
Унију као своју организацију. Запослени у школама Ниша, Београда, Зрењанина, Сремске Митровице, Панчева, Вршца, Бачке
Паланке, Врбаса, Зајечара, Бора, Ваљева, Краљева, Крушевца,
Ужица, Прибоја, Пријепоља, Новог Пазара, Смедеревске Паланке,
Врања, Крагујевца су у Унији препознали организацију која им
пружа прилику да се боре за своја радничка права, а у СОЧ-у су
препознали „авангарду” Уније. Ово су основни мотиви који су нас
навели да се међусобно повежемо из различитих градова и средина
и оснујемо Унију.
У последње време и веома често из различитих средина се чују
питања синдикалне подељености, као и потреби да постоји само
један синдикат. Да ли је синдикални плурализам добар и могу ли
подељени синдикати постићи озбиљне резултате? Очигледно да је
реч о неразумевању саме суштине синдикалне борбе. Синдикати
који су добро организовани, спремни за акцију, представљају веома велику снагу. Синдикално мноштво никако не би требало да се
доживљава као некакав међусиндикални сукоб или раскол. Кроз
синдикалне акције ће се веома лако утврдити који су то прави, који
се боре за интересе запослених, а који то нису. За Синдикат образовања Чачка се такво питање није никад постављало од тренутка
његовог настанка пре двадесет година.
Најпре као председник Уније- Крагујевац, а затим и као члан
председништва УСПРС, имао сам велику част и привилегију да са
својим пријатељима и колегама из СОЧ-а, на многобројним трибинама, конференцијама и научним скуповима ширим чачанску
синдикалну „јерес”, убеђујући просветне раднике широм Србије
да су наши циљеви достижни и да образовање у Србији може бити
много боље.
Ресор за образовни систем УСПРС
Милан Јефтић
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ДОСЛЕДНИ У ИДЕАЛИЗМУ
Две деценије у животу сваког човека обележене су бројним догађајима на личном и професионалном плану, од којих само неки
остају у његовом сећању као значајни. На професионалном плану
формирање Синдиката образовања Чачак заузима посебно место у
мом животу, због тога што је настао из истинске потребе да се просветни радници удруже и створе организацију која ће се залагати за
остваривање потреба и интереса који су део стварности у којој живе
и раде. Синдикат образовања Чачак који је настао пре двадесет година од првих дана до данас део је мог личног идентитета. Памтим да
је формирање синдиката захтевало пуно памети, енергије, времена,
храбрости и појединаца који су били спремни да посвете део свог
живота интересима који су заједнички свим просветним радницима. Створен је синдикат чији мото није да паметнији попушта, већ
мисли својом главом и не пристаје да учествује у понижавању којем
је изложена читава једна професија. Социолози кажу да су организације полуге друштвене моћи и ми смо формирањем Синдиката
постали јачи у одолевању притисцима и уценама свакојаке врсте.
Период настанка и постојања Синдиката образовања Чачак
обележен је бројним штрајковима. Ни у једној професији их није
било толико као у просвети. Да ли су штрајкови били увек успешни
што се тиче остваривања постављених захтева? Одговор је – не.
Али је сваки штрајк за мене представљао борбу за очување личног
и професионалног идентитета. Увек је значио исправљање кичме
и подизање главе изнад лицемерја, лажи, превара и пристајања
на новопрокламоване вредности, као што су: НЕЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ,
СЛОБОДА ЈЕ РОПСТВО (пароле партије у Орвеловој 1984), СПОСОБНОСТ ЈЕ КРАСТИ, ВАРАТИ И СТИЦАТИ БОГАТСТВО, УГЛЕД И МОЋ (на муци и страдању других људи) ИСТИНА ЈЕ ЛАЖ.
У атомизованом друштву у коме је тако мало солидарности,
у друштву у коме аутентично и реални живот не постоје, већ
само оно што је од власти прокламовано, стварање Синдиката
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образовања Чачак и његово постојање за мене су успех и моје су
лично задовољство да сам са својим колегама сведок и учесник
тих догађаја била.
Променили су се закони и власти, са њима и министар просвете, а наш синдикат је остао ове две деценије доследан у својој
отворености и идеализму и онда када нисмо успевали да остваримо своје захтеве. Научили смо да се боримо за своју професију у
друштву у коме, што се просвете тиче, имамо осећај као да је освета
лоших ђака и понављача на делу.
Без синдиката који је настао пре две деценије те борбе не би
било.
Светлана Стојановић,
професор социологије и
члан СОЧ-а од оснивања

БИЛО ЈЕ ТЕШКО, А КАНДА ЋЕ БИТИ ЈОШ ТЕЖЕ
Када се човек осврне иза себе и баци поглед на ове две деценије које су протекле од оснивања Синдиката образовања Чачак,
некако прво што му падне на памет и привуче пажњу, несумњиво је симболика те 1997. године, када се указало светло негде на
крају тунела. Тунела у коме је Србија бесциљно тумарала гордо
посрћући давећи се у свеопштој друштвеној хипокризији. Ропћући под рушевинама разореног система вредности, тражећи
излаз из бесмисла који је временом постао неизоставни део наших
судбина. Та 1997. година, када је из незадовољста рођен Синдикат образовања Чачак, локални избори, тријумф Милошевићеве
опозиције у највећим српским градовима и општинама, покушај
изборне крађе и талас протеста који је преправио Србију на размеђу две календарске године, истовремено је означила и почетак
краја једног периода у српској историји, чије трагичне последице
и ожиљке још увек, чини се, са мало успеха успевамо да залечимо.
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Те 1997. године Чачак је, после катастрофалног изборног пораза Милошевићевог СПС, израстао у симбол отпора режиму који
је грађане Србије довео до најмрачнијих идејних и егзистенцијалних дубина оличених у бесмисленим ратовима, хиперинфлацији
и обесмишљавању свега што карактерише једно уређено друштво.
Чачак, Чачани и њихова брилијантна изборна победа једноставно
су постали су синоним опозиционе борбе, па је некако логично
било и да се чачански синдром отпора из сфере политике прошири
и на остале сегменте друштва попут образовања. Тим пре јер је
просвета, један од носећих стубова без кога је беспредметно говорити о уређеном друштву, била и остала најобразованији сегмент
сваке државе. Другим речима чачански просветни радници, који
су несумњиво индиректно или директно дали велики допринос
тријумфалној изборној победи, после година лутања и животарења
у илузијама, схватили су те 1997. године, да питање свих питања
није да ли су промене у српском друштву могуће, већ да ли их
желимо и колико смо на њих спремни. Те 1997. године чачански
просветни радници, суочени са егзистенцијалним безизлазом и
односом власти према образовању и образовној професији напросто су сабрали два и два и подвукли црту, чиме су пре свега себи, а
онда и осталим грађанима Србије поручили:
– Е сада је доста!!!
Те 1997. године када је незаустављиво у чачанска просвети
покренут талас незадовољства, а на другој страни се државни синдикат и државни синдикалци понашали као да се све то дешава
светлосним годинама далеко, било је крајње логично да се чачнски
учитељи, наставници, професори и ненаставно особље најљубазније захвале на „сарадњи“ и „разумевању” и крену сопственим
путем названим Синдикат образовања Чачак. И колико год да је
тај пут онда, као уосталом и дан данас, био трновит, џомбаст и
препун неизвесности и искушења, чачански просветни радници
окупљени око новонасталог синдиката, упркос свему што одликује једну ауторитативну власт и друштво до гуше заглибљено у
хипокризију и одсуство сваке врсти свести, показали су и доказали
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да спремност на мирење са судбином никако не сме да одликује
најобразованију професију у једном друштву. Да је тежња ка променама и одлучност у одбрани достојанства образовне професије
једноставно питање личне хигијене.
Све у свему глас о непоколебљивости и принципијелности
чланова Синдиката образовања Чачак врло брзо се пронео Србијом, па су на искуству СОЧ-а и у другим градовима просветни
радници, уз помоћ СОЧ-оваца почели да оснивају сличне синдикате. Живећи за дан када ће се и у Србији догодити промене и
образовање добити ону улогу која му припада у сваком озбиљном
и напредном друштву.
Три године су требале да прођу да сване дан када су се после
догађања народа Србији догодиле и толико жељене промене али,
врло брзо се показало, само политичке и персоналне. Баш као што
се показало да су на велика медисјка звона громогласно најављиване свеобухватне структурне реформе, између осталих и реформе
образовања, које би Србију требале да уведу у ред уређених држава
остављена за нека друга времена.
Није прошло много а грађани Србије добили су прилику да се
по ко зна који пут у увере да су обећања политичара једно, а свакодневица нешто сасвим друго. Није требало да прође много па да се и
просветни радници суоче са погубном чињеницом да образовање, и
нове „реформске”, „проевропске” и „демократске” власти третирају,
ако се занемаре вербални и начелни ставови који српским политичарима никада нису недостајали, као својеврсан трошак и баласт. И
што је најтагичније као политичко питање, а што су недвосмислено,
од политичких промена до данас, потврдила именовања ресорних
министара који су Министарство просвете доживљавали само као
успутну станицу у својој политиочкој каријери. У ситуацији када је
и лаицима постало јасно да се дугонајављивана и ишчекивана реформа образоног система свела на волунтаристичке експерименте
који су често граничили са фарсом, Синдикат образовања Чачак
нашао се пред новим изазовом. Осим непрестане борбе за што бољи
материјални положај запослених у просвети, што је уосталом и
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основна улога сваког синдиката, однос нових власти према образовном систему приморао је СОЧ да делокруг свог деловања прошири
и на борбу за истинску и делотворну реформу српског школства,
што је, на иницијативу СОЧ-а, иницирало оснивање Уније синдиката просветних радника Србије која је за кратко време израсла у
репрезентативни просветни синдикат.
Нема сумње да је СОЧ током свих ових година претурио много
тога преко главе, а било је ту и успона и падова, али чини се да је
све оно кроз шта је прошао, ако се у обзир узме тренутна ситуација
у којој се налази српско образовање, само делић онога онога шта
његове чланове тек очекује. За разлику од времена када је настао, а
када су власти на протесте и штрајкове одговарале застрашивањем
и отвореним претњама, игнорантски однос којим се према проблемима просвете односи актуелна власт СОЧ и Унију стављају пред
нова искушења. На другој страни, на апатичност у којој се тренутно
дави највећи део српског друштва нису имуни ни просветни радници, што несумњиво представља нимало занемарљиву отежавајућу
околност са којом се СОЧ и Унија тренутно суочавају.
Пре две деценије када су чачански просветни радници суочени са свеопштом деградацијом образовне професије и целокупног
друштва уопште поставили темеље Синдиката образовања Чачак,
несумњиво је било тешко. Међутим, како две деценије касније
ствари стоје, онима који су наставили мисију оснивача СОЧ-а биће
канда још теже.
Али шта да се ради. Борба за синдикална права, квалитетан
образовни систем и достојанство просветне професије не познаје
и не признаје опуштање и спавање на ловорикама. Стога руководство и чланови Синдиката образовања Чачак једноставно, уколико
желе да буду и остану синдикат у правом смислу те речи, морају
да се помире са чињеницом да им је пре две деценије можда било
теже него данас, али да им је данас, а све иде у том правцу, много
лакше него што ће им бити сутра.
Александар Арсенијевић
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КАКО САМ ДОЖИВЕЛА СИНДИКАЛНИ
КУЛТУРОЛОШКИ ШОК
Живећи у Београду и гледајући синдикалне шићарџије и прелетаче, пуне жучи и критизерства, те 2011. године мислила сам да
је свуда у Србији исто.
Онда се десио штрајк, један у низу од више стотина. Звали
смо га, Велики. Код нас је то кao побогу и ратови, свако мало нека
озбиљна буна. Наравно, тада нисмо могли знати да ће најдужи и
највећи штрајк тек доћи школске 2014/2015. школске...
Борили смо се за боље зараде, али пре свега смо бранили идеју
разговора, преговора који ће довести до договора... Били смо у
обустави више дана. Правно-пословна је уз Прву београдску гимназију остала чврсто и последња да пркоси на Старом граду. Унију
је водио Леонардо и тек сам тих дана упознала Драгана Матијевића.
Онда сам позвана у Чачак.
Био је 10. фебруар, Дом културе, много људи, узаврела атмосфера, заставе, осмеси и стисак руке. Окупило се у том простору
неколико стотина људи. Само присуство директора школа који су и
сами били у штрајку, оставило ме је без даха. Са њима председници
и чланови синдиката, начелник Школске управе, родитељи, бивши
ученици. Сви заједно бране српског учитеља! Сви заједно!?! Честити, помало дивљи горштаци, неуклопљиви у калупе, аутентичне и
јасне мисли... Сви заједно, за једно!!!
Тај четвртак ме је променио. Разданило ми се. Разумела сам
све Унијине књиге, а синергија је постала моја мисија. Видела сам
и доживела да је могуће мислити и радити за добробит свих и
пратећи исти правац. Свако на свој начин. Свако колико и какo
може... Тада се и планине померају, па и задрти окоштали мозгови
просветних власти...
Срећно вам било, драге моје СОЧовке и драги моји СОЧовци!
Нека сте ми живи и здрави!
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Хвала вам што сте ми фокусирали живот на борбеније и боље.
Хвала вам што две деценије живите сан у коме се за просвету пита
просветни радник, а за образовање онај ко образа има. Испуњава
ме поносом што сам цигла у таквом зиду, темељно грађеном да
надживи све нас.
Јасна Јанковић,
председник УСПРС
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СВИ ПРЕДСЕДНИЦИ СОЧА
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Срећко Албић
од 1997. до 2001. године

Мирјана Кнежевић
од 2001. до 2007. године

Радован Кувекаловић
од 2007. до 2015. године

Владимир Аџић
од 2015. године
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ПРЕДСЕДНИЦИ ШКОЛСКИХ СИНДИКАТА
Економска школа: Владан Ницовић, Славица Салемовић, Весна Јекић, Славица Салемовић
Машинско-саобраћајна школа: Мирко Лазовић, Велимир Ћурчић, Јасмина Радосавчевић, Радован Кувекаловић, Милан Ћирковић
Гимназија: Иван Ружичић, Милан Селаковић, Данило Беодрански, Милан Селаковић
Медицинска школа: Наташа Васиљевић, Милојка Николић,
Срђан Кузмановић, Марина Радишић
Техничка школа: Милун Јанковић, Мирослав Митић, Зоран
Богдановић, Драгана Марић, Весна Топаловић
Прехрамбено-угоститељска школа: Симонида Вељовић, Ивана Белић, Горан Глишовић, Симонида Стишовић
Музичка школа: Срећко Цогољевић, Љубица Мишћевић, Мирјана Чолић, Јелена Ратковић
ШОСО „1. Новембар”: Славица Петровић, Наташа Пауновић
ОШ „Филип Филиповић”: Славица Лужанин, Оливера Лабудовић, Славица Миловић, Славица Лужанин, Гордана Дамњановић
ОШ „Вук Караџић”: Милка Илић, Јелица Трифуновић, Остоја
Јокановић
ОШ „Ратко Митровић”: Дана Мандић, Илија Нешковић
ОШ „Милица Павловић”: Зорица Шипетић, Оливера Крупеж,
Милисав Даниловић, Анђелка Раичић, Душко Селаковић, Горан
Милисављевић, Весна Јеротијевић
ОШ „Драгиша Мишовић”: Драган Тодоровић, Вучко Грујовић,
Марјана Мацановић, Драган Тодоровић
ОШ „Танаско Рајић”: Мирослав Нешовић, Смиљка Дуњић,
Наташа Турунташ, Љубина Јовановић
ОШ „Свети Сава”: Мирјана Кнежевић, Иван Вукајловић,
Срђан Глишовић
ОШ „Татомир Анђелић” Мрчајевци: Момчило Пауновић, Јасмина Стевановић
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ОШ „Владислав Петковић Дис” Заблаће: Верица Сечивановић, Лусија Симоновић
ОШ „Свети ђакон Авакум” Трнава: Милорад Лакићевић, Новак Јовановић, Иван Вукајловић, Ирена Миликић
ОШ „Божо Томић” Пријевор: Станимирка Лакушић, Миодраг Пешић, Вера Ненадовић, Светлана Ђорђевић
ОШ „Бранислав Петровић” Слатина: Олга Јурошевић, Александар Винић
ОШ „22. Децембар” Доња Трепча: Гордана Глишић, Стаменка
Бојовић, Јованка Јеремић, Љиљана Иванковић
ОШ „Степа Степановић” Горња Горевница: Пантелија Ћирић,
Душица Брајовић, Горан Стевановић, Јана Јуреш, Душица Брајовић
ОШ „Ђенерал Марко Ђ. Катанић”: Бресница: Хранислав
Мијаиловић, Гордана Средовић Трпески, Бранка Трнавац, Марко
Урошевић
ОШ „Горачићи”: Снежана Илић, Предраг Јаковљевић
Школа за образовање одраслих: Драгана Белић, Снежана Пауновић, Александар Миловановић, Драгана Белић
Средња школа „Драгачево” Гуча: Бојана Перовић
ОШ „Академик Миленко Шушић” Гуча: Драгица Дојчиновић,
Сунчица Рацковић, Јелена Златић
ОШ „Милан Благојевић” Лучани: Станка Матијашевић, Вера
Котуровић
ОШ Прељина: Аврамовић Надежда
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РЕЧ САДАШЊЕГ ПРЕДСЕДНИКА СОЧ-А
На место председника СОЧ-а изабран сам на Скупштини одржаној 31. маја 2015. године. Преузети тако велику организацију
која у том моменту броји 28 школа са територије Чачка и Драгачева, са преко 1.200 чланова, за мене је била част, а у исто време и
обавеза да се одржи ниво рада и унапређивања, јер смо увек били
покретач развоја УСПРС.
У протеклом периоду одржано је 28 седница ГО СОЧ-а и више
десетина конференција за штампу са одређеним темама које су у
том моменту биле актуелне и увек добро праћене од стране медија
у Чачку.
Распоређивање технолошких вишкова у нашем округу настављено је у доброј сарадњи СОЧ-а, директора школа и представника
ШУ Чачак, па смо за ове три године збринули преко 160 колега,
технолошких вишкова, тако да су школске године почињале без
проблема, а ШУ Чачак је захваљујући таквом раду СОЧ-а најсређенија у Србији.
Покренули смо и рад сајта Синдиката образовања Чачак, на
чему се захваљујем колеги Александру Винићу као творцу тог
пројекта.
Нагласио бих борбу УСПРС и СОЧ-а за предметни надзор,
уместо екстерног вредновања на начин како је то радило Министарства просвете по градовима Србије, где је највећи отпор
пружен баш у Чачку.
Похвалио бих храбро држање колега ОШ „Милица Павловић”,
OШ „Драгиша Мишовић” и Прехрамбено-угоститељске школе у
којима су појединци или целокупни колективи одбијали такав вид
надзора и самим тим бранили достојанство наше професије.
Најупорнији и најодлучнији, до краја у тој борби, били су
наши чланови у три средње школе: Гимназији, Економској и Машинско-саобраћајној школи који су показали како се брани образ српском учитељу и наставнику. Они су највећи доказ да само
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упорни и храбри побеђују. После неколико организованих протеста у граду и по школама, примљени смо и код министра просвете
лично где су договорени услови надзора како је тражила УСПРС
(предметни надзор) и тако је урађено у све три школе. Била је то
велика победа СОЧ-а и УСПРС.
У протеклом периоду бавили смо се активностима које је
организовала Унија синдиката просветних радника Србије, чији
смо суоснивачи. Спровели смо једнодневни штрајк у октобру 2015.
године којим смо успели да изборимо исплату једног дела помоћи свим запосленима у просвети. Крајем новембра 2015. године
били смо домаћини ГО УСПРС, а то је уједно била прилика да по
први пут угостимо новог предедника УСПРС Јасну Јанковић, која
је те 2015. године и преузела вођење Уније. Просветни радници
из Чачка су у великом броју били на свим заказаним протестима
УСПРС у Београду: светосавском протесту 2016. и 2017. године; на
скупу свих председника синдиката УСПРС 31. августа 2016. године; 17. марта 2017. године испред Владе Републике Србије са преко
100 чланова због неиспуњених, а преузетих обавеза државе према
запосленима у школама после Великог штрајка 2014/15. Активно
смо учествовали у извођењу програма за тај дан. Затим је у Чачку одржана конференција за медије Председништва УСПРС пред
потпуну обуставу 31. марта 2017. године. Похвалио бих 22 школе
које су тај дан биле у потпуној обустави.
На иницијативу СОЧ-а и Актива директора основних и
средњих школа Чачка организовали смо Светосавски бал у Хотелу „Морава“ уз присуство преко 250 колега из Чачка и околине. Уз
пригодан програм најавили смо 20 година СОЧ-а и угостили велики број наших бивших колега и гостију. Била је то прва свечаност
у низу у овој јубиларној години коју ћемо завршити Академијом
у октобру, када ће бити промовисана књига и филм о протеклих
20 година СОЧ-а.
Школску 2017/18. годину почели смо 1. септембра штрајком
са скраћењем часова по одлуци ГО УСПРС и протестом на Тргу у
Чачку где су читани штрајкачки захтеви. Због увођења принудних
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мера у Прехрамбено-угоститељској школи, почео је штрајк 4. септембра 2017.године који још увек траје. Колеге из ПУШ добиле су
подршку СОЧ-а, 11. септембра 2017. године, такође скраћењем часова. Нова подршка СОЧ-а заказана је за 26. септембар 2017. године,
где ће нам се придружити и остали општински одбори из УСПРС.
То показује солидарност како у СОЧ-у, тако и у УСПРС, што је
веома важно за наше деловање у будућности.
Увек смо спремни на разговор и договор, али не и на понижења и уцене од кога год долазиле. Тако је било до сада за ових 20
година постојања СОЧ-а, тако ће бити и у годинама које долазе.
Сматрам да је велика част водити људе који су увек спремни на
протест и побуну против глупости и силе, а на добробит српске
просвете.
Завршио бих покличем:
Живео СОЧ!!! Живела Унија СПРС до коначне победе!!!
Владимир Аџић,
председник СОЧ
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У првим годинама свога постојања Синдикат образовања Чачак не може се баш похвалити добром унутрашњом организацијом.
Нису постојале ни просторије СОЧ-а, нити техничка средства,
нити људи за вођење административних послова. Први пут СОЧ
добија просторију 2000. године у подруму Дома културе и дели је
са адвокатом Лалићем и локалним рок бендом који је ту одржавао
пробе. До тада састанци СОЧ-а су одржавани у појединим град–
ским школама, кафанама, ресторанима. Самосталну просторију
СОЧ ће добити тек 2003. Резултат таквог стања је да не постоје
аутентични записници, саопштења, одлуке и остала документа
СОЧ. О раду СОЧ-а у том времену морамо се информисати преко
штампе, пре свега „Чачанског гласа”, која је веома ревносно, педант–
но и професионално обавештавала о свим активностима. Зато
је првих неколико година рада СОЧ-а покривено управо изводима
из новина.

1997. година
24. јануар

НА ПОЧЕТКУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА

П

ШТРАЈК ИЛИ ПРОСЛАВА?

очетак другог полугодишта у чачанским школама (по календару – 27. јануара), после скоро месец дана зимског распуста, просветним радницима је наметнуо велику дилему:
прославити Савиндан или штрајковати?
Иако је Републички одбор синдиката просветних радника,
због кашњења испалата зарада пре свега, пред распуст, уз штрајк
упозорења најавио генералну обуставу рада, нико изгледа није водио рачуна да се термин поклапа са школском славом. Судећи по
реакцијама које су се ових дана могле чути, углавном од директора
школа, јер просветни радници више од три недеље нису били у
прилици да се окупе, нити да одрже синдикалне зборове, коначна
одлука неће се знати по последњег тренутка. Без обзира на најаве
штрајка Републичког синдиката просветних радника о овоме ће
поново одлучивати уочи Савиндана.
На састанку директора овдашњих школа са Срећком Албићем, представником Републичког синдиката, чула су се ових
дана, опречна мишљења. Због пређашњег искуства, неколицина
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се изјаснила против штрајка, сматрајући да се на тај начин не могу
решити проблеми, поготову не треба обуставити рад баш на дан
школске славе, јер већина тај дан искористи, рецимо, за пријем
пензионера и школску свечаност, која, због унапред припремљених позива, не трпи одлагање.
Ако се већ школе одлуче на штрајк, сматрају директори, онда
треба пустити београдске школе да прве обуставе рад, па им се тек
после два-три дана прикључити. Чуо се и предлог да, уколико се
сви у Србији изјасне за штрајк, чачанске школе не буду изузетак,
па макар и по цену светосавског славља.
Шта ће се заправо догодити – остаје да се види. Док су једни
за славље, а други за штрајк, сачекаће се и коначна одлука синдикалаца. У међувремену, иако се одмарало, обављене су све припреме за уобичајене манифестације којима се обележава Савиндан
– свечану академију у 19 сати у Дому културе и традиционални
светосавски бал.
М. С. А.
31. јануар

СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА НОВИНАРЕ У ОПШТИНСКОМ
ОДБОРУ СРПСКОГ ПОКРЕТА ОБНОВЕ

ПОДРШКА ШТРАЈКУ ПРОСВЕТАРА
Обележавање Савиндана у чачанским школама, штрајк просветара и начин на који се примају нови чланови у Српски покрет
обнове – основне су теме о којима је, на конференцији за новинаре,
одржаној прошлог уторка, говорио Станко Старчевић, председник
Општинског одбора ове странке.
– Министарство просвете је, преко директора школа, који су
по правилу чланови Социјалистичке партије или Југословенске
левице, настојало да омаловажи Савиндан, издавши директиву
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чији писани трагови не постоје, да се школска слава обележи без
колача, жита и свештеника. У многим школама је тога, ипак, било,
јер су тако мештани желели, али у некима је ипак испоштована
жеља министра и директора који су навикли да не мисле својом
главом – рекао је Старчевић.
Говорећи о обустави рада у чачанским школама, он је устврдио
да овај протест није политичког карактера, већ је изазван незадовољством људи којима су закинуте три плате, оних који су дуго и
много трепели, а чији јаук није чуо нико, почевши од Министарства просвете преко Владе Србије, до „оно двоје на врху”.
Будући да је Старчевић професор Гимназије, навео је да у тој
школи од 70 штрајкује 68 професора. Посебно га радује што су у
штрајку професори Економске школе, „који су се раније дистанцирали од оваквих протеста захваљујући свом директору”. Српски
покрет обнове, додао је Старчевић, подржава штрајк у школама и
сматра да је крајње време да и многе друге установе и службе реагују на исти начин ако би се стање у Србији променило.
Е. В.
31. јануар

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА
Већ неколико година заредом у средњем и основном образовању, покушавају да од Владе Републике Србије добију зараде као и
остали корисници буџета и да им се више не обезбеђује друштвени
статус који иначе одговара васпитачима, али без успеха.
Обезвређивање рада и достајанства просветних радника је
незаслужено, а одражава се и на систем вредности ученика, па тако
утиче и на њихово отуђење од рада. Мотив избора животног позива васпитача није користољубље, већ љубав према деци и књизи.
Зато је обезвређивање у тако неразумном облику и изазвало отпор,
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односно потпуну обуставу рада, коју просветни радници иначе не
одобравају, али која им је наметнута.
Мотив потпуне обуставе рада је, дакле, борба за опстанак, захтев да се исплати оно што је зарађено, да се изједначе примања
свих корисника буџета, као и да се поштује достојанство васпитача.
Ништа више него што остали имају, а што је нама ускраћено.
Ако је то много, онда нам нису потребне ни књиге ни школе.
Учесници потпуне обуставе рада жале што их је Влада „натерала” на овај корак.
Кад влада изврши своје обавезе и испуни захтеве, учесници
потпуне обуставе рада ће у најкраћем року почети са радом. Када
ће се то догодити учесници обуставе рада нам не могу одговорити,
а одговор може дати само Влада.
Молимо да уважите наведене разлоге, а тиме ћете нас подржати у остваривању наших права стечених радом.
5. септембар

ЧАЧАНСКИ ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ ОДУСТАЛИ
ОД НАЈАВЉЕНОГ ШТРАЈКА

„КОВЕРТИРАН” НОВИ ПОЗИВ!
Упркос прошлонедељном саопоштењу Синдиката образовања
Чачка да просветни радници у чачанским средњим и основним
школама неће ући у учионице 1. септембра школска година је у
чачанској општини почела на време. По речина Срећка Албића,
председника ове организације, основане пролетос, због незадовољства радом самосталног и независног синдиката, Влада Србије и ресорно Министарство су у суботу испоштовали споразум
потписан са Републичким одбором синдиката, када су и чачански
професори и наставници примили јулске плате.
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По Албићевим речима, поједине школе су из сопствених извора исплатиле и регрес за годишњи одмор, тако да овог пута заиста
није било оправданих разлога за одлагање почетка нове школске
године. Међутим, свако кршење договора о динамици исплате зарада имаће за последицу штрајк, тврди Албић, јер је Синдикат већ
сада „ковертирао” нови позив за обуставу рада, уколико просветари до 15. септрембра не приме августовске плате.
Чачански глас
19. децембар

ОД 15. ДЕЦЕМБРА ПРОСВЕТНИ РАДИЦИ ПОНОВО У ШТРАЈКУ

ПРОФЕСОРИ ПИШУ МИНИСТРУ
Све до испуњења захтева часови ће трајати 30 минута
На основу одлуке Синдиката образовања Чачка, запослени у
основним и средњим школама ступили су 15. децембра у штрајк
који ће трајати све до испуњења захтева. Наредних дана неће бити
потпуне обуставе рада, већ ће часови трајати по 30 минута, све док
Влада Србије и ресорно Министарсво не испуне обавезе, преузете
уговором потписаним са просветарима. Реч је о захтеву да заполсенима у овој делатности одмах буду исплаћене зараде за октобар
и новембар, регрес за 1997. годину, да убудуће основица за обрачун
плата износи 308 динара и да им буду надокнађивани у потпуности
трошкови превоза на посао.
Иако је благовремено најављен протест, Министарство просвете није започело преговоре са Синдикатом образовања, због
чега су просветни радници 10. децембра упутили писмо министру
др Јови Тодоровићу. У њему се, поред осталог, каже, да су захтеви
„прослеђени” директно Министарству, односно онај који се тиче
плаћања путних трошкова локалној самоуправи и да су сви они у
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складу са важећим колективним уговором. Синдикат образовања
упозорава министра Тодоровића да је био обавезан да започне преговоре, али да управо његово ћутање одржава чињеницу да нема
шта да се договора и преговара: „Ваши јавни наступи задњих месец
дана унели су немир међу просветне раднике, због чега може доћи
до нежељених последица. Синдикат није у могућности да дозира
незадовоство, али је још увек спреман да преговара и то само о
моделима реализовања захтева, односно поштовања колективног
уговора, истакнуто је у писму упућеном министру Тодоровићу.
Упоредо са писмом, штампан је и летак који је прошле седмице дељен родитељима и ученицима. У њему просветни радници подсећају да неколико година настоје да од Владе Србије издејствују редовну исплату зарада, пупут осталих које финансира
републички буџет, али без успеха због чега је потпуно обезвређен
њихов друштвени статус.
– Мотив штрајка је борба за опстанак, захтев да се иплати оно
што је заређено, да се изједначе примања свих корисника буџета
и да се поштује достојанство васпитача. Ако је то много, онда нам
нису потребне ни књиге, ни школе, сматрају чачански наставници
и професори. Осим овога они подсећају да ће се последице штрајка
одразити и на ученике и на родитеље, јер просветни радници неће
закључити оцене на крају првог полугодишта, нити ће одржати родитељске састанке и поделити ђачке књижице. Истовремено, они
су обећали да ће, чим Влада испуни захтеве штрајкача, у најкраћем
року обавити своје послове и завршти прво полугодиште.
Чачански глас
19. децембар

ОДБОР ЗАДОВОЉАН ОДЗИВОМ
Позиву Синдиката образовања да 15. децембра ступе у штрајк
и одржавањем часова у трајању од 30 минута искажу протест због
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непоштовања договора потписаног са Владом Србије, одазвали су
се сви наставници и професори у основним школама у Слатини,
Атеници, Трнави, Заблаћу и ОШ „Вук Караџић”. У ОШ „Милица
Паловић” 85 одсто држи часове од пола сата, док у школама „Танаско Рајић”, „Филип Филиповић” и „Др Драгиша Мишовић” половина запослених штрајкује. И у Техничкој, Машинској и Гимназији
50 одсто радника протестује одржавањем скраћене наставе.
У најновијем саопштењу Синдикат образовања Чачка истиче
да је штрајкачки одбор задовољан досадашњим одзивом просветних радника и уједно позива и остале да се укључе у штрајк и тиме
олакшају синдикалну борбу.
Чачански глас

1998. година
28. август

УПРКОС НАЈАВЕ ШТРАЈКА
ШКОЛСКА ГОДИНА ИПАК ПОЧЕЛА
Школе спремне за почетак наставе. – Протесни скуп просветних
радника без кворума. – Ако неко очекује да почнемо штрајк први,
вара се, нека то овог пута други ураде, коментарише неодлучност
својих колега председник СОЧ-а Срећко Албић
За 20.000 чачанских основаца и средњошколаца 1. септембра
почела је школска година. У школске клупе по први пут је село
и 1.300 првака, што је за 300 мање него лане. Иако је Синдикат
просветник радника прошле седмице најавио штрајк, у свих 16
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основних и пет средњих школа настава се одвијала без скраћења
часова. Судећи по изјавама званичника у школама су обављене све
припреме за почетак школске године. „Гарантујемо да ће у школама бити топло и да неће прокишњавати” – рекао је за јавност
мр Слободан Ђукић, потпредседник Скупштине оштине ресорно
задужен за образовање. Мада су потребе за инвестирањем у поједине објекте биле веће, да је све на завидном нивоу потврдили су
првог радног дана и директори школа.
Незадовоство и најава штрајка
Почетак школске године први пут је доведен у питање уочи
распуста. Огласио се Републички одбор синдиката неком врстом
ултиматума да ће „уколико Влада не испуни своје обавезе према
запосленима у овој делатности позвати просветне раднике, да 1.
септембра не почну наставу”. Током лета кашњење исплате зарада
се наставило, па је незадовољство просветара кулминирало готово
истоветним захтевима упућеним Влади и државног и независног
синдиката. У последњој декади августа Републички одбор синдиката започео је преговоре са Владом, а грански синдикат „Независност” изјаву званичног министра просвете Јове Тодоровића „да
су запослени у просвети задовољни постојећим стањем и новом
ценом рада од 253 динара оценили крајње „циничном” и позвао
колеге да 1. септембра одбране етику професије и не покажу да је
власт у праву.
По први пут сви синдикати били су сложни. Од републичке
владе захтевали су нову цену рада од 405 динара, редовну динамику исплате зарада и исплату заосталих дуговања из прошле године.
Заједничке активности потврдили су сви независни синдикати
просветних радника Србије (Синдикат просветних радника Војводине, УГС „Независност”, Форум београдних основних школа,
Форум средњих стручних школа, Форум гимназије и Асоцијација
Панчево). Даље од тога отишао је Синдикат обрзовања Чачка доношњем одлуке о ступању у штрајк.
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Протестни скуп без кворума
Одлуку СОЧ-а о ступању у штрајк просветних радника требало је да верификује већински део њиховог чланства и утврди
миниму процеса рада на протесном скупу два дана уочи почетка
наставе. Уместо да испуне салу Дома културе и тиме потврде незадовољство својим положајем, о чему се читавог лета причало, окупило се једва стотинак просветара. Исплата јулских зарада очито
је осујетила најављени штрајк.
Обраћајући се својим колегама актуелни председник СОЧ-а
Срећко Албић, рекао је да не треба много подсећати на тренутну
ситуацију у Србији, нарочито кад је реч о њиховој струци. Образлажући сваки од штрајкачких захтева (исплата разлике зарада за
прошлу годину, исплата заосталих зарада по Колективном уговору,
утврђивање нове цене рада од 405 динара и разлике накнаде за
топли оброк у овој години) Албић је рекао да су шансе за испуњење
мале и као основни услов навео општу мобилност свих запослених
у просвети, здравству и државној управи. Његов позив колегама да
о својим проблемима јавно проговоре остао је без одјека. С обзиром да скуп није задољио већину потребну за одлучивање, Албић
је проценио а о штајку у законским оквирима у крајњем случају,
може да одлучи одбор СОЧ-а.
„Захтеве смо сви у Србији објединили. Ако неко очекује да почнемо штрајк први, вара се, нека то овог пута ураде други”, оценио
је Албић. „Донећемо одлуку да се штрајк одложи, док не видимо
хоће ли остали да га прихвате, или не. Да једном и ми пустимо да
неко у штрајк крене пре нас”.
Чачански глас
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28. август

ПРОСВЕТАРИ НАЈАВИЛИ ШТРАЈК
Синдикат образовања Чачка на седници одржаној 25. августа
донео је одлику о ступању у штрајк од првог дана нове школске године. Просветари захтевају, и то одмах, исплату разлика зарада од
почетка 1997. године до данас, по цени рада од 242 динара, исплату
заосталих зарада по одредбама Колективног уговора, утврђивање
нове цене рада од 405 динара и исплату накнаде за топли оброк
од почетка године до данас. О минимуму процеса рада просветни
радници ће се изјаснити на протесном скупу који ће бити одржан
у понедељак, тачно у подне у Дому културе.

1999. година
19. новембар

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАК

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И СТРУКУ
Из извора блиских „државном” Самосталном синдикату и
Министарству просвете Републике Србије сазнајемо:
„Државни”, Самостални синдикат, по ко зна који пут, у уторак
16. новембра спремио је велеиздају интереса просветних радника
и то потписивањем новог Посебног колективног уговора са министром просвете господином Јовом Тодоровићем, а са садржином тог уговора нису упознати просветни радници, а ни Унија
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синдиката просветних радника Србије која је тренутно већински
синдикат просветних радника.
Из истог извора сазнајемо да ће се „државни”, Самостални
синдикат, самовољно одрећи тарифног суверенитета, односно
потписивањем Посебног колективног уговора дозволити Влади
Републике Србије, да сама, без равноправног учешћа Синдиката,
утврђује цену рада за наједноставнији рад, што је супротно Закону
о радним односима у Општем колективном уговору, што ни један
синдикат у свету не би дозволио.
Остали синдикати просветних радника нису званично ни
обавештени о том потезу, а центар моћи просветних радника је
одавно код њих, а поготову код Уније синдиката просветних радника Србије, и тај вандалски чин Самосталног синдиката и Владе
Републике Србије ће довести до нежељених последица у образовању Србије, које је већ одавно у јадном и бедном стању.
Председник Синдиката образовања Чачак
Срећко Албић
19. новембар

ТОМИСЛАВ БАНОВИЋ У ПОСЕТИ
ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ”

НЕЗАВИДАН ПОЛОЖАЈ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
Председник Већа Савеза синдиката Србије Томислав Бановић
са сарадницима, заменик министра за рад, социјалну политику и
борачка питања Бошко Новаковић, начелник Моравичног округа Милош Нешовић и представнци локалног СПС-а, посетили су
прошлог петка ОШ „Ратко Митровић” у Чачку.
У разговору са представницима самосталног синдиката и
директорима чачанских основних школа „Филип Филиповић”,
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„Милица Павловић”, „Др Драгиша Мишовић”, „Ратко Митровић”
и Медицинске школе, Бановић је истакао да није случајно што се са
својим сарадницима налази у овој школи. У ОШ „Ратко Митровић”
највећи број запослених су чланови самосталног синдиката, а то је
и једина школа у Чачку која се није придружила штрајку просветних радника и скраћењу школских часова, не прибегавајући тако
законитом виду синдикалне борбе за побољшање свог социјалног
статуса.
Пошто су указали на материјалне проблеме у образовању,
просветни радници су замолили Томислава Бановића да, у координацији са ресорним министром и председником Владе, утиче
на убрзано решавање питања измене колективних уговора, измене коефицијента, цене рада и редовне исплате личних доходака
радницима у образовању. Томислав Бановић је том приликом
обећао да ће учинити максималне напоре да се испоштује динамика исплате личних доходака и на реалним основама надокнади
исплата заосталих дуговања за топли оброк и регрес просветним
радницима. Он је нагласио и да синдикат Србије, са традицијом
дужом од 100 година не сме доводити у питање сопствено јединство и структуру, иако је ситуација у образовању најгора, а захтеве
овог синдиката засноване искључиво на социјалним пробемима
неки тумаче као политичке. Управо то се догодило са тродневном
обуставом рада у школи „Ратко Митровић”. Због недостатка енергената за грејање, то је протумачено као придруживање штрајку,
рекао је Бранимир Клисарић, председник самосталног синдиката
ове школе, указујући на тежак материјални положај просветних
радника, и нагласио да је рад у школи обустављен искључиво због
проблема грејања.
Чачански глас
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22. јануар

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА ЧАЧКА ДОНЕО ЈЕ ОДЛУКУ
О ПОЧЕТКУ ШТРАЈКА

У ГИМНАЗИЈИ И МАШИНСКОЈ ШКОЛИ
ОБУСТАВА НАСТАВЕ
Привремено одложени почетак штрајка најављен најпре за 1.
септембар прошле, а потом 2. фебруар текуће године почео у
понедељак. Просветни радници у штрајку упутили писмо председнику Републичког одбора Синдиката образовања Србије Јагошу
Булатовићу, у коме се тражи његова оставка
Од понедељка првог радног дана у другом полугодишту, дошло је до потпуне обуставе рада у Гимназији, док је Машинска
школа штрајковала скраћеним часовима од 30 минута. У уторак
другог дана штрајка, потпуном обуставом наставе, Гимназији се
придружила и већина професора Машинске школе.
Иако је Синдикат образовања Србије позвао просветаре да
уколико Влада не испуни своје обавезе, 2. фебруара започну штрајк
по речима, професора Срећка Албића, председника Синдиката
образовања Чачак услед спонтане обуставе наставе. Синдикат је
по закону био дужан да преузме то у своје руке, па се са штрајком
кренуло нешто раније. Сходно томе Синдикат образовања Чачка донео је у понедељак одлуку о отпочињању штрајка уз позив
свим просветним радницима у Републици да им се прикључе. У
образложењу ове одлуке наводи се да због немарног односа владе
према захтевима и потребама просветних радника, они нису у могућности да обављају своју делатност. Због тога како се чуло они
неће изаћи пред ученике, све док Влада не испуни њихове основне захтеве (повећање плата за 130 одсто, успостављање динамике
исплате зарада „месец за месец”, као и исплату разлике накнаде за
топли оброк у прошлој години).
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Према досадашњим информацијама из Синдиката образовања
Чачка, о даљој судбини започетог протеста знаће се више након састанка председника синдиката основних и средњих школа на коме
ће се расправљати и томе да ли су школе испоштовале одлуку о
штрајку, а биће утврђени и минимум процеса рада, тј. да ли ће се
наставити са законским штрајком или потпуном обуставом наставе.
Просветни радници у штрајку упутили су писмо председнику
Репубичког одбора Синдиката образовања Србије Јагошу Булатовићу , у коме се тражи његова оставка. У писму се наглашава
да Булатовић не може представљати професоре у преговорима са
Владом, приликом потписивања Колективног уговора.
До закључења овог броја нашег листа поменути састанак председника синдиката школа није одржан, а осим наведених остале
средње и основне школе организовале су наставу према предвиђеном програму.
Чачански глас
22. новембар

АПЕЛ ДИРЕКТОРА
На основу одлуке школског одбора, директор Гимназије Синиша Милошевић позвао је у среду, професоре и ученике да започну редовно извођење наставе.
26. новембар

САОПШТЕЊЕ
Синдикат образовања Чачка не признаје никакве споразуме и
уговоре потписане од стране Синдиката образовања Србије, који
је у саставу самосталног синдиката из следећих разлога:
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–– Поменути синдикат није већински синдикат у просвети
Србије.
–– Самостални синдикат је Владина организација и влада га
користи по својој потреби, као најновијем потписивању Посебног колективног уговора где је за 20% повећања зарада
(за које нико не зна, када ће се реализовати) продат тарифни
суверенитет Синдиката.
–– Самостални синдикат не штити интересе радника, већ само
интересе Владе, односно влада преговара са самом собом.
–– Синдикат образовања Чачка ће преко Уније синдиката
просветних радника Србије (која је већински синдикат
просветних радника у Србији) и даље ићи на организовање
штракова са циљем да они трају све док нам Влада не врати
тарифни суверенитет и исплати заостала дуговања и обезбеди плату просветном раднику бар у износу 400 ДМ по
владином црном курсу.
Синдикат образовања Чачак
Срећко Албић
29. децембар

ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ СВЕ СЛОЖЕНИЈИ
У ЗАХТЕВИМА
ПРВО ПАРЕ, ПА ОЦЕНЕ
Представници синдиката просветних радника из Краљева, Крагујевца, Чачка, Пожеге, Ужица и Ивањице формирали су
прошле седмице јединствен штрајкачки одбор који ће убудуће
водити штрајк просветара, у већини поменутих градова започет
још пре два месеца. Одбору ће председавати, како је речено, професор Драган Тодоровић из Основне школе „Др Драгиша Мишовић”.
67

СОЧ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

Према последњим информацијама, које је за медије изнео председник СОЧ-а Срећко Албић, у Чачку и даље штрајкује девет школа,
у Крагујевцу 11, Краљеву пет, Ужицу четири и у Ивањици једна
школа, мада како је рекао, већ има најава да ће се овај списак проширити.
Тим поводом новоформирани Штрајкачки одбор упутио је
прогласе грађанима и својим колегама. Обраћајући се јавности
они подсећају да су у више наврата кроз протесте покушавали „да
уразуме Републичку владу да средства намењена просвети не користи у друге сврхе”. Покушавали су, како кажу, потпуном обуставом рада да утичу на послодавце, али су увидели да их незаинтересованост Владе може одвести у неизвесност. Иако, „материјално
исцрпљени и осиромашени, свесни чињенице да образовање носе
на својој грбачи”, одлучили су да штрајкују са минимумом процеса
рада који су почели пре два месеца и немају намеру да га прекину
„док им се не обезбеде услови за нормалан рад”.
„Кад смо у штрајку ми немамо обавезу да одржавамо седнице
на којима бисмо верификовали оцене ученика и извели успех на
полугодишту, али из наведених разлога спремни смо да одржимо
седнице, али тек након исплате топлог оброка и регреса за ову годину и првог дела децембарске зараде”, наводи се у прогласу.
На своје колеге они апелују да им се придруже.
„Ми смо се борили, а и даље се боримо, сматрамо да смо
раскринкали Владу и показали шта она мисли, и шта смера, и докле
ће да доведе просветног радника, али ви који се не борите немате
више право да избегавете сукобе са просветним властима, већ да
нам се одмах придружите и помажете у синдикалној борби да свој
заједнички циљ доведемо до краја”, подсећају синдикалци.
Чачански глас
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2000. година
4. фебруар

ЗБОГ НЕИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У 15 ЧАЧАНСКИХ ШКОЛА
ЧАСОВИ СКРАЋЕНИ НА 30 МИНУТА

ПОЛУГОЂЕ ПОЧЕЛО ШТРАЈКОМ
Уколико захтеви синдиката не буду испуњени за неколико дана
просветари најављују потпуну обуставу рада
На позив четири највећа синдиката у Србији трећи дан након
почетка другог полугодишта штрајкује 490 школа. Због неисплаћених зарада и ниске цене рада у Београду штрајкује најмање 100
школа, а исто толико у Војводини.
Председник Уније просветних радника Радован Павловић рекао је у уторак да је један од захтева, исплата децембарских зарада,
већ испуњен (не свуда) и да се очекују преговори о новој цени рада.
У Чачку је скраћењем часова на 30 минута, у среду штрајковало 12 основних школа. Од средњих школа у штрајку је била само
Машинска, где је од 108 наставника њих 18 држало наставу 45
минита. Настава се нормално одржавала у основним школама у
Прељини и Заблаћу, док су часови скраћени у Пријевору, Горњој
Горевници, Трнави, Трепчи, Слатини, Мрчајевцима и Бресници.
Иако подржавају колеге у штрајку у Гимназији нема скраћења
часова. Синдикалци тврде да ће им се придружити тек уколико
ступе у потпуну обуставу рада. Директор Медицинске школе Гојко
Вујиновић, дематовао је у уторак агенцијску вест да штрајкују запослени у његовој школи, иако није искључено да ће се то дестити
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већ наредних дана, као што је најављено и за професоре у Техничкој школи. Уколико захтеви Синдиката не буду испуњени за неколико дана прсветари најављују потпуну обуставу рада.
Чачански глас
18. фебруар

ПОСЛЕ ЈЕДНОДНЕВНЕ ОБУСТАВЕ РАДА НАСТАВЉЕН ШТРАЈК
ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

ДОК ЈЕДНОМ НЕ СМРКНЕ – ДРУГОМ НЕЋЕ СВАНУТИ
Данас је последњи рок да просветни радници у Србији прихвате позив Синдиката образовања Чачка да вођени њиховим
примером ступе у потпуну обуставу рада до коначног испуњења
захтева које су четири водећа гранска синдиката поставили Влади
Републике Србије с почетка другог полугођа. Након двонедељног
штрајка у законским оквирима већина школа њихових чланица
ступила је у понедељак, ради упозорења, у потпуну обуставу рада.
Издвојио се једино Републички одбор самосталног синдиката, одлучивши да наставља са штрајком од 30 минута.
Тако се у понедељак прилично чиста ситуација, са око 800
школа у штрајку (скоро 60 одсто) издвајањем самосталног синдиката поново искомпликовала. „Таква одлука нема никаквог смисла,
а људи који су је донели не држе дату реч”, рекао је новинарима
потпредседник СОЧ-а Иван Ружичић, подсећајући на договор да
се после двонедељног штрајка чланство позове на обуставу рада
до путпуног испуњења захтева. Првобитној одлуци остао је доследан једино СОЧ. „То је једини начин да нас примете, пошто за
две недеље није било никавих преговора у Влади”, каже Ружичић.
„Министар је у два наврата примио представнике, где су се водили
само неформални разговори”.
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„Уколико нас не буду подржавале колеге рећи ћемо јавности
у Србији да просветни радници и заслужују то, што им се дешава.
Рећи ћемо да после овога синдикална борба нема никаквог смисла
и да ће се људи сналазити на други начин, јер од овога се не живи”,
рекао је Ружичић.
И док штрајкачи настављају да се боре за своја права и веће
плате, министар просвете изјављује да синдикати стварају атмосферу нерада у школама и да је крајње време да почну нормално да
раде. По његовом мишљењу нема више разлога за штрајк и уколико
се он настави постоји могућност да се наставницима обрачунају
сви изгубљени часови.
Влада Србије и ресорно Министарство су по речима министра
Тодоровића, испунили своја обећања и већ почетком седмице почела је исплата јануарских плата запосленима у образовању. Износи на рачунима како је рекао, биће већи за 20 одсто, што је договорено потписивањем Посебног колективног уговора крајем прошле
године. Влада ће професорима исплатити и заостале топле оброке
за август, али када ће дуговања бити исплаћена није прецизирано.
Коментаришући Тодоровићеву изјаву да због штрајка може
доћи до продужетка школске године, јер се часови морају надокнадити, просветни радици тврде да се ради само о још једном
притиску просветних власти на штрајкаче, и кажу да је немогуће
продужити школску годину, јер би то утицало на упис у средње
школе и на факултете. У том случају изгубили би само ђаци.
На одлуке министа просвете, који их судећи по изјавама, мења
скоро свакодневно, утицао је ових дана и протест средњошколаца који су подржали професоре у штрајку и затражили укидање
матуре и суспензију Закона о основним и средњим школама. Ако
је за веровати он је у среду рекао да ће плате просветних радника
уместо за 20, бити повећане за 32 одсто.
Чачански глас
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18. фебруар

АНКЕТА: ДИРЕКТОРИ ШКОЛА О МАТЕРИЈАЛНОМ ПОЛОЖАЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

ТО НИЈЕ ЖИВОТ
Борећи се за исплату зарада и већу цену рада, просоветни радници упорно упозоравају да су доведени до просјачког штапа да
са садашњим платама не могу својим породицама да обезбеде ни
минимум услова за живот. Шта о томе мисле директори, које они
најчешће оптужују да врше опструкцију штрајка.
Слободан Радмилац, директор Основне школе „Вук Караџић”:
– Лако је извести закључак кад се зна да професор прими највише 65 марака месечно. То превазилази све могуће норме и стандарде.
Посебан проблем је кашњење плата и ничим се не може правдати.
Миливоје Рајић, директор Основне школе „Др Драгиша
Мишовић”:
– Ситуација је врло јадна и тешка. То је прича за себе. Запустили су нас и то подобро. Довољно је видети како поједини професори бедно обучени уђу у разред.
Цана Ћировић, директор Основне школе „Филип Филиповић”:
– Материјална ситуација је заиста катастрофална. Нико није
задовољан, и наравно да није задовољан. Примања су премала, и
где је двоје из куће у просвети – тешко њима.
Ђуро Лазовић, директор Основне школе „Ратко Митровић”:
– Никада није било горе. Плате су на доњој лествици. Ни
обећано повећање плате од 20 одсто неће битно поправити положај
запослених у образовању. Скуп је живот. Људи не могу да задовоље
ни основне животне потребе, о школовању деце и да не говорим.
Синиша Милошевић, директор Гимназије:
– Шта рећи кад мајстору за дневно ангажовање на кући мораш
да даш месечну плату. Тако се не живи. Нема ни великих изгледа
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да ће се стање поправити без бољег положаја просвете уопште. Повећање од 20 одсто није ништа.
Чачански глас
18. фебруар

ЧАЧАНИ НАЈУПОРНИЈИ
У понедељак је у Чачку настава била обустављена у свих пет
средњих и осам основних школа. Ђаци су враћени кућама у: Гимназији, Економској, Машинској, Медицинској и Техничкој школи. Није се радило ни у основним школама: „Милица Павловић”,
„Др Драгиша Мишовић”, „Вук Караџић”, „7. октобар”, у Слатини,
Пријевору, Трнави и Музичкој школи. У школи „Филип Филиповић” 50 наставника је обуставило рад. У школама „Танаско Рајић”
и „Ратко Митровић” штрајковало се по закону, скраћењем часова
на 30 минута.
Ситуација је била делимично измењена у уторак. Са обуставом наставе настављено је у Гимназији, Економској, Машинској и
Медицинској школи. У основним школама „7. октобар” и „Милица Павловић”, у Слатини, Пријевору и у другој смени у Техничкој
школи јер ђаци нису хтели да уђу у разред. Сви остали радили су
по 30 минута, осим школе „Филип Филиповић”, где део наставника
није држао наставу.
У среду је и прва смена у Техничкој школи обуставила рад.
Чачански глас
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18. фебруар

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА ЧАЧКА

ПРОГЛАС
Поштоване колеге и грађани,
„Опет смо, на жалост, принуђени да обуставимо оно што и сами
знате, очекујући Вашу помоћ и оних који су изнудили овај штрајк.
Влада Србије настоји да обнови земљу, али изгледа и да сахрани просвету. Почела је најпре залеђивањем наших плата и живота,
а она одбила да то види, чује и нешто учини да нас оживи. Одабрала
је и гробара.
На ту нечасну улогу пристао је министар просвете.
Свима је одавно познато да он не поштује не само оне које
представља, већ ни себе, односно ни своје потписе, ни своје речи.
Он доиста није много писмен ни речит, али одлично зна говор који
Влада настоји да и нама наметне, древни кинетички говор који се
састоји у климању главе, односно одобравању онога што ни као
човек, ни као министар не би смео да одобри. Он није, и то вам је
познато, надлежан за просвету, али је надлежан да нас оптужи за
то што тражимо да нас Влада сматра ако не учитељима, а оно бар
људима, да смо продужена рука НАТО пакта.
За просвету ће, изгледа бити надлежан министар полиције,
чији људи, већ почињу да улазе у школе, да нам запрете како не
смемо да тражимо да живимо од свога рада. А ми, на њихову жалост, нисмо чаробњаци да опстанемо са дневном зарадом од 2 ДМ.
Зато и штрајкујемо.
Не штрајкујемо ми само због себе, већ и због књиге из које
наша деца уче и због њихове судбине која ће бити као и наша. Влада
Србије не воли ни књигу, ни учитеље, ни нашу децу. Зато вам деца
и одлазе у туђе земље да тамо остваре оно што овде не могу.
Ако видите неког просветног радника да не штрајкује, не
шаљите код њега своју децу, јер роб не може да изгради слободног
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човека. Ко не поштује себе, не поштује ни другог, па ни наше дете.
Верујемо да то знају и ваша деца.
Одлуку о нашем штрају је дужан да поштује и наш синдикат
који је ту одлуку и донео, али и ми остали који смо чланови Синдиката. Зато ћемо обуставом рада опоменути Владу да се одговорно
односи према нашим захтевима јер се до сада није тако понашала.
Очекујемо и од вас, поштовани грађани да нас у томе подржите и да заједно именујемо кривце који имају моћ али немају право.
25. фебруар

У 15 ЧАЧАНСКИХ ШКОЛА РАД ОБУСТАВИЛО
750 ПРОСВЕТАРА

ПРОФЕСОРИ НЕЋЕ ДА ДИЛУЈУ ЂИНЂУВЕ И БЕНЗИН
„Људи су незадовони и ћуте. Ми смо се побунили и истрајаћемо док се неки не опамете. Најпре Влада, кад схвати да је то што
тражимо минимум минимума, а затим и наше колеге. Законски
штрајк може да траје и 150 дана, а да се ништа не постигне”. Овако је професор филозофије Драган Матијевић прокоментарисао
новинарима одлуку Синдиката образовања Чачка да након двонедељног штрајка у законским оквирима због неиспуњених захтева
позову чланство у потпуну обуставу рада започету у неколико овдашњих школа прошле седмнице. СОЧ ће како је рекао, извршити
притисак на руководство Уније синдиката просветних радника
Србије да прогласи обуставу рада за све чланице тим пре што у
већини чачанских школа обустава рада траје више од седам дана.
Синдикат образовања, Уније синдиката просветних радника Србије, Независни синдикат просветних радника Војводине и
синдикат „Просвећеност” одбацили су почетком седмице предлог
Владе Србије да минимална цена рада у просвети буде 305 динара,
односно да се увећа за 10 одсто од фебруара (уколико буде средстава
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у буџету) и наставили штрајк започет пре четири седемице. Захтев
четири водећа синдиката да минимална цена рада може да буде 20
одсто од републичког просека, односно за јануар 350 динара, очигледно Влада није прихватила, јер је у међувремену исплаћен први
део јануарске плате са коефицијентом увећаним за 20 одсто и без
топлог оброка, што је отприлике на децембарском нивоу.
Сматрајући да је за упозорење Влади било довољно да две
семице штрајкује 900 од 1.618 основних и средњих школа у Србији, Синдикат образовања Чачка позвао је своје чланство са се
придруже школама које не раде Гимназију, Машинску, Техничку,
Економску и Медицинску, нашле су се Музичка школа, „Милица
Павловић”, „7. октобар”, „Др Драгиша Мишовић”, „Танаско Рајић”,
већина колектива школе „Филип Филиповић”, школе у Трнави,
Доњој Трепчи и Пријевору.
Незадовољни ставом Владе јер се оглушила о њихове захтеве и
колегама што се задовољавају такозваним штрајком од 30 минута,
чиме се наводно супротстављају послодавцу, просветни радници
у свом саоштењу јавности рекли су да тиме највише трпе ђаци. У
овом послу, како наводе, држала их је жеља да ученицима пренесу
знање, али ако овако наставе од тога неће бити ништа.
„Признајемо себи и другима да се мање губи ако сви обуставимо рад до испуњења наших захтева, него да до краја школске
године сваки час скраћујемо за 15 минута”, истиче се у саопштењу
СОЧ-а упућеном колегама и јавности.
Упркос упорним притисцима на руководство Уније да прогласи потпуну обуставу рада – званичне одлуке још увек нема. У СОЧу тврде да је расположење колега за обуставу рада у већини околних
градова велико и износе податак да је самоиницијативно наставу
ових дана обуставило петнаестак школа у Панчеву и три школе у
Краљеву, солидаришући се са колегама које су због штрајка добиле
отказ. Једина кончница за генералну обуставу рада, по њиховом
мишљењу, још увек су београдске школе које калкулишу тврдећи
да им треба времена да се припреме.
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Како ће се даље одвијати штрајк просветара, а нарочито шта
ће учинити СОЧ ако остане усамљен у радикализму, тешко је предвидети. Судећи по медијским анкетама извесно је једино да после
месец дана шрајка просветари имају све већу подршку родитеља,
који иако свесни „обогаљеног знања” своје деце, у њиховом штрајку очито налазе сатисфакцију за сопствено незадовољство и неспособност да било шта измене.
Чачански глас
25. фебруар

ОБУСТАВА БОЉА ОД ШТРАЈКА
Професори сматрају да се више губи са 30 минута рада, иако
родитељи верују да је погубна обустава рада. Њихова рачуница
показује да кад се настава држи 30 минута за три месца ђаци изгубе
колико и за месец дана, ако се у школи обустави рад. Са синдикалног становишта обустава је, тврде професори, и праведенија
и поштенија.
Чачански глас
3. март

У 16 ШКОЛА ЈОШ УВЕК ОБУСТАВЉЕНА НАСТАВА

ЧАЧАНИ УПОРНИ – СРБИЈА ЈОШ ЋУТИ
Чачански просветари у 16 школа (са малим изузецима) још
увек не држе наставу. Просветари истрајавају у захтевима упућеним републичкој Влади да добију вишу цену рада од понуђене
после двонедељног шрајка прошле сецмице наставу су обуставили најпре запослени у средњим школама, а из дана у дан број се
77

СОЧ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

повећавао. Према последњим подацима Синдиката образовења
Чачак, настава је обустављена у Гимназији, Економској, Техничкој,
Машинској и Медицинској школи, у основним школама „Милица Павловић”, „Танаско Рајић”, „Вук Караџић”, „Филип Филиповић”, „Др Драгиша Мишовић”, „7. октобар”, у Пријевору, Трепчи,
Слатини, Мрчајевцима и Музичкој школи. У обустави рада је и
део колектива школе у Прељини. Скраћењем часова на 30 минута
штрајкује се у школама „Ратко Митровић”, у Бресници, Заблаћу и
Горњој Горевници.
Чланство од понедељка позива и Унија синдиката просветних
радника Србије. Иако се на овакав потез у више од 900 школа у
Србији чекало месец дана, колико траје и законски штрајк, Синдикат образовања Србије, Независни синдикат просветних радника
Војводине и Синдикат просветних радника „Просвећеност”, организоваће потпуну обуставу рада, како је саопштено, тек пошто се
синдикално чланство изјасни за такву радикализацију протеста.
У ишчекивању одлуке у среду је Веће савеза синдиката Србије
затражило од Синдиката образовања да прекине штрајк и да решење својих проблема траже у преговорима са Владом.
Четири синдиката који су организовали штрајк просветара
сложили су се да најнижа прихваћена цена рада у просвети може
износити 20 одсто републичког просека, односно 350 динара. Последњи предлог Владе био је да се цена рада у друштвеним делатностима увећа за десет одсто, или са 250 на 278 динара, што су
прихватиле неке чланице Савеза самосталних синдиката, али не и
Синдикат образовања Чачак. Уколико би просветари прихватили
ову варијанту значило би да су се задовољили мањим од првобитно
понуђеног повећања цене рада на 305 динара, и без обавезе да се
веже за републички просек. Према речима синдикалаца који су се
из дана у дан посредством медија оглашавали јавности у школама
„Танаско Рајић”, „7. октобар” и Техничкој, они ће остати истрајни
у својим захтевима, без обзира што је обустава рада незаконита и
што могу да уследе казне.
Чачански глас
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3. март

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

СРЕДЊОШКОЛЦИ КОД КУЋЕ
Од почетка ове седмице у средњим школама у Горњем Милановцу је потпуна обустава рада. Професори у Гимназији, Економској и Техничкој, као и у одељењу Машинске школе, одлучили су
да од понедељка потпуно прекину рад и како истичу, биће упорни
док влада Србије не прихвати предложену цену рада.
Потпуну обуставу рада у школама у општини Горњи Милановац први су организовали наставници у Основној школи „Иво
Андрић” у Прањанима, са истуреним одељењем у Каменици, Гојној Гори, Богданици, Брезни и Коштунићима. Они су рад потпуно
прекинули још протекле седмице. У осталим основним школама
часови су скраћени на 30 минута.
Ж. П.
3. март

ДРАГАЧЕВО

ЧАСОВИ ПО ПОЛА САТА
У свим драгачевским школама просветни радници своје незадовоство материјалним положајем исказују скраћивањем дужине
наставе. Часови трају по пола сата. Тако ће остати до краја седмице,
односно до исхода преговора синдиката и Владе. Уколико Влада не
прихвати захтеве просветних радника, односно синдиката, већ
од понедељка започели би потпуну обуставу рада. Такву одлуку
већ су донели синдикати у двема највећим основним школама, у
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Лучанима и Гучи, слична су размишљања и у Техничкој школи, а
није искључено да се са њима солидаришу и запослени у оталим
основним школама.
Чачански глас
3. март

ПРОГЛАС
Поштујући професију коју смо одабрали као позив и радећи
свој посао ваљано и савесо, и даље потпуном обуставом наставе,
одбијамо да учествујемо у непоштеној ситуацији коју нам Влада
Србије и Министарство просвете намећу.
–– Од нас се захтева да своје обавезе испуњавамо, а при том,
нико за наш положај није надлежан, не сматра да треба да
испуњава било какву обавезу према нама;
–– Апелују на нашу савест и одговорност према деци коју учимо
и васпитавамо, они који савести и одговорности немају;
–– Упозоравају нас на тешку материјалну ситуацију у земљи,
немајући притом, исти критеријум за себе и за нас;
–– У ситуацији у којој неколико стотина учитеља, наставника и
професора покушавају да својим непристајањем на апсурд и
понижење остваре своја права на иоле пристојни у још увек
скромну новчану накнаду. Влада Србије и министар просвете не реагују, понижавају и ниподаштавају, и нас и суштину
школства и образовања и ученике који те школе похађају;
–– Сматрамо да је наш бунт поштен, рационалан и потпуно оправдан и да ни једним својим захтевом не угрожавамо било
кога.
Због тога ћемо и даље остати доследни својим захтевима и
начинима да њихово испуњење остваримо.
СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАК
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3. март

ПОРУКА КОЛЕГАМА КОЈИ ИГНОРИШУ
ОДЛУКЕ ВЕЋИНЕ
Групу душебрижних колега који сматрају да су од већине нас
савеснији и ревноснији, и који немају слуха за проблем већине нас,
упозоравамо на чињеницу да обезбеђујући себи оптималне услове
за рад у овој ситуацији трошећи минорне и занемарљиве количине залиха по својим школама, сасвим нерационално и неразумно
доводе у питање наставак школске године, када ће у учионицама
бити сви професори и ученици.
Захтевамо од колега који импровизују наставу, да се према
штрајку одреде и да дефинишу своје мишљење у односу на наше
захтеве, односно да унапред јасно изнесу став хоће ли прихватити
повећање плате или не, с обзиром да својим понашањем не показују да су тренутном ситуацијом незадовољни.
Овакву поруку упутили су просветни радници Техничке
школе колегама који игноришу одлуку већине и упорно већ трећу
седмицу одржавају наставу за мали број ученика.
Неколико професора у школи „Танаско Рајић” који су били
спремни да уђу у разред, ако се окупи бар неколицина ученика
нису у понедељак били вољни за разговор са новинарима. Извесни
професор упитан да прокоментарише зашто не штрајкује, упорно
покушавајући да из учионице у учионицу сакупи групу ђака, одбио је било какав контакт са новинарима, тврдећи да са онима који
о просвети ништа лепо не пишу, неће да разговара.

81

СОЧ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

10. март

ПРОТЕСНИ СКУП ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

АКО НАС ПРИТИСНУ – БИЋЕМО ЈОШ ЖЕШЋИ!
„Нека су директори на привременом раду код минстара, али не би
требало да буду чауши лоших везира. Не би требало да по Чачку
машу свиленим гајтанима, јер и њихова власт и они су веома
пролазни. Остаје чињеница да живе у овом граду, да су живели са
нама и да их ми врло добро познајемо” – поручио је са протесног
скупа секретар СОЧ-а Драган Матијевић.
Просветни радници окупљени у среду на протесном скупу у
Дому културе оценили су потписивање Протокола Самосталног
синдиката и Владе Републике Србије као издају и кршење договора
четири водећа синдиката у просвети постигнутог почетком другог
полугодишта, када су се обавезали да ће истрајати у захтеву да
цена рада буде већа за 20 одсто и везана за републички просек.
Како је рекао потпредседник Синдиката образовања Чачка Иван
Ружичић у протоколу који су потписали у уторак овлашћени преговарачки тим Самосталног синдиката и чланови Владе, договорено је да се цена рада за фебруар исплати у износу од 278 динара,
што је за 10 одсто повећање плате у односну на предходни месец.
Овим се цена рада од 1. марта утврђује на нивоу од 305 динара,
што је додатно увећање од 10 одсто. Влада се такође обавезала да
ће поштовати динамику исплате зарада и да ће надокнаде за топли
оброк из прошле године бити исплаћене до краја месеца. Постигнутим договором, како је рекао Ружичић, преузета је обавеза да
се до краја школске године надокнади пропуштено градиво, те да
запослени који су учествовали у законском штрајку неће имати
умањене зараде за тај период, чиме су се, по мишљењу Републичког одбора „стекли услови за прекидање штрајка”. Ружичић је овај
документ прокоментарисао као поновљену причу из 1997. године
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и најавио да ће уколико их на силу буду терали у учионице бити
још жешћи.
– Ако буде притисака тражићемо смену директора – казао је у
свом обраћању окупљеним колегама Мирослав Недовић и навео
да жешћих притисака да се обустава рада прекине има у Београду,
Крагујевцу, Ивањици. Посебна бесмислица је, како је рекао сазивање школских одбора и наставничких већа, која у овом случају
немају никаве надлежности.
– Нека су директори на привременом раду код министра, али
не би требало да буду чауши лоших везира. Не би требало да у
Чачку машу свиленим гајтаном, јер и они и њихова власт су веома
пролазни. Остаје чињеница да живе у овом граду, а су живели са
нама, и да их врло добро познајемо – поручио је директорима секретар СОЧ-а Драган Матијевић.
Професор Нада Деспотовић предложила је да се одржи ванредна седница Скупштине општине посвећана стању у образовању,
и да се пружи подршка студентској и средњошколској организацији ОТПОР, чијих је 180 активиста до сада претучено.
Подршку чачанским просветарима пружиле су и колеге из
Крагујевца и Лучана. – Немамо права да одустанемо све док се не
изборимо за своја права – рекао је на протесном скупу крагујевачки професор.
Чачански глас

83

СОЧ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

24. март

УТВРЂЕН НАЧИН НАДОКНАДЕ ЧАСОВА ИЗГУБЉЕНИХ
ЗА ВРЕМЕ ОБУСТАВЕ РАДА У ШКОЛАМА

ЖРТВОВАН ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ
Ђаци остали без пролећног распуста, а школска година
продужена за седам дана
Због недавне обустваре рада чачанске основне и средње школе очекују измену режима рада до краја школске године. Према
програму који су ових дана сачинили директори, а Министарство просвете прихватило, да би надокнадили 23 изгубљена дана
средњошколци ће идуће недеље уместо пролећног распуста ићи
у школу. Део часова биће надокнађен раздвајањем блок наставе
у супротну смену и увођењем седмог часа, а делом продужењем
школске године за једну седмицу.
Тако ће се школска година за матуранте у Гимназији завршити
другог, а за ученике завршних разреда и трећег разреда стручних
школа, деветог јуна. Ученици првог и другог разреда средњих школа и првог, другог и трећег разреда Гимназије ићи ће у школу до
27. јуна са паузом за полагање пријемних испита од 22. до 25. јуна.
С обзиром да је због штрајка скраћено време за припрему матуре, у гимназији тврде да су теме за израду завршног испита биле
познате још почетком овог полугодишта, па су и у време протеста
обављане редовне консултације.
У сличној ситуацији су и основне школе. План надокнаде углавном се своди на исто. Уз постојеће радне дане основци ће ићи
у школу и пет дана пролећног распуста, радиће се четири суботе,
школска година ће бити продужена за пет дана, а уведен је и шести час. Зависно од броја изгубљених дана од овог правила биће
незнатних одступања. Изузетак је Основна школа „Ратко Митровић”. Иако тамо није било обуставе рада мораће да надокнаде
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пет изгубљених дана због продуженог зимског распута, три због
грејања и нерадни дан на Задушнице. И они ће жртвовати пролећни распуст и биће уведен шести час. Према речима директора Ђура
Лазовића у школи „Ратко Митровић” планирају да споје ускршње
и првомајске празнике у мини распуст од 27. априла до 3. маја.
Чачански глас
19. мај

У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ КРАТКРОРАЈНА ОБУСТАВА РАДА

НИСУ ХТЕЛИ ДА ПРИМЕ НАДЗОРНИКА
Због ненајављеног доласка школског надзорника у Машинску
школу у среду, 17. маја је на кратко била обустављена настава. Када
се на часу механике изненада појавио надзорник, професори су
негодовали позивајући се на ранију одлуку, по којој је штрајк у
школи замрзнут до краја године.
У саопштењу СОЧ-а које је потом уследило наводи се да просветне власти зато што не извршавају своје обавезе према радницима у школи немају никаква посла и да ће уколико се надзорници поново појаве у школи настава бити одмах прекинута. Након
краткотрајног прекида настава је нормализована.
Чачански глас
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18. август

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПОНОВО ДОВЕДЕН У ПИТАЊЕ

СИНДИКАТИ НАЈАВЉУЈУ (МОГУЋУ)
ОБУСТАВУ РАДА
Не постоји ни један разлога да школска година почне на време.
Динамика исплата зарада је хаотична и просветни радници нису
у могућности да планирају породични буџет, па Синдикат у овим
условима, нема морално право да раднике позове на посао. Како
још увек није исплаћен топли оброк и део регреса за текућу годину, а цена рада пала испод 13 одсто од просечне зараде у Србији
неће бити никакво изненађење да школска година почне потпуном
обуставом рада, речено је на конференцији за новинаре Синдиката
образовања Чачка и Синдиката Машинске школе.
Због незавидне материјалне ситуације у просвети представници СОЧ-а позивају све политичке партије, које учествују на изборима, да им уруче програме и понуде исплату зарада у просовети
и финансирање услова рада, како би чланови Синдиката могли на
време да се определе коме ће дати свој глас.
Председник синдикалне организације Машинеке школе
Мирко Лазовић обавестио је ученике и родитеље да ће данас бити
одржане седнице одељенских већа и верификовати успех ученика
у прошлој школској години, а за понедељак је заказана и подела
сведочанстава. Да не би штетили ученицима, како је рекао Лазовић,
они на овај начин, испуњавају обећање дато у јуну родитељима.
На конференцији за новинаре уручена је поново материјална
помоћ Јелени Марковић (сада Триван), професору Прве Крагујевачке гимназије, која је због штрајка пролетос добила отказ.
На новинарско питање хоће ли апел политичким партијама, па
тиме и могућа обустава рада, бити протумечане као политизација
просветних радника, што им је већ приписивано. Срећко Албић
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је одговорио да је то чисто социјални моменат да они сигурно неће
гласати за оне који су пре пет година рекли „зар тамо неким учитељима да дајемо толике плате”.
Чачански глас
8. септембар

ПРОФЕСОРИ БОЈКОТОВАЛИ РАДНУ СУБОТУ
Иако је 2. септембар, по школском календару била радна субота за све школарце, већина професора чачанских средњих школа
бојкотовала је наставу због чињенице да Министарство у одређивању радних субота није консултовало Синдикат, и нису уважене
специфичности школа. У собуту није било наставе у Гимназији,
Машинској школи и већим делом у Економској и Медицинској.
Чачански глас
16. новембар

Овај текст је написао професор Иван Ружичић у новембру 2000.
године и објављен je у часопису „Република“ 2002. На жалост, актуелан је и данас. Из њега доносимо само мали део.

ПРОБЛЕМ МНОШТВА СИНДИКАТА
Анализа синдикалне ситуације у српској просвети показује
да постоје три синдиката. У јавности и међу самим просветним
радницима поставља се питање да ли је то добро и да ли тако
подељени синдикати могу постићи озбиљне резултате. На неки
начин присутан је страх од плурализма и неки би волели да постоји
и даље само један синдикат.
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Очито је да се ради о погрешном приступу читавом проблему.
Мноштво синдиката који су сваки за себе добро организовани и
спремни за акције, представља велику снагу у свакој синдикалној
борби. Више јаких синдиката значи пуно људи који су укључени на
било који начин у акцију, чиме се рад синдиката обогаћује новим
идејама и искуствима из различитих средина. Страх од плурализма је на неки начин разумљив у друштву у којем се већ деценијама
говорило да постоји само „један пут којим се може ићи” и коме се
чак „кунемо” да са њега нећемо скренути. Тамо где постоји само
један пут и једно мишљење, у ствари, нема ни пута ни било каквог мишљења и ту се врло брзо завршава у амбису и безумљу. У
том смислу, мноштво синдиката не треба доживљавати као раскол.
Напротив, право питање није зашто толико синдиката, већ који
се од тих синдиката боре за интересе запослених, а који то не раде
или не желе да раде. Једини начин да се то утврди су синдикалне акције у којима се тачно види који су синдикати прави а који
нису. Приликом последњег великог штрајка у фебруару и марту
2000. године сву озбиљност су показали Унија СПРС и Независни
синдикат просветних радника Војводине који су настојали да што
више омасове штрајк (током лета 2000. године Независни синдикат просветних радника Војводине је комплетно приступио УГС
„Независност”). С друге стране, државни синдикат није уопште ни
помишљао да донесе сопствену одлуку о потпуној обустави рада,
већ је чак око сто својих школа које су имале такве одлуке спречио
да то учине. У тренутку када су независни синдикати донели одлуку о генералном штрајку, лидери државног синдиката су више
плашили чланство оним што се може десити ако то учине, него
што су их храбрили у томе. Тако је тај синдикат сасвим свесно
радио посао Владе.
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28. новембар

ПРОСВЕТАРИ СТОПИРАЛИ ШТРАЈК
Договор о исплати заосталих примања
Представници најутицајнијих синдиката просветних радника у Србији и потпредседник републичке владе Небојша Човић
договорили су се крајем прошле седмице о динамици исплата
заосталих примања у основном и средњем образовању и позали
запослене у школама да обуставе штрајк.
Према постигнутом договору, просветни радници ће до 26.
новембра примити заостале топле оброке за август, септембар и
октобар. До 5. децембра требало би да им буде исплаћена разлика
до максималног износа регреса за ову годину, односно 1.840 динара, а до 10. децембра добиће и топли оброк за новембар. У периоду
од 10. до 12. децембра просветни радници добиће новембарски
лични доходак са ценом бода од 550 динара, а до 20. децембра биће
им исплаћено по 1.800 динара на име надокнаде за неисплаћене
трошкове превоза.
Како је договорено у влади Србије, средства за исплате
просветним радницима, биће обезбеђена од донације грчке владе
Југославији. Од 15 милиона долара, колико је укупан износ, девет
милиона издвојено је за Србију.
Договор у влади потписали су представници Синдиката образовања Србије, Синдиката „Независност”, Уније синдиката просветних радника Србије, Синдиката „Просвећеност” и Форум родитеља.
Чачански глас
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2001. година
31. јануар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

ОДЛУКА
1. Почетак најављеног штрајка за 1. фебруар 2001. године се
одлаже за 16. фебруар 2001. године.
Образложење:
Ново Министарство просвете је у фази формирања са јединим
овлашћеним лицем, господином др Гашом Кнежевићем и физички
је неизводљиво да се наш захтев испуни до 1. фебруара 2001. године
и то је једини разлог померања термина почетка штрајка.
16. март

НАКОН НЕУСПЕШНИХ ПРЕГОВОРА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА И РЕПУБЛИЧКЕ ВЛАДЕ

ШКОЛЕ У ШТРАЈКУ
Ниједан синдикат не прихвата понуђено повећање плате од 10
одсто. У Чачку нормално раде само три школе.
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Пошто преговори неколико синдиката просветних радника
(Синдикат образовања Србије, Унија синдиката просветних радника Србије, Синдикат „Независност” и Синдикат „Просвећеност”) са представницима републичке Владе, 7. марта нису уродили плодом, већина школа у Србији ступила је у генерални штрајк.
Према подацима које су понудиле новинске агенције, у понедељак
је штрајковало више од 1300 школа.
Како је 12. март понуђен као ултимативни датум за почетак
штрајка школа чланица Уније синдиката просветних радника Србије, у понедељак је у чачанским школама владало опште шаренило.
Према подацима СОЧ-а, потпуно су обуставиле рад пет средњих
школа и основне школе у Слатини, Заблаћу, „Вук Караџић” и Музичка школа. Часови на 30 минута скраћени су у школи „7. октобар”,
Трнави, Бресници и Пријевору. Није радио и део колектива у школи
„Ратко Митровић”, али и добар део ђака није се појавио на настави.
У уторак је ситуација делимично била измењена. Осим поменутих школа потпуно је обустављен рад у Трепчи и у школи „Ратко
Митровић”. У поподневној смени у школи „Филип Филиповић” радило је само пет наставника, а часови су скраћени још у Мрчајевцима и школи „Танаско Рајић”. Настава се нормално одвијала једнино
у „Милици Павловић”, „Др Драгиша Мишовић” и прељинској школи. У ове три школе и у среду је звонило на 45 минута, а издвојена
одељења Основне школе „Танаско Рајић” у Трбушанима и Љубић
селу обуставиле су наставу.
Шта ће се даље дешавати нико за сада нема прави одговор. Четири водећа синдиката просвете наставили су у уторак вече преговоре са републичком Владом, без присуства јавности и биће, кажу,
настављени. Последња понуда за повећање плате просветарима
уместо 10 померена је на највише 15 одсто. Влада и актуелни министар др Гашо Кнежевић понудили су просветарима и три нова
повећања плата за јун, јул и октобар, доказе да ће они у новом буџету имати приоритетан положај, прелазак на платне разреде, инвестиције и опремање школа из домаћих и страних извора и учешће у
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реформама образовног система. Како је речено, пара ће бити, али
овога пута Топчидер неће радити због просветних радника.
У среду се огласио и председник републичке Владе др Зоран
Ђинђић и рекао да „од понедељка све школе морају да раде и да
Влада не може бити талац ни једне друштвене групе”. Према наговештајима који незванично стижу из СОЧ-а могло би се очекивати
да већ у време изласка „Гласа” штрајк просветара буде прекинут.
Шта су захтевали синдикати?
Четири водећа синдиката у просвети понудила су ресорном
министарству у Влади Србије различите захтеве за побољшање
материјалног положаја запослених у образовању.
Унија синдиката просветних радника захтева да основица за
исплату зарада буде 800 динара и да се сваког месеца коригује за 20
одсто, а то значи да би просечна плата износила око 5.400 динара.
Синдикат образовања Србије сматра да би цена рада требало да
буде 750 динара, а да се коригује сваког месеца у складу са растом
плата у привреди. Са захтевом да цена рада буде 1.600 динара, однодно 40 одсто од републичког просека, најрадикалнији је Синдикат „Независност”, док Синдикат „Просвећеност” сматра да влади
треба дати 100 дана да би се нашло коначно решење.
Са понуђеним повећањем од 10 одсто, просветари кажу, плата
чистачице би износила 1.100 динара, наставника са шестим степеном стручности 3.378, а са високом стручном спремом 4.900, и
то без минулог рада. Да је прихваћен захтев да минималне зараде буду 800 динара, спремачица би имала 1.600 динара, професор
почетник 5.540 динара, а професор пред пензијом 6.700 динара.
Просветни радници би свакако најбоље прошли да је прихваћено
повећање основица од 1.600 динара. У том случају најнижа зарада
била би 3.200, са вишом школском 9.000, а са високом 10.700 динара.
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Министарско извињење
Др Гашо Кнежевић, министар просвете у Влади Србије, упутио је јавно извињење свим просветним радницима, због, како је
рекао „тешке ситуације у којој се налазе”.
„Сиромашење просвете није почело јуче, већ сада давне 1990.
године, када је неко схватио да у просвети има нешто пара које би
могле да промене власника и да закрпе нечије туђе рупе. Одлука
која је тада донета спроводила се доследно и принципијелно и довела је до садашње понижавајуће позиције просветних радника”.
Нису само просветни радници настрадали, наводи даље Кнежевић
у отвореном писму просветарима, „страдале су и школе, њихова
опрема, сва средства рада. И, што је најгоре, страдала су и деца која
су губила сваки интерес за професију звану школа”.
„Можемо подсетити и упозорити јавност на бедне плате, очајне
услове рада, преоптерећене наставне програме, негативну кадровску селекцију, игнорантски однос претходне власти према просвети,
и рећи ће сви да то није у реду. Ваш рад вреди много више. Алида
бисмо савладали проблем, потребно је да га најпре заиста разумемо, а ту страсти обично не помажу”, навео је министар просвете
у писму просветарима и замолио „за много разумевања и мало
стрпљења”, које су показали током свих година „заједничке борбе
за боље и модерније друштво”.
Министар је подсетио да је ова Влада за кратко време реалну
вредност плата просветарима повећала за 45 одсто, убрзала динамику њене исплате и исплате топлих оброка и исплатила регрес у
већем обиму него другим професијама.
Чачански глас

93

СОЧ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

23. март

ПОСТИГНУТ ДОГОВОР СИНДИКАТА У ПРОСВЕТИ И
ВЛАДЕ СРБИЈЕ

ЂАЦИ ПОНОВО У ШКОЛСКИМ КЛУПАМА
Плате наставника повећане за 20 одсто. До краја године
још три корекције цене рада.
Три водећа синдиката просвете (Унија синдиката просветних
радника Србије, Синдикат образовања Србије и Грански синдикат
„Независност”) постигли су прошле среде договор са републичком
Владом о повећању плата запослених у школама за 20 одсто, почев
од 1. марта. Тако ће нова цена рада у образовању износити 660 динара. Договорено је, такође, да друго повећање зарада за 10 одсто
уследи у јуну, а да већ у јулу наставници могу да очекују нову цену
рада увећану за шест одсто.
По протоколу, на који се Влада обавезала, четврту корекцију
цене рада за шест одсто просветари могу да очекују у октобру. Како
се ових дана могло чути, постигнут је договор и о динамици исплате топлих оброка, регреса и превоза запослених у школама.
Прихватајући гаранције Владе да ће испоштовати договор,
синдикати образовања позвали су своје чланство да прекину
штрајк и да уложе максималне напоре како би се школска година
успешно окончала. Речено је да учесници у штрајку неће сносити никакву одговорност, да неће бити надокнаде часова, нити ће
школска година бити продужена.
У Чачку је прошле седмице потпуно обуставило рад 12 школа.
Ради се углавном о школама у којима је Унија синдиката образовања већински синдикат. По устаљеном распореду, са скраћеним
часовима на 30 минута радило се у шест градских школа, и само у
три школе настава се одвијала нормално.
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Преговори синдиката и просветних власти трају више од месец дана, а од 8. марта у штрајку је више од 1.000 школа у Србији.
Чачански глас
31. мај

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
На састанку СОЧ-а 31. маја 2001. донета је ОДЛУКА по којој
се овај синдикат обраћа Министарству просвете са захтевом да
одмах привремено прекине школску 2001/2002. у Основној школи
„Ратко Митровић” и настави је по обезбеђивању нормалних услова
за рад у овој школи.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
–– због шиканирања, претњи и привођења радника на информативне разговоре, а са циљем застрашивања од стране директора поменуте школе;
–– због злоупотреба седница стручних органа да би разматрао
питања која се тичу синдиката;
–– због срачунатог разбијања колектива.
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6. новембар

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
„ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ” ЧАЧАК
На састанку чланова Синдиката образовања музичке школе
у Чачку одржаног 6.11.2001. године акламацијом је донета следећа
ОДЛУКА:
1. Радници музичке школе ступају у штрајк одмах.
2. Штрајкачки захтев: тражимо од новопостављеног в.д. директора музичке школе Аца Милекића, да одмах поднесе
оставку на ту функцију.
3. Штрајк ће трајати до испуњења наведеног захтева.
4. Изјава о минимуму процеса рада: настава се у потпуности
прекида, као и све остале активности.
5. Састав штрајкачког одбора: Гордана Ковачевић, Нада Милошевић, Љубица Мишчевић.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАХТЕВА:
Колектив школе, Школски одбор као и надлежни органи СО
Чачачк су за в.д. директора, министру просвете, предложили Николић Славољуба, професораове школе и проследили министарству уредну документацију без примедбе. Супротно свим наведеним предлозима, за в.д. директора постављен је Милекић Ацо.
Овим чином је погажена воља нашег колектива и одлука Школског
одбора, а ми просветни радници преко тога не можемо нити смемо
прећи, у складу са васпитном улогом која је део наше професије. У
овом захтеву бићемо истрајни до краја.

96

СОЧ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

Штрајкачки одбор:
1. Ковачевић Гордана
2. Милошевић Нада
3. Мишчевић Љубица

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И СТРУКУ
Извршни одбор СОЧ-а на састанку одржаном 6. новембра
2001. године је проценио да је поступак постављења в.д. директора
Музичке школе у Чачаку СКАНДАЛ.
Због тога СОЧ апсолутно подржава акцију синдикалне организације Музичке школе и спреман је, ради очувања достојанства
професије, ако буде потребно, да ступи у акцију (ШТРАЈК).
14. новембар

ПРОГЛАС
У уторак 6. новембра, 25 од 32 запослена у Основној музичкој школи „Др Војислав Вучковић” Чачак, ступило је у штрајк
са потпуном обуставом рада, протестујући против одлуке Министарства просвете да за в.д. директора школе постави Аца Милекића и поред тога што је колектив на седници Наставничког
већа 27. августа 2001. године предложио за ту функцију Славољуба
Николића, што је Школски одбор потврдио на седници 28. августа 2001. године и сву потребну документацију уредно проследио
министарству.
Штрајкачки одбор имао је само један захтев: да новопостављени в.д. директор одмах поднесе оставку, ако не због поштовања
мишљења и става већине, онда бар као морални чин.
И после осам дана потпуне обуставе рада у школи, Милекић
одбија да поднесе оставку, без обзира што се већина колектива
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изјаснила да га не прихвата као руководиоца и без обзира што је
његово постављење проузроковало прекид наставе.
Нажалост, Милекић није одговорио ни на један захтев, као ни
на један апел ни колектива, ни Школског одбора, ни СОЧ-а, али
је за све дане штрајка покушао да манипулише ученицима, родитељима и политичким странкама у граду.
Не можемо да се не запитамо: Зашто Милекић толико жели ту
функцију? Да ли је његова грчевита борба за функцију директора
само борба за очување личних интереса?
СОЧ је од првог дана подржао штрајк запослених у музичкој
школи. Пошто захтеви већине запослених који су у штрајку нису
испуњени, СОЧ позива све просветне раднике у Чачку да ступе у
штрајк.
Просветни радници неће одустати од кодекса своје професије
– одбране права на слободу избора, принципа и части. Солидаришући се са колегама у музичкој школи ми бранимо основна начела
васпитача, да је сва лепота знања, музике, речи и науке једнака
лепоти истине. Упозоравамо и ове просветне власти, као што смо
и претходне, да су просветни радници озбиљни и да неће одустати
од својих захтева.
СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАК
24. новембар

На годишњој скупштини Уније Синдиката просветних радника
Србије, одржаној 24. новембра 2001. године, донета је
ОДЛУКА
28. новембар 2001. проглашава се даном потпуне обуставе
рада у свим школама чланицама, као штрајк упозорења због незадовољства просветних радника, чланова Уније, понуђеним повећањем плате.
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27. децембар

СИНДИКАТУ ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАК
(ПРЕДСЕДНИКУ)
На састанку синдикалне организације О.Ш. „Десимир Капларевић” Слатина, одржаном 27. децембра 2001. године, расправљало
се о новонасталој ситуацији у школи.
Повод за сазивање овог састанка био је већ заказани састанак
Школског одбора на коме је требало изгласати неповерење директору школе Лазару Чикиризу.
Сматрали смо да би наши чланови Школског одбора требало
да оду на састанак са јасним ставовима колектива.
Одлука чланова синдиката наше школе је да ће се свим дозвољеним средствима борити против смене директора школе уколико буде смењен без аргументације и незаконитим путем. Поверење директору школе указало је 33 члана од укупно 38 запослених
у школи, што су потврдили својим потписима.
Молимо за сарадњу и помоћ.
С поздравом!
Председник,
Олга Јурошевић
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2002. година
12. јануар

САОПШТЕЊЕ
На трећој седници Савета родитеља, одржаној 12. јануара
2002. године у просторијама О.Ш. „Десимир Капларевић” у Слатини, под тачком „разно” расправљано је о новонасталој ситуацији
у вези са сменом директора школе Лазара Чикириза.
Савет родитеља школе је изненађен одлукама Школског одбора и сматра да Школски одбор није поштовао став средине и
колектива школе.
Савет родитеља једногласно даје подршку директору и колективу школе што потврђује и својим потписима.
Председник Савета родитеља
Богићевић Станимир
31. мај

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВА
Обавештавамо Вас да је колектив основне школе „Милица
Павловић” на својој седници одржаној 31. маја 2002. године једногласно изабрао за председника синдиката ове школе Крупеж
Оливеру, професора српског језика.
ИО основне школе
„Милица Павловић”
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29. август

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Састанку присуствовали: представници 13 школа, што је
већина од 22 школе.
Реферисао проф. Драган Матијевић:
Састанак ИО Уније почео је у 14:30. Председавао је Миодраг
Скробоња, а тема састанка је је везана за преговоре у Влади, који су
почели истог дана у 11 часова између Уније синдиката, Синдиката
образовања Србије и министара у Влади, Божидара Ђелића и Гаша
Кнежевића. Извршни одбор је прихватио договор. М. Скробоња је
понудио оставку, али она није усвојена.
Реферисао Радован Кувекаловић:
Протокол остаје на снази, у септембру се ситуација не мења,
али у октобру повећање ступа на снагу. У нову буџетску годину
улазимо са већом стартном основом од лекара опште праксе. Драган Матијевић је дао предлог да се размотри могућност да се заједно са Синдикатом образовања ступи у штрајк.
–– Клисарић Бранимир из Синдиката образовања Србије понудио је сарадању изразивши незадовољство преговарачима.
–– Семинар о реформама – професорка Драгана Марић је тим
поводом послата за Београд.
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22. октобар

ИЗВРШНОМ ОДБРУ СИНДИКАТА СОЧ-а
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
Општински одбор СОЧ-а даје препоруку вашем Извршном
одбору да сазовете састанак и одаберете новог председника синдиката, зато што садашњи председник Ћојбашић Милун не овабља
дужност председника синдиката, не долази на састанке и не организује синдикалне активности.
Председник СОЧ-а
Кнежевић Мирјана
2. децембар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Јавна расправа СОЧ-а – отворени састанак просветних радника и чланова СОЧ-а, одржан 2. децембра 2002. године у 19 часова
у свечаној сали Дома културе у Чачку.
Организациони одбор расправе испред СОЧ-а: проф. Драган
Матијевић, проф. Милан Селаковић, председник СОЧ-а, проф.
Мирјана Кнежевић, проф. Данило Беодрански, записничар, проф
Д. Марић и проф. Н. Јовановић.
Састанку – јавној расправи присуствовали су директори основних и средњих школа из Чачка, председници школских одбора,
представници савета родитеља свих школа, представници Форума
родитеља – Чачак, просветни радници општине Чачак и представници јавних гласила.
Председавајући, проф. Драган Матијевић упознао је присутне
са темом и циљем расправе – реформа образовања и отворио је
дискусију упознавши присутне са материјалом текста „Погледи”,
у реализацији семинара „Курикулум у образовању”, одржаном у
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Краљеву, као и евентуалним изменама, допунама, па и интересантним запажањима на ту тему. Квалитетне идеје свакако би послужиле бољој реализацији реформи.
Професор Данило Беодрански дао је исцрпно тумачење запажања и примедби који се налазе у материјалу „Погледи”.
Јавио се велики број дискутаната, који су углавном исказали
слагање по већини изнетих запажања. Изнета су и нека нова, везана углавном за мањкавости традиционалног школства, као и лошег
материјалног статуса и опремљености образовних установа ван
градских средина, као и у неким градовима на које реформа мора
обратити пажњу, укључујући и родитеље и просветне раднике у
сараднички однос.
Постављено је питање приватизације школства као у већини
европских земаља и изражена је жеља за подробнијим упознавањем са начинима рада истих, који би код нас били прихватљиви.
Стављена је и примедба на рад педагошко-психолошких служби, али не свих, већ превасходно оних који се површно селектују, уз
захтев да исте буду програмски планиране у складу са реформом,
од које се очекује побољшање школства, како у квалитету образовања, тако и психички, здравствено и васпитно.
Дат је предлог да се овакве трибине одрже и у другим градовима чланицама Уније у циљу доприноса и реализације реформе.

СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТ
Када се сагледа преглед курикуларне реформе која се спрема,
може се уочити низ недостатака који се тичу социјалног аспекта
реформских подухвата, које ћемо настојати да побројимо.
Заокружен и дефинисан курикулум би у овом тренутку морао
да, поред основног материјала, понуди и низ подзаконских решења
и аката као што су:
1. Правилник о утврђивању цене услуга у обавезном и средњем
образовању (то јест, ко ће финансирати изградњу школа, опрему по
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новим програмима, стручно усавршавање, материјалне трошкове
школа, итд.);
2. Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних радника у основном и средњем образовању (то јест, ко ће и
са каквом стручном спремом моћи да предаје у сваком од 4х3 нивоа образовања). На пример, у Моравичком округу има укупно
483 наставника разредне наставе, од тога 61 са средњом стручном
спремом, 324 са педагошком академијом и 93 са учитељским факултетом. Преласком на обавезно образовање типа 3х3 десило би
се да после три године 120 учитеља остаје без посла, уколико они
са факултетом не буду могли да предају у другој трогодишњој етапи. Слична ситуација ће бити у предметној настави. Формирањем
области природних наука, уместо хемије, физике и биологије, доћи
ће до драстичног редуковања фонда часова, као и програмских
садржаја, што ће изазвати више последица:
а) Добар број наставника тих предмета (као и историје и географије) вероватно ће остати без посла;
б) Квантум и квалитет знања ученика из тих области биће
драстично смањен.
Део текста из „Погледа на реформу образовања у Србији I”
27. децембар

ИЗВЕШТАЈ
На састанку СОЧ-а Медицинске школе „Надежда Вилимановић – Јанковић”, одржаном 26. децембра 2002. године, тајним
гласањем за председницу је изабрана Васиљевић Наташа, професорка запослена у овој школи. На истом састанку именовани су и
чланови извршног одбора СОЧ-а Медицинске школе:
1. Милојка Николић, професор;
2. Јела Јеремић, наставник;
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3. Сања Тошовић, професор;
4. Мире Стефановић, домар.
Одлука ступа на снагу од 1. јануара 2003. године.

2003. година
15. фебруар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

ОДЛУКА
На основу одлуке сва три синдиката („Независност”, СОС и
Унија синдиката просветних радника Србије) позива се чланство
и сви запослени у основним и средњим школама у Чачку на ГЕНЕРАЛНИ ШТРАЈК са почетком од понедељка 17. фебруара 2003.
године, све до испуњења синдикалних захтева.
Ова одлука биће дата у јавност.
20. фебруар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Извештај са данашњих преговора синдиката и представника
Владе, одржаног у Београду са почетком у 12 часова.
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Пошто је телефонским путем контактирао председника Уније,
Миодрага Скробоњу, Драган Матијевић нас је информисао да су
преговори управо завршени и да је постигнут следећи споразум
министра просвете и спорта и министра финансија са представницима сва три синдиката:
– Повећање плата у просвети за други и трећи месец биће 3,5%,
за четврти, пети и шести месец 4%, и за седми и осми месец 4%, што
је укупно 11,5% до септембра месеца, када ће се поново преговарати о повећању од 5,4% до децембра.
28. мај

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
На састанку је присутно 10 представника школских синдиката.
1. Према процени Уније синдиката просветних радника Србије до 2007. године 10.000 просветних радника биће нераспоређено. Свим посланицима послато је писмо СОЧ-а са
материјалом примедби, погледа, анализа и предлога закона.
На извршном одбору договорено је да се Унија повеже и са
остала два синдиката, СОС-ом и синдикатом „Независност”.
Посебна пажња обраћена је на тзв. ЛИЦЕНЦУ о раду;
2. Репрезентативни синдикати донели су предлог новина за
израду посебног колективног уговора;
3. Програм стручног усавршавања – обука за рад на компјутерима од 60 часова;
4. Наручен банер и застава за СОЧ.
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16. децембар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

ОДЛУКЕ
1. – Драган Матијевић присутне је исцрпно упознао са финансијским стањем СОЧ-а и одлукама о набавци компјутера,
скенера и штампача за рад и потребе СОЧ-а. Издатак је био
58.000 динара. Овом одлуком обухваћено је и реновирање
канцеларије СОЧ-а (радни сто, кречење и плахар за документацију).
–– Драган Матијевић упознао је присутне са учешћем у акцији
„Посади дрво” у оквиру ангажовања Грађанског парламента.
Купљено је пет садница јавора за 330 динара.
–– У Београду, 18. и 19. новембра, одржана је трибина у вези са
реформом образовања у просторијама Удружења књижевника Србије. СОЧ би требало да буде издавач билтена ове
трибине, за шта би требало издвојити 5.000 динара, што је
једногласно усвојено.
–– Драмски студио Дома културе Чачак затражио је помоћ за
превоз учесника представе „Ондина”. Представа је планирана за 22.12.2003. у београдском Дому омладине. За путне
трошкове потребно је 3.000 динара. СОЧ је донео једногласну
одлуку да помогне и финансира пут.
–– СОЧ даје предлог С.О. СОЧ – О.Ш. „Ратко Митровић” да финансира синдикалне активности те школе.
2. – Одржано је укупно 10 трибина поводом реформе школства
широм Србије. Извештај о њима поднео је Драган Матијевић.
Оцена је да је одазив на трибине мали у односу на очекивања.
–– Поднет је предлог Парламенту о суспензији Закона о образовању и његовој измени.
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–– Потписан је предлог о Колективном уговору од стране три
синдиката образовања, а до 22 часа и Радован Павловић би
требало да потпише.
3. – У понедељак 29.12.2003. биће одржан слављенички састанак
у расторану „Калимеро” са почетком од 19 часова.
–– Изнет је предлог да свака школа за своју библиотеку узме
по примерак књиге колеге Славка Луковића „Пустопољске
баладе”, како би му се помогло.

2004. година
17. јануар

РЕАГОВАЊЕ СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАК
НА ИНТЕРВЈУ ГАШЕ КНЕЖЕВИЋА

УВРЕДЉИВЕ НЕИСТИНЕ
Да је тачна министрова изјава – да не волим све оне који се не
презивају на „ић” – не бих био члан синдиката чији се председник
презива Скробоња, а други човек зове Леонардо Ердељи.
Ако се сложимо са констатацијом господина Гаше Кнежевића,
да „министар просвете мора бити неко ко је нормалан и цивилизован”, онда оно што је он изнео о мојој маленкости заиста не
може да буде обухваћено са та два атрибута, каже за „Новости”
професор Драган Матијевић председник Синдиката образовања
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Чачак реагујући на интервју објављен у нашем листу 12. јануара
2004. године.
– Тешко да се само у једној реченици може наћи толико увредљиве малициозности на мој рачун и зато сматрам да је моја
дужност да реагујем. Да „не волим све оне који се не презивају на
„ић” – не бих, био члан синдиката чији се председник презива Скробоња, а други човек зове Леонардо Ердељи. Није Србин свако ко се
презива на –ић, нити је онај ко се не презива на – ић не – Србин. У
цивилизованом свету не постоји аутономија између националног и
грађанског. Зато је подметати шовинизам некоме кога не познајете
у најмању руку неваспитано – наглашава Матијевић.
Он даље наводи да је чачански синдикат реаговао на састав
републичког Просветног савета (објављено у „Новостима” 24. децембра 2003.), а Соњу Лихт и Миленка Дерету поменули смо само
као илустрацију чињенице да министар наставља са праксом да
у најзначајније просветне институције доводи људе који су изван
непосредног рада у образовању.
– Можемо се сложити и са констатацијом господина Кнежевића да „министар просвете не мора да буде много паметан”, али га
то у сваком случају не ослобађа обавезе да када говори јавно, мора
да говори истину или да ћути – закључује Матијевић.
Вечерње новости
19. јануар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧЦИ
Др Емил Каменов, професор педагогије у Новом Саду у четвртак 22. јануара 2004. године одржаће предавање везано за реформу
школства за васпитаче, а 23. јануара 2004. за учитеље основних
школа.
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Скуп 22. јануара је у 19,00 часова у Економској школи а 23.
јануара у малој сали хотел „Београд” у Чачку у 19,00 часова.
Теме трибине: Изазови реформе образовања
Организатор: СОЧ Чачак
Донета је одлука да председници СО СОЧ-а основних школа
обавесте учитеље и васпитаче о овим трибинама.

О ПЕДАГОГИЈИ КАО НАУЦИ И КАО АНЦИЛИ
Педагогија као наука1, у односу на друге, има једну специфичност. То су вредносни ставови које садржи (не бави се само
питањем какве ствари јесу, него и какве би требало да буду). То је
најуже повезује са идеологијом друштва у коме делује; ако хоће да
буде конструктивна (мора да буде конструктивна, јер деструктивна
нема смисла), треба да подржи идеологију, а онда ће идеологија
надахнути и подржати њу. Међутим, уколико у једној науци има
више идеологије, она је мање наука. Проблем научног одређења
циља (циљева) васпитања никада није разрешен, а можда га је
немогуће, па и непотребно разрешавати методама типичним за
науку. Могуће је само спекулисати о смислу и потреби васпитања,
али једни људи немају право нити могу другима да одреде животни циљ. Вредносни судови можда могу да се формирају као
естетски судови, али губе смисао ако се уважи принцип да се „о
укусима не расправља”. Наравно, друштвена заједница има права
да у општем интересу постави неке оквире и границе, родитељи
су ту да „отварају врата”, али „дете одлучује кроз која од њих ће
да прође”. Мени се допала Кершенштајнерова поставка по којој је
педагогија пракса филозофије: филозофија спекулише о смислу
(сврси) васпитања и ономе што из њега произлази, а педагогија
покушава то да оживотвори у пракси. Том приликом се неки фи1
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лозофски постулати показују као исправни и могући, а неки као
немогући (значи, неисправни). Покушаји социјалиста-утописта да
своје идеје о бољем друштву остваре у пракси, добар су пример за
то. Не помињем „научни социјализам” који је то могао да буде код
Маркса и у његово време. Са идеолошким труњем које су у њега
унели његови интерпретатори и корисници, он је престао да буде
наука и постао шарена лажа. Ако не и нешто горе.
Читаву ову причу испричао сам да бих педагоге (а тако и себе)
бар донекле оправдао због своје „конструктивности” коју је могуће
назвати и другачије. Педагогија је дуго била „анцила” идеологије,
потрчко политичке врхушке, послушник који иде у комитет по
своје мишљење. Када је постало очигледно да је пропала Шуварова
реформа, скупили су се педагози у Новом Саду и расправљали о
томе шта да се ради. Расправљали, али нису расправили. Онда је
неко мудро предложио: Шта се ми ту замлаћујемо и надмудрујемо,
ето, биће ускоро нови Конгрес СКЈ па ћемо видети шта ће тамо
бити одлучено.2
Иако о положају педагогије и понашању педагога говорим са
извесном индигнацијом, покушавам да за педагоге (рачунам међу
њих и себе) нађем објашњење3, заправо, оправдање. Или си морао
бар донекле да се уклопиш у естаблишмент, или си бивао заустављен у свему, што није карактеристично само за социјалистичко
друштво. Свако друштво од просветних радника (педагога поготово) прави послушнике; једна од битних функција просвете јесте да
служи за одржавање на власти и репродуковање друштвених слојева. Покушаји да се то измени на крају су се показали као неуспешни.
Текст Емила Каменова објављен у књизи „Образовање у Србији
данас”, 2010.
2

3

Узгред напомињем да наставни предмет на студијама педагогије под
називом Систем образовања и васпитања није био ништа друго него
прича о одлукама конгреса, једног по једног.
Tout comprendre, c’est tout pardoner.
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15. март

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
У периоду од 18. до 25. фебруара у свим чачанским основним
и средњим школама одржана је јавна расправа на тему: Школски
програм за први, други и седми разред основне школе као и о концепцији средњег стручног образовања.
Као резултат тих расправа Синдикат образовања Чачка прилаже следеће примедбе својих чланова:
Наставници и професори разредне наставе првог и другог
разреда изразили су озбиљне замерке у вези досадашњег спровођења реформе, као и предложених будућих корака.
Најчешће замерке су:
– „Исхитрена” реформа
– Смањење рада учитеља са прва четири разреда на прва три
разреда основне школе
– Описно оцењивање
– Превише административних послова
– Повећан број предмета а самим тим и часова у првом и другом разреду
По нашем мишљењу потребно је да:
– Деца треба да полазе у школу са седам година и да учитељи
са њима раде прва четири разреда.
– Описно оцењивање треба оставити само у првом разреду, док
у другом разреду треба вратити бројчане оцене.
– Повећати број часова српског језика и математике (по пет
часова недељно).
– Избацити непотребне сдржаје који нису примерени узрасту
ученика.
– Смањии административне послове (вратити стари дневник).
– Да уџбеници буду доступни учитељима пре планирања, па
бисмо тако избегли планирање у току школске године.
– Семинари да буду конкретни и стручни.
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– Укинути лиценце за просветне раднике.
– Не укидати издвојена одељења у појединим сеоским подручјима.
Предметна настава – ликовна култура у основној школи, седми разред
Предлози:
– Да предмет ликовна култура не мења назив у визуелне уметности.
– Да се не смањује број часова ликовне културе у корист других
предмета или потпуно брише.
– Да се под изговором да ће бити заступљена кроз друге предмете деца не лишавају најлепшег задовољства од најмлађег школског узраста, јер највише ликовности постижу баш у најмлађем
узрасту, спонтаност и искреност у раду. Тад кад нису оптерећени
светом одраслих и сазнањима која они имају.
– Зашто по трећи пут предмет ликовна култура да мења име.
Да ли сад смета назив ликовна?
– Састављачи програма као да до сада нису били упућени у
досадашњи рад у оквиру овог предмета па нуде исходе онакви
какви су.
– Информатичка писменост да, а где су компјутери?
– Зашто ученике учити нечему а не тражити од њих знање?
– Програм је површно дат.
24. март

САВЕТ ГИМНАЗИЈА СРБИЈЕ

У ЧАЧКУ УСТАЛИ У ОДБРАНУ ГИМНАЗИЈЕ
Чачак. У Чачку је основан „Савет гимназија Србије”, који има
за циљ одбрану класичне четворогодишње гимназије.
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– Иницијатива за оснивање овог савета потекла је после доношења Закона о основном и средњем образовању, који предвиђа
трогодишње гимназијско школовање. У претходних десет месеци
сазрела је идеја да се томе мора пружити отпор, јер ће нови систем
образовања довести до катастрофалних последица, и то по систем
школства, образовање младих, а касније и по оно што би могли
назвати будућност Србије – тврди Драган Матијевић, професор
чачанске Гимназије. На првом састанку дефинисани су задаци овог
савета.
Дневни телеграф
26. март

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ И СПОРТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Уважени,
Са великом пажњом прочитали смо интервју са професором
др Љубомиром Протићем, помоћником министра просвете, у
листу „Политика” од 25. марта 2004. године, у коме су изложене
намереновог Министарства просвете у вези са реформом школског
система Србије. С обзиром на чињеницу да је стручна јавност до
сада у више наврата безуспешно тражила да у реформски процес
буду укључени сви којих се школа тиче, искрено смо обрадовани
чињеницом да су неке од идеја и предлога стручне јавности усвојене
од стране новог Министарства, што указује на његову спремност
за истински дијалог без кога нема озбиљних реформских захвата.
Подсећамо јавност да су критике на рачун досадашњег тока
реформе упутили: Матични факултети (Математички, све катедре
за српски језик и књижевност Универзитета у Србији), стручна удружења, сви синдикати просветних радника, угледни интелектуалци (са скупова у Удружењу књижевника Србије у јуну и новембру
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2003. године). Упркос свему, уз кршење пословника Скупштине
Србије, који налаже да се системски закони не могу усвајати на
ванредним заседањима, нови Закон о основама образовања и васпитања усвојен је без јавне расправе са само 114 гласова ЗА.
Сматрајући да је ново Министарство просвете кренуло у нову
реформу, Савет гимназија Србије је спреман да уложи своје знање,
вољу и искуство како би помогло реформском процесу.
16. април

НОВИ ПРЕДЛОЗИ СОЧ-а ЗА УСПЕШНИЈУ
РЕФОРМУ ШКОЛСТВА

ОСЛАЊАЊЕ НА ДОБРУ ТРАДИЦИЈУ
„Како до праве реформе школства” – наслов је треће брошуре
коју је протекле недеље публиковао и представио јавности Синдикат образовања Чачка. Након претходне две, које су имале критички однос према актуелној реформи образовања и указивале
на „катастрофалне” последице које она може изазвати, циљ издавања ове брошуре је, према речима професора Драгана Матијевића, председника Скупштине СОЧ-а креативизација и указује
на могући позитиван исход реформе школства у Србији. Истраживања су показала да овакву реформу образовања подржава тек
девет одсто испитаника. За њено спровођење потребна су знатна
материјална средства, од предвиђених 5,6 милијарди динара, из
донација је прикупљено тек 800 милиона. Препорука УНЕСКО-а
је да, по угледу на европске државе, за потребе просвете државе
издвајају од шест до осам одсто националног дохотка, што је далеко
од наше реалности, односно 2,5 одсто.
– Ми смо предвиђали „пад” ове реформе, јер је игнорисала
реалност. Она је изведена без јавне расправе и није било никаквог
консензуса за њено спровођење. Зато би то био први корак наредне
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реформе. Игнорисане су све институције ,од Српске академије
наука до стручних организација и цркве. Игнорисана је стручна
јавност, јер у тим ценрима и саветима за спровођење реформе најмање је било, или уопште није било , људи из струке, практичара
који раде у настави. Те послове су углавном обављали психолози и
педагози и није случајно што су последице катастрофалне – рекао
је Драган Матијевић.
Како до успешне реформе
Соч је најновијом брошуром понудио низ конкретних предлога како да се реформа образовања постави на здраве основе. Данило Беодрански, члан СОЧ-а истакао је најважније: да Министарство просвете предложи Скупштини Србије суспендовање Закона
о школи, укине лиценце које се предлажу и врати категорију стручног испита коју познаје цео развијени свет; ограничи надлежности
министра просвете; редефинише критеријуме за избор чланова
школског одбора и избор директора школа; дефинише положај
државних и приватних школа; да се направи озбиљна студија о
изводљивости реформе основног образовања и утврди минимални рок за који друштвена заједница може обезбедити услове за
преузимање модела обавезног образовања западне Европе; да се
зауставе реформисани програми за седми разред, а садашње генерације које су почеле школску годину по новим програмима прогласе огледним; на нивоу Министарства просвете оформити тело
које би чинили истакнути професори, наставници и представници
стручних друштава који би проучили неколико образовних система западне Европе и на основу тих сазнања предложили модел
реформе; СОЧ предлаже да идејно решење за будућу реформу буде
методолошки приступ примењен у Словенији, а брошура садржи
бројне друге предлоге. Чачански просветни радници инсистирају
на дијалогу и јавној расправи, активном учешћу струке у планирању реформе и очувању свега што је аутентично наше у образовном систему. Ово обраћање СОЧ-а стручној и друштвеној јавности
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не значи наметање, већ молбу и захтев новој Влади да преиспита
досадашњу реформску праксу и предложи скупштини усвајање
озбиљног и на чињеницама и реалности утемељеног образовног
система. Изјашњавајући се за реформе, СОЧ као своје полазиште
истиче да оне не смеју бити ни споре, ни брзе, већ квалитетне и
трајне; реформе ослоњене на добру традицију и реформе које ће
постати добра традиција.
Чачански глас
14. јун

САОПШТЕЊЕ
Синдикат образовања Чачак обавештава јавност и колеге да
у уторак 15. јуна 2004. године Унија синдиката просветних радника Србије организује једнодневни штрајк упозорења Влади и
Министарству просвете Србије. Позивамо све колеге да се одазову
овом позиву и тако покажу своју солидарност и свест о угрожености наше професије!
ЗАШТО ШТРАЈК?
1. Зато што министарство наставља да игнорише просветне
раднике, не поштујући Закон о штрајку, који министра просвете
обавезује да одмах започне преговоре.
2. Зато што је министар преко медија обавестио да за просвету
нема новца.
3. Зато што не пристајемо да имамо знатно мање плате од осталих корисника буџета.
4. Зато што не прихватамо да однос најниже и највише плате
у просвети остане 1:2, док ће код других корисника буџета ићи и
до 1:4.
5. Зато што за ову Владу нисмо приоритет.
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6. Зато што у буџету за 2004. годину има новца за само десетак
овако бедних плата, а министар финансија нас ни за сто дана рада
Владе није примио и објаснио нашу позицију.
Ако све ово нису довољни разлози да 15. јуна 2004. године све
школе стану, онда просветни радници не могу никога оптуживати
за свој лош материјални положај.
Напомињемо да сви синдикати врше озбиљне припреме да
нова школска година не почне на време уколико се значајно не
побољша наш материјални положај, и реше друга спорна питања.
26. октобар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

ОДЛУКЕ – ПРЕПОРУКЕ
1. Синдикат образовања Чачак је на становишту да нови Колективни уговор треба да се потпише што пре (уз претњу штрајком).
Рок је 1. децембар 2004. године.
2. У преговорима о новом буџету УСПРС треба да заступа једну од позиција:
а) Да плате просветних радника у следећој години буду за 30%
веће од просека примања у Републици. Или...
б) Да се издвајање из буџета за следећу годину за просвету
повећа на 6-7% што је европски стандард.
Образложење: Као гранични датум за потписивање Колективног уговора одабран је 1. децембар из два разлога:
1. Има довољно времена (1 месец) да се објасни чланству важност овог акта за њихов положај у „времену просветне транзиције”
и да се чланство припреми за евентуални штрајк.
2. Овим орочавањем и претњом штрајком ојачао би се положај
нашег преговарачког тима у преговорима са Владом око плата за
наредну годину.
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9. децембар

ОДЛУКА
Једногласно је одлучено да СОЧ са свог рачуна да 10.000,00
динара за помоћ колегама из Никшића који су остали без посла,
јер нису хтели да предају црногорски већ српски језик.

2005. година
2. јун

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

ДНЕВНИ РЕД:
1. Информације о потписивању ПКУ
2. Одлука Министарства о укидању 2% за просвету
3. Семинар о бесплатним акцијама
Извештај о тачки 1. подноси Драган Матијевић
– Договорено је да сва три синдиката напишу папир који је
урађен по свим европским стандардима, и дати га министру на
потпис. Ако министар то не прихвати, сва три синдиката ће кренути у генерални штрајк од 1. септембра. (Прилог прочитан на
састанку).
– Шта ће се дешавати са технолошким вишковима од јесени, с
обзиром да је у свим школама уписан смањен број првака.
– Припреме и организација штрајка за 1. септембар.
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– Идеја министра да отпусти помоћно особље, осим домара.
Планира да отвори сервис у коме ће се изнајмљивати радници за
чишћење школа.
2. Саопштење Министарства просвете од 11. маја 2005. године.
Укида се 2% на бруто плате.
– Саопштење Уније од 26. маја 2005. године. (Прилог).
3. Семинар о припреми за поделу бесплатних акција – извештај поднео Илија Нешковић.
– Прављење скице на нивоу целе Србије (како се едуковати,
укључити у борбу све синдикате, овлашћење Уније да њене стручне
службе буду правни заступници у овој акцији, ...).
13. јун

МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ И СПОРТА ГОСПОДИНУ
СЛОБОДАНУ ВУКСАНОВИЋУ
Поштовани господине Министре,
Верујући у Ваш ауторитет и искреност усрдно Вас молимо, у
име просветних радника Чачка, да не дозволите да на чело Школске
управе нашег града дође „неко” чији је једини „квалитет” то што
припада некој политичкој странци. У интересу чачанске и српске
просвете је да на водећа места у образовању дођу људи од професионалног и моралног интегритета, цењени у граду и међу колегама. Политичка кадровсска решења су довољно уништила српску
просвету и сматрамо да са том праксом напокон треба престати.
Ми из Синдиката образовања Чачка умели смо да се изборимо
са кадровима „ЈУЛА” и уверавамо Вас, да ћемо се истом методом
(потпуним бојкотом Управе) и ревношћу борити и са „новим политичким кадровима”, јер нас води само професионални интерес. Надамо се да и Ви сматрате да српску просвету морају да воде
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најбоље и најугледније колеге, а не амбициозни анонимуси. Зато
Вас још једном молимо да избор за водећег човека Школске управе
у Чачку препустите просветним радницима Чачка, а не којекаквим
страначким кадровским комисијама.
Срдачан колегијалан поздрав!
30. август

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

ЗАКЉУЧЦИ И ОДЛУКЕ
1. Драган Матијевић је присутне детаљно упознао са радом
седнице ГО УСПРС одржане у Београду 30. августа 2005. године и
о неуспеху преговора Владе и Синдиката.
2. Обавезујућа одлука о штрајку донешена на састанку ГО
УСПРС и најављена штрајком упозорења у месецу јуну ступа на
снагу 1. септембра 2005. године. Уколико преговори са министром
финансија заказани за 31. августа 2005. год. не буду успешни, чланови СОЧ-а се упућују да током сутрашњег дана упознају своје
синдикалне организације у школама.
3. Мира Кнежевић упознала је присутне са чињеницом избора професора Економске школе Драгице Симовић за начелника
школске управе у Чачку.
4. Илија Нешковић упознао је присутне о разговору са Бранимиром Павловићем и током преговора око деоница бесплатних за
њихов упис за СОЧ, и предложио најаву гостовања у Чачку господина Павловића у јавним медијима до 7. септембра 2005. године у
Дому културе када треба обавестити чланство.
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31. август

1. Мирјана Кнежевић је присутне детаљно упознала са бројним стањем школа које су спремне да 1. септембра уђу у штрајк,
као и са извештајем о преговорима обављеним у Београду који је
телефонским јављањем пренео Бато Сокић. У истом се сазнаје да
су Независност и СОС потписали ПКУ а Унија то није учинила.
Стога се сутра ступа у штрајк. Војводина ће приступити штрајку
и Крагујевац са 17 школа.
1. септембар

ИЗВЕШТАЈ ПРВОГ ДАНА ШТРАЈКА
Мирјана Кнежевић, председник СОЧ-а, присутне је детаљно
информисала о првом дану штрајка.
У штрајку је укупно 163 школе у Србији.
У Чачку штрајку средње школе:
1. Гимназија
2. Медицинска школа
3. Техничка школа
4. Машинска школа
5. Прехрамбено-угоститељска школа
6. Економска школа
Основне школе:
1. ОШ „Милица Павловић”
2. ОШ „Ратко Митровић”
3. ОШ „Филип Филиповић”
4. ОШ „Танаско Рајић”
5. ОШ „Свети Сава”
6. ОШ „Свети ђакон Авакум” Трнава
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7. ОШ „Татомир Анђелић” Мрчајевци
8. ОШ „Степа Степановић” Г. Горевница
9. ОШ „Божо Томић” Пријевор
10. Музичка школа
У штрајку нису:
1. ОШ „Драгиша Мишовић”
2. ОШ „Вук Караџић” требало би да ступи у штрајк од 2. септембра 2005. године.
Горњи Милановац: Гимназија, Економска, Техничка.
Мира Кнежевић је присутне упознала са саопштењем Уније
од 1. септембра 2005. године. По коме ће седница ГО Уније бити
3. септембра 2005. године. У Чачку, а 2. септембра 2005. године. У
19,00 часова трибина коју ће водити Миодраг Скробоња и Леонардо
Ердељи и чланови ИО СОЧ-а у сали Скупшине или Дома културе,
о чему следи обавештење 2. септембра 2005. у 12,00 часова.
Мира Кнежевић упознала је присутне и са дописом УСПРС
„ШТРАЈКАЧКО ЗВОНО – ИДЕМО САМИ!!!”
Материјал подељен присутнима ради информисања чланства
синдикалних организација школа.
6. септембар

(ДЕ)ПОЛИТИЗАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА
Током оних брозовитих времена, али и времена која су уследила касније, свака функција, од кућног савета па до врха власти,
подразумевала је припадност партији. Прво само оној једној и јединој, а после тога, када нас је уз монетарну задесила и политичка
хиперинфлација, владајућој или једној од владајућих партија. Било
је то време када је политичка подобност за три копља била испред
професионалних, моралних и свих осталих начела. Начела која
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уређено друштво одвајају од партијске државе. Деведесетих, током којих нам се после дешавања народа, десио свеопшти суноврат система вредности, српска опозиција и сви за које је живот
од сопственог рада у нормалној држави, представљао основни
мотив, свакодневно су потенцирали на деполитизацији друштва.
Деполитизацији од војске и полиције преко правосуђа и медија
до образовања.
Петог октобра 2000. године, опозиција је постала власт, а на
овим просторима, власт по правилу заборавља на обећања.
Таоци политичког кадровања
Одлука Министартва просвете, да на функцију начелника
Школске управе у Чачку, буде именована Драгица Симовић (ДСС),
професор Економске школе, озбиљно прети да у други план потисне штрајк просветних радника. Наиме, још од времена када
је донета одлука да се у Чачку формира Школска управа, како се
сада називају регионална одељења Министартва просвете, Синдикат образовања „Чачак”, инсистира да пресудну одлуку приликом
именовања начелника имају просветни радници, а не политичке
партије. Управо из тих разлога још у јуну, СОЧ је на адресу министра Слободана Вуксановић упутио писмо којим га упозоравају
да образовање не сме бити талац политичког кадровања, већ да
предност морају имати професионалне и моралне карактеристике
кандидата.
– Верујући у ваш ауторитет и искреност усрдно вас молимо, у
име просветних радника Чачка, да не дозволите да на чело школске
управе нашег града дође „неко” чији је једини „квалитет” то што
припада некој политичкој странци. У интересу чачанске и српске
просвете је, да на водећа места у образовању дођу људи од професионалног и моралног интегритета, цењени у граду и међу колегама. Политичка кадровска решења су довољно, уништила српску
просвету и сматрамо да са том праксом напокон треба престати,
наводи се у писму СОЧ упућеног на адресу министра просвете.
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Бојкот
Када се у обзир узме чињеница да су у међустраначкој расподели министартва и јавна предузећа претворена у партијско власништво, не чуди став председника ОО ДСС Мирослава Петковића,
да чачански просветни радници треба да буду задовољни и безгранично срећни само због тога што је Чачку додељена Школска управа. Вероватно политичко кадровање се само по себи подразумева.
Својевремено професори чачанске Гимназије нису дозволили улазак и инспекцију инспектора Одељења министарства просвете из
Краљева, нешто слично може се поновити, уколико се настави са
политичким кадровским насиљем
– Ми из Синдиката образовања Чачка умели смо да се изборимо са кадровима ЈУЛ-а, и уверавамо вас, да ћемо се истом методом
(потпуним бојкотом Управе) и ревношћу борити и са „новим политичким кадровима”, јер нас води само професионални интерес.
Надамо се да и ви сматрате да српску просвету морају да воде најбоље и најугледније колеге, а не амбициозни анонимуси. Зато вас
још једном молимо да избор за водећег човека Школске управе у
Чачку препустите просветним радницима Чачка, а не којекаквим
страначким кадровским комисијама, поручује СОЧ министру просвете, др Слободану Вуксановићу.
Пет година после политичких промена, зову их неки и демократске, подобни се и даље на кадровским берзама котирају много
боље од способних. Сви они, који су све ове године сањали деполитизовано друштво, још увек се надају и сањају свој сан док
партијске кадровске комисије раде пуном паром.
У земљи на брдовитом Балкану, изгледа да је право на сан, још
увек једино неотуђиво. Биће да све остало зависи од распореда
политичких коцкица.
А до када? Не зна се!
А. Арсенијевић
Чачанске новине
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ДИНКИЋ ЗАТВОРИО ВРАТА ПРЕГОВОРИМА

НАСТАВЉА СЕ ШТРАЈК
По оцени Уније синдиката просветних радника (22.000 чланова), кривицу за то што нова школска година није почела у свим
школама у Србији, највећу кривицу сносе министри финансија
и просвете који су више од два месеца, избегавали било какав
сусрет и договор са синдикатима просветних радника. Иако су
у последњем тренутку синдикат Независност (8.000 чланова) и
Синдикат образовања Србије (12.000 чланова) прихватили понуду министра Динкића, Унија је ипак одлучила да ступи у штрајк.
Драган Матијевић из Синдиката образовања Чачак, који је члан
Уније, истиче да је главни разлог штрајка финансијске природе.
Пројектована и реална инфлација
– Нажалост скоро ништа од наших захтева министар финансија није желео да испуни. Пристанком друга два синдиката на
понуду министра Динкића јасно се показало који је синдикат на
страни радника а ко само фингира да је синдикат. Независни и
Самостални синдикат су одустали од тога да се разговара о цени
рада која би се ускладила са растом трошкова живота. Као што
зна шира јавност плате просветарима у овој години биће повећане за 9 одсто, колика је била и пројектована инфлација. Међутим,
инфлација већ у осмом месецу износи око 15 процената и наше
плате су већ сада реално мање. У договору који су потписала ова
два синдиката са Владом избачен је члан који се односи на коефицијенте и додатке, утврђена је отпремнина од сто евра за технолошке вишкове, уместо 200 колико се даје у другим фирмама и
јавним предузећима, а синдикати су пристали да се минули рад
обрачунава по стопи од 0,4 одсто, уместо по стопи од 0,5 како је
било договорено. Посебна прича је око обрачуна плата. Ми сада
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имамо коефицијенте и цену рада у чијој се комбинацији израчунава зарада. Међутим, Динкић каже да ће се обрачун плата просвети
дефинисати на неки нови начин. На који, ми не знамо – објашњава
Матијевић.
Унија синдиката је једини синдикат који говори о вишку запослених у настојању да се јасно одреде правила по којим ће поједини просветни радници остати без посла.
Министарске медијске манипулације
– Европски стандарди у образовању су, да на сваких 18 ученика долази један професор док код нас један професор ради са
10,5 ученика. Дакле нашом рачуницом долазимо до бројке од око
16.000 просветних радника који су вишак, и то није ништа спорно.
Држава мора направити рационално образовање али желимо да
се до тога дође организовано, не стихијски. Да се направи добар
социјални програм, да се одреде критеријуми ко и како остаје без
посла. Тренутно по важећим прописима директор школе је тај који
може отлустити професора ако је вишак, на шта синдикат не може
пристати – став је професора Драгана Матијевића.
Приликом свечаног пријема ђака првака министар просвете Слободан Вуксановић је рекао да просветни радници који
штрајкују неће сносити никакве последице, јер је Влада Војислава Коштунице „најдемократичнија”. Према његовим речима,
Коштуничина Влада ће, између осталог, остати упамћена по томе
што је „један минорни синдикат могао да објави штрајк сат времена пре постигнутог договора са представницима Владе, иако је
предвиђено да се обустава рада најави бар десет дана раније”. На
питање новинара да ли ће наставити преговоре са Унијом синдиката просветних радника, Вуксановић је рекао да Министарство
просвете „нема разлога да преговара ни са ким, јер се одлично
разумео са 127 хиљада запослених у образовању, који знају да
цене труд који улаже просветна власт”. Ипак посредством медија
и државне телевизије, Министарство просвете покушава на све
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начине да умањи број школа које се налазе у обустави рада, и на
тај начин дезинформацијама доведе до прекида штрајка Уније
синдиката.
Одбрана достојанства професије
Упркос притисцима и медијским манипулацијама са којима
су се од почетка штрајка суочавали представници Уније синдиката просветних радника, на седници Главног одбора, одржаној
у недељу у Чачку донета је одлука да се са потпуном обуставом
рада настави до испуњења захтева. Главни одбор Уније, на чију
седницу је био позван и министар Вуксановић, за кога Бранислав
Павловић (ДСС), лидер Синдиката образовања Србије, тврди да
је после Доситеја Обрадовића најбољи српски министар просвете, пред владу и министарства поставио јасне и недвосмислене
захтеве. Просветни радници од надлежних захтевају да просветне раднике не сврставају у грађане другог реда и да им се као и
осталим запосленима у јавним предузећима приликом одласка у
пензију, исплаћује отпремнина у висини три просечне плате, а не
као што је предвиђено колективним уговором који Унија није прихватила, једна и по плата, као и отпремнина од 200 евра приликом
спровођења социјалног програма. Истовремено Унија захтева да се
престане са тихом репресијом коју спроводи полиција посећујући
школе које штрајкују.
Податак да је начелнику Школске управе у Крагујевцу исплаћена отпремнина у износу од 10.000 евра, што су министар и
његови сарадници прво оштро демантовали, а касније потврдили,
иду у прилог тврдњама да су просветни радници у неравноправном положају у односу на остале кориснике буџета.
Најновији штрајк просветних радника, као и многи штрајкови
пре њега, по ко зна који пут су отворили проблем синдикалног нејединства, чији цех плаћају искључиво радници. По свему судећи у
Србији у којој су онима који се у трећем миленијуму искључиво
владају по балканским правилима уста пуна Европе, „државни”
128

СОЧ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

синдикати су још увек наша свакодневица. А, док је тако, тешко је
очекивати да ће се било шта покренути.
Последице штрајка, у овом тренутку је тешко предвидети, али
ако просветни радници успеју у својим захтевима, биће то за њихове ученике, родитеље и све нас, можда најзначајнији школски час.
Час из предмета – одбрана љуског достојанства. Предмета који се
у српским школама, нажалост, не изучава.
Небојша Јовановић
Чачанске новине
12. септембар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

ЗАКЉУЧЦИ И ОДЛУКЕ
1. Све средње школе су у обустави
Основне школе: Трнава, Слатина, Заблаће (30 мин.), Драгиша
Мишовић (30 мин. сутра), Милица Павловић, Мрчајевци (30мин.
сутра), Танаско Рајић, Пријевор (30 мин.), Филип Филиповић (30
мин.), Прељина ради.
373 школе – већина у законском штрајку
Милановац: Економска и Техничка 30 мин., Гимназија – обустава.
2. У школама формирати спискове штрајкача који иду у Београд.
16. септембар

1. Све средње школе извршене услуге превоза на релацији Чачак – Београд са поласком 15. септембра 2005. године, директно да
уплате на рачун РЕНИ ТОУРС-а, по 6.000,00 динара, по испостављеном рачуну.
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2. Све основне школе извршене услуге превоза плаћају тако што
ће уплатити по 1.500 динара на рачун СОЧ-а, а које ће са тог рачуна
бити пребачене на рачун РЕНИ ТОУРС-а, по испостављању рачуна.
27. септембар

1. Илија Нешковић присутне детаљно информисао о даљим
активностима у вези акција. СОЧ је скупио 19284 потписа.
2. Милан Селаковић присутне детаљно упознао са радом ГО
УСПРС и саопштењем које је Унија издала 24.09.2005. године.
3. Петог октобра 2005. године одлазак у Краљево. Договор у
петак у 20,00 часова.
3. октобар

1. Драган Матијевић је присутне детаљно информисао о поступку синдикалаца у случају умањења плата штрајкача.
2. Присутнима је достављен допис за одлазак у Краљево на
Другу конференцију УСПРС. Конференција почиње у 13,00 часова.
Скуп чланова СОЧ-а у 11,00 часова у „Такову”
17. октобар

1. Милан Селаковић присутне упознао са одлуком Уније.
2. Милан Селаковић присутне детаљно упознао са извештаје
ГО Уније у Београду и предстојећим акцијама за децембар 2005.
године. Нови председник Уније Леонардо Ердељи, нови преговарачки тим и именовани портпароли.
3. Уплате за превоз (скуп просветних радника) да регулишу
школе које то нису, и доставити им одлуку о томе.
4. Свадба код Дане Мандић.
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3. новембар

1. Драган Матијевић је детаљније обавестио председништво
о сутрашњем састанку посвећеном исплати отпремнина којем ће
присуствовати и Каравидић, Министар и чланови председништва
Уније, као и градског одбора. Састанак ће се одржати у 12,00 часова
у сали Скупштине, уз присуство чланова Уније и новинара. Циљ је
да упутимо добра питања која нас (економски) интересују.
2. У јуну је Министарству упућено писмо које је обавезивало
Министра да разјасни кога ће поставити на чело Школске управе.
Пошто је урађено супротно од наших жеља, ми смо се поново огласили после пет месеци. Молимо да нам се објасни како и зашто,
по ком принципу је то урађено.
3. Питање репрезентативности – до 1. новембра стигло је
14.141 приступница. СПРВ – 6.465, Чачак – 24 школе 1.189 приступница, Крагујевац – 17 школа 976 приступница, Панчево – 19 школа
723 приступница, Краљево – 14 школа 702 приступнице. ФБОШ
– ништа, ФССШ – 3 школе 171 члан , ФБГ – 6 школа 200 чланова.
17. новембар

ОТВОРЕНО ПИСМО МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ
ГОСПОДИНУ СЛОБОДАНУ ВУКСАНОВИЋУ
Поштовани министре,
Прошло је тачно пет месеции од како смо послали писмо у
коме смо Вас колегојално и људски замолили да на чело новоосноване Школске управе у Чачку поставите личност која има несумљиво поверење већине просветних радника Чачка, човека од
професионалног и моралног интегритета, са завидним искуством
у свом послу. Дакле, човека професионалца – практичара. Све ово
време надали смо се и веровали да ће напокон доћи тренутак да у
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једном министру српске просвете професионални интерес образовања надвладала политичко – страначки интерес, да универзална
вредност надвлада дневно – политичке калкулације.
Међутим, наша је нада и овога пута изневерена, а наша вера се
претворила у неверицу и разочарање. Ви сте на чело Школске управе у Чачку поставили „партијски кадар”, личност скоро непознату у
просветном животу града, чији је основни квалитет то што је „члан
партије” (свеједно које).Тако је школска управа од инстутуције која
је требала да буде узор професионализма, моралности и аполитичности претворена у базар политичке трговине, непотизма и
професионалног дилетантизма. Шта вам говори податак да збир
радног искуства у просвети свих 6 људи запослених у Управи не
износи више од петнаест година? Кога ће то они инструирати и
надзорисати и по којим критеријумима?
Управо просветни радници Чачка су се залагали да се у Чачку оснује Школска управа за Моравички округ која би помагала
школама у унапређењу наставе и побољшању услова рада у школама. Овако изгледа да је једини циљ оснивања Школске управе
да се неколико незапослених људи „запосли” и да се демонстрира
политичка моћ над просветним радницима Чачка.
Претпостављамо да знате, зато што сте министар просвете,
да Чачак има једно од најбољих образовања у Србији (то резултати говоре) и да Вам је циљ да очувате тај квалитет. Зато нам није
јасно откуда потреба да људе који су остварили такве резултате
контролишете онима који о образовању треба тек да уче, уместо да
тај професионални капацитет употребите да чачанско образовање
учините још и бољим.
Ми не желимо да улазимо у мотиве зашто сте све то урадили
и анализирамо их, јер су они искључиво ваши, дакле интимне нарави. Ми овим писмом изражавамо запрепашћеност да се неко на
тако бахат и игнорантски начин односи према захтевима својих
колега. Њиме изражавамо професионалну и људску повређеност,
јер је неко нашу добронамерну и честиту замисао својим гестом
извргао руглу.
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Ми овим писмом тражимо од Вас да нам понудите рационалне аргументе зашто сте то урадили и у потпуности игнорисали
нашу молбу да на чело овако значајне институције доведете човека
од професионалног и моралног интегритета, а не фаворите партијских комисија и политичких нагодби. Ми то од Вас захтевамо,
зато што имамо истинску одговорност за образовање и васпитање
младих људи у нашем граду и што политики напокон желимо да
протерамо из образовања.
Уколико се и о овај наш апел оглушите и наш одговор ће бити
такав. Прекинућемо било какву сарадњу са ШУЧ и позваћемо вас да
ШУЧ укинете и тиме усредсредите средства Министарства просвете
за нешто што ће стварно користити просвети Србије. Ако смо 15
година могли без школске управе моћи ћемо и даље, јер нама таква
управа не треба. Ми смо и до сада сами на својим плећима градили
и чували просвету у свом граду и то ћемо и даље чинити све док се
не појави неки министар просвете који ће имати слуха и разумевања
за начин како се постављају и утемељују институције образовања.
У нади да ћете разумети аргументе и да сте спремни на разговор о овоме чекаћемо Ваш одговор, али не дуго.
23. новембар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

ЗАКЉУЧЦИ И ОДЛУКЕ
1. Драган Матијевић прокоментарисао је отворено писмо министру поводом постављања „партијског кадра” на чело новоосноване Школске управе у Чачку. Писмо је прочитано у целости
и одлучено је да се подаци из писма изнесу на конференцији за
јавност. Одлучено је да се са поменутом институцијом обустави
сарадња. Конференцији ће присуствовати пет чланова и биће одржана 24.11.2005. године у 11,00 часова.
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2. На састанку Главног одбора одлучено је да ће у штрајку
учествовати сви синдикати (њих 25). Одлучено је да се штрајк
спроведе у виду упозорења кроз први час у обе смене. Штрајк ће
се организовати због одуговлачења Парламента да стави у процедуру предлог Закона о бесплатним акцијама. Штрајк ће подржати
синдикати здравства, правосуђа, ЕПС-а , ПТТ-а, ...
3. Остајемо при констатацији Начелнице да је 95 људи прихватило социјални програм (од тога 9 из средњих школа а остали
из основних школа).
4. Пројектована инфлација од 9% за 2005. годину претворила
се у реалних 18% што је довело до реалног смањења наших плата,
што ће се поновити и у 2006. Години. Напоменуто је да министар
не позива на преговоре Унију синдиката, чиме крши закон.
5. Чланство СОЧ-а порасло је на 1.289 чланова. После сагледавања броја чланства на нивоу Србије констатованоје да је Унија
најбројнији релевантни синдикат у просвети Србије, јер у 402
школе Унија броји 17.309 приступница. Унија има чланство у свим
већим градовима где су Београд, Ниш, Крагујевац, Чачак,...
6. Председници синдикалних организација школа добили су
обрасце за директоре школа за одобравање надокнаде за обезбеђење
услова за рад по члану 55, став 1 и 2 ПКУ. (Сл. Гл. РС бр. 86/05).
–– Председницима синдикалних организација дат је распоред
рада Председништва Уније. Усвојен је предлог да СОЧ купи
40 књига „Нови школски поредак” Владимира Димитријевића.
–– Договорено је да СОЧ организује дружење у последњој недељи децембра уз испраћај Хранислава Мијаиловића у пензију.
–– Чланство је обавештено и упознато са детаљима, а везано
за четврте спортске сусрете просветних радника Србије –
Врњачка Бања 2006. Који ће се одржати од 13. до 16. априла
2006. године.
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24. новембар

ОДЛУКА
Да се бојкотује персонал Школске управе Чачак. Уколико било
који радник ШУЧ званично дође у школу сви чланови СОЧ-а дужни су да прекину рад све док лица из Управе не напусте просторије
школе.
СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАК ОДРЖАЋЕ У ЧЕТВРТАК
24.11.2005. ГОД. У 11,00 ЧАСОВА У ШАХОВСКОЈ САЛИ ДОМА
КУЛТУРЕ
КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА ШТАМПУ
ПОВОДОМ ОТВОРЕНОГ ПИСМА СОЧ-а
МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ
25. новембар

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАК БОЈКОТУЈЕ РАД
ШКОЛСКЕ УПРАВЕ У ОВОМ ГРАДУ

НЕСТАЈЕ ЧАСТ ПРОФЕСИЈЕ
Уместо узорног професионалца, на чело Школске управе доведена „политички подобна” колегиница са свега пет година стажа у
просвети. Бојкота неће бити – тврди
ЧАЧАК. Око 1.300 просветних радника, чланова Синдиката
образовања Чачка прекинуло је било какву сарадњу са недавно
формираном Школском управом, јер је, како кажу, на чело ове
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институције лостављен „партијски кадар, личност скоро непозната у просветном животу града, чији је основни квалитет то
што је члан партије”. У отвореном лисму Синдиката образовања
Чачка министру просвете Слободана Вуксановићу наводи се да је
доласком Драгице Симовић на место начелника, Школска управа,
„која је требало да буде узор професионализма, моралности и аполитичности претворена у базар политичке трговине, непотизма и
професионалног дилетантизма
– Залагали смо се да се у овом граду оснује Школска управа за
Моравички округ која би помагала у унапређењу наставе и побољшању услова рада у школама. Овако изгледа да је једини циљ оснивања Школске управе да се неколико незалослених људи „запосли”
и да се демонстрира политичка моћ над просветним радницима
– каже се између осталог у писму министру Вуксановићу.
Професор Драган Матијевић, председник Скупштине Синдиката, рекао је на јучерашњој конференцији за новинаре да су у
првом писму министру Вуксановићу просветни радници замолили министра да избор водећег човека Школске управе препусти
просветним радницима, а не којекаквим страначким кадровским
комисијама. Међутим, пошто се, како је рекао Матијевић, министар
оглушио о њихову молбу, просветари изражавају запрепашћење „да
се неко на тако бахат начин односи према захтевима својих колега,
те да је добронамерну и честиту замисао извргао руглу”.
– Драгица Симовић је кадар Демократске странке Србије и
само је то одлучило да она дође на место начелника – казао је Матијевић. – Она има свега пет година радног стажа у просвети, па се
питамо како ће она вршити надзорну и саветодавну улогу. Укупан
збир радног искуства у школама свих шест чланова школске управе који су такође постављени на основу политичког опредељења,
не прелази 15 година! На ова места је требало да дођу људи од професије, а не политички кадрови, тако да ћемо од данас бојкотовати
све одлуке Школске управе.
Са друге стране, Драгица Симовић истиче да није непозната
ствар да се „на овакве положаје постављају људи по политичкој
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линији, али да она испуњава све услове за место начелника”. Она
каже да није истина да је имала само пет година радног стажа у
просвети, већ девет. Пре тога је, прича Симовић, радила у привреди, на руководећим местима као дипломирани економиста.
– Овакав став није став просветних радника, већ директора неких школа и вођа синдиката – рекла је Симовић. – Вероватно је ова
функција многим интересантна, па су имали претензије да дођу на
ово место. Не очекујем да ће просветни радници бојкотовати рад
школске управе, јер нема никаквог разлога за то. За два месеца,
колико радимо, нисмо могли да покажемо резултате, али ћемо у
наредном периоду показати да умемо и можемо добро да радимо.
Вечерње новости
2. децембар

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАК ОТКАЗАО ПОСЛУШНОСТ
ШКОЛСКОЈ УПРАВИ

ПРОТИВ ПОЛИТИЗАЦИЈЕ ШКОЛСТВА
Обелодањујуђи на конференцији за новинаре одлуку овог
синдиката да откаже послушност Школској управи, председник
Скупштине СОЧ-а Драган Матијевић подсетио је да је у протеклом
периоду Краљево имало просветну јурисдикцију над Чачком и да
су се од 2000. године СОЧ, директори школа и локална самоуправа
борили да Чачак добије ову институцију, уверени да му она припада као центру Моравичког округа и граду који спада у средине
са најбољим и најорганизованијим образовањем у Србији. Када се
то у јуну ове године коначно догодило, СОЧ се министру просвете
Слободану Вуксановићу обратио отвореним писмом са молбом
избегне „политичке кадрове” и да на чело Школске управе постави
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„човека од професионалног и моралног интегритета, са завидним
искуством у просвети .
– Почетком септембра, међутим, за начелника Школске управе
бива именована Драгица Симовић, као кадар Демократскестранке Србије, коју у просветном животу града ни ко готово није ни
познавао. Она почиње да поставља људе око себе и све се то претвара у пародију, јер на места оних који би требало да контролишу
и надзоришу просветне раднике долазе почетници у пословима
образовања – рекао је Матијевић, устврдивши да шест људи запослених у ШУ заједно немају више од 15 година радног искуства у
просвети док просечна дужина радног стажа професора Гимназије
износи 17,8 година. Председник Синдиката у Економској школи,
Славица Салемовић изнела је детаљније податке о радном искуству
службеника новоформиране ШУ:
– Начелница је као економиста раније била запослена у „Партизану”, у Економску школу дошла је 2000. године са половином
радног времена, а истовремено је радила у Техничкој школи. Колегиница која се бави финансијским пословима има пет, колегиница која води стручно усавршавање две, а колегиница задужена
за планирање три године радног стажа. Двоје запослених немају
ни годину стажа, колега задужен за информатичарски део посла
радио је у „Ремонту”, а секретарица у ФРА.
У новом писму министру просвете, од 17. новембра, СОЧ изражава „професионалну и људску повређеност”, захтева објашњење за
игнорисање молбе синдиката и најављује да ће, уколико се министар
поново оглуши о апел, прекинути сарадњу са ШУ и позвати Министарство да ову институцију укине, а средства намењена за њен
рад усмери на нешто „што ће стварно користити просвети Србије”.
Како министар није одговорио ни на друго писмо, СОЧ је, на
конференцији за штампу одржаној 24. новембра, саопштио да ће
бојкотовати саветодавну и надзорничку службу. – Када њихови
људи уђу у школу, наши чланови ће изаћи и неће улазити док они
не изађу. На тај начин испољићемо елементарну грађанску непослушност на коју имамо право – најавио је Матијевић. Он је
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напоменуо да овај синдикат није имао конфликте са начелницом
Школске управе нити има конкретних замерки на њен досадашњи
рад, већ се противи „политичким постављењима и нагодбама”.
– Не интересује нас ко је са ким трговао и склапао политичке
дилове, ми смо људи од принципа и залажемо се за протеривање
политике из образовања, јер сматрамо да лоши политичари, а такви су углавном у Србији, потпуно могу да девастирају образовање
и угрозе будућност Србије – истакао је Матијевић.
Истом приликом, СОЧ је изразио протест и због недавног
постављења Милке Јакшић на чело Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, тврдећи да се овог пута
радило о кадру Демократске странке.
								
Чачански глас
12. децембар

ОТВОРЕНО ПИСМО МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ И СТРУЧНОЈ
ЈАВНОСТИ ПОВОДОМ ПЛАНА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА
Актуелни План рационализације образовања по идеји министарства просвете прети да направи, ако већ није и учинио, прави хаос у образовању града и Србије. Другачије се није могло ни
догодити јер је цео тај концепт постављен наглавачке. Наиме, да би
План рационализације успео морао се поштовати следећи ред потеза: прво је требало урадити Националну стратегију образовања,
потом извршити рационализацију школске мреже, па тек на крају
кренути са социјалним програмом. Међутим, Министарство просвете је кренуло скроз унатрашке, па шта буде. И свашта ће и бити!
Када се у једном супстилном систему као што је образовање
импровизује, недовољно промишља и сагледава реалност, онда
се за последицу има насиље над реалношћу, мноштво апсурда и
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на крају, распад целог система образовања (који смо мукотрпно
чували свих ових година).
Ево само неких најдрастичнијих апсурда који ће начинити
фамозни План рационализације у образовању:
1. Социјални програм који је промовисан као добровољан и
на који свако има право, јесте добровољан, али свако на њега нема
право. Коначан суд о томе ко ће од просветних радника добити
отпремнине а ко не, даће Министарство, па је директорима школа остало да објашњавају наставницима зашто други имају више
права од њих. Као код Орвела, сви су равноправни, само су неки
равноправнији.
2. Гесло министарства да се не сме нарушити наставни процес
довело је до апсурда да ће они који су неопходни образовању бити
кажњени тиме што неће добити ништа, а они који „нису потребни”
биће награђени отпремнинама. Овај нонсенс радницима не може
објаснити нико ко има здравог разума, па ни директори.
3. Одлазак неких професора из просвете због социјалног програма довешће до укидања неких предмета. Да се не би догодио
апсурд да Министарство образовања укида образовање, директори морају да укидају нека одељења на половини школске године и
ђаке пребацују у друга одељења, што је против свих педагошких и
људских начела. Зар треба жртвовати колектив зарад чиновничке
непромишљености?
4. Пошто на упражњена места отишлих наставника не смеју
бити примљени „нови људи” директори морају додатно да оптерете постојећи кадар са неколико часова више, што је против закона. Наставници су принуђени то да раде (наравно џабе!) јер су
уцењени својим радним местом. Ефекте тог „рада – кулука” лако
је сагледати.
Топло препоручујемо Министарству просвете да се мане ових
важних послова за које очито није дорасло или да поштује напред
речени редослед корака. Насиље над реалношћу ником добро није
донело, а „што се грбаво роди, време не исправи”.
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Са прославе 10 година СОЧ-а, октобар 2007.

Са прославе 10 година СОЧ-а, октобар 2007.
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Са испраћаја у пензију колегинице Славице Петровић, децембар 2010.

Радно председништво Скупштине СОЧ-а, мај 2015.
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Радно председништво Скупштине СОЧ-а, мај 2015.

Скупштина СОЧ-а, 2015.
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Е, баш сам се обрадовала што си дошао, март 2015.

Марш ка Школској управи Чачак, март 2015.
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2006. година
23. фебруар

Одржана Трећа конференција УСПРС уз присуство 316 делегата, представника основних организација школа Србије.
Мото конференције био је „ЗАШТО ЈЕ ДОБРО БИТИ ЧЛАН
УСПРС” упућен, углавном, високом проценту од око 40% колега
који нису синдикално организовани, као и чланству које је на овај
начин упознато са новом органозацијом и методама рада синдиката који тежи да постане модеран европски грански синдикат.
Нова организациона структура подразумева максималну обавештеност чланова и будућег чланства о свим акцијама синдиката
као и о променама у системским решењима под паролом „да сви
знају све”. Овај текст који Вам упућујемо један је од начина да сви
знају све.
Модеран европски синдикат подразумева сталну сарадњу са
сличним синдикатима у свету, те је Унија ступила у тесне везе са
синдикатима из Словеније, Македоније, као и традиционалну сарадњу са АФТ (Америчка асоцијација учитеља).
„ДДОР Нови Сад” присуствовао је конференцији да би нашем
синдикату понудио програм синдикалног солидарног осигурања.
Овакав начин осигурања постоји само у здравству за 40 хиљада
осигураника, а сада је понуђен нама као организованом и озбиљном синдикату просветних радника.
Дане рада на Трећој конференцији улепшало је присуство наших колега из Преоца са Косова, који су се својим приступницама
придружили колегама из Грачанице, који су уз нас од друге конференције у Крушевцу октобра 2005. године.
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Непосредно пре почетка рада конференције на адресу Уније
стигло је решење којим се утврђује репрезентативност овог синдиката, с обзиром да у тренутку доношења решења има 19.177 чланова
и да број чланова расте сталном акцијом потписивања приступница посебно на Косову и југу Србије.
Рад конференције завршен је доношењем стратешког плана Уније и њеног рада у следећем периоду са циљем због којег и
постоји Унија – да се очува најбоље у просвети и образовању.
У циљу боље обавештености јавности достављамо факсимил
решења о репрезентативности и закључака Треће конференције
Уније.
29. март

Од септембра месеца 2005. године почела је са радом Школска
управа у Чачку, као одељење Министарства просвете и спорта. У
овој Школској управи засновало је радни однос неколико људи, а
није познато како је то урађено, па Вам се обраћамо са овом представком ради добијања одговора на следећа питања:
– На који начин су засновали радни однос радници Школске
управе у Чачку?
– Да ли је то заснивање извршено у складу са важећим законима?
– Да ли начелник Школске управе има статус постављеног лица
или статус овлашћеног лица?
– Којим актом министра просвете је то дефинисано?
Одговоре на ова питања тражимо због захтева чланства, који
свакодневно постављају питања у овом правцу.
У нади да ћете, у складу са Вашим надлежностима, доставити
тражене одговоре и преузети мере за евентуалне неправилности, а
све у циљу информисања нашег чланства, унапред се захвљујемо.

146

СОЧ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

4. април

ДИРЕКТОРУ ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ”
Поштована колегинице,
Пошто смо чули од колега из Ваше школе да их на разноразне
начине шиканирате због учешћа у штрајку упозорења (привођење
на разговор, тражење да се штрајкачи потписују, претње...), обавештавамо Вас да се ради о класичном ометању штрајка (ускраћивању Уставног права на штрајк).
Уколико наставите са таквим нечасним и незаконитим поступцима према колегама бићемо принуђени да то пријавимо Републичкој инспекцији рада. Запрећена казна за ометање штрајка
је од 3 месеца до годину дана затвора. Надамо се да то што радите
није из зле намере, већ из незнања.
С поштовањем,

Синдикат образовања Чачак

10. април

КОЛИКО КОШТА ДА ОСТАНЕМО ЉУДИ?
Ових дана све школе у Србији добиле су циркуларно писмо у
коме Министарство просвете изричито наређује директорима да
евиндетирају све штрајкаче и казне их тако што ће им умањити
зараде. Авај, колико пута још просветни радници Србије морају
гледати овај исти филм у коме се мењају режисери, продуценти и
глумци, а сценарио остаје исти – УЖАСАН! Ми у просвети Србије
смо већ помало оболели од déjà vue ефекта и питамо се до када ћемо
морати да гледамо овај ружни филм трећеразредне продукције
чији сценарио изгледа овако:
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Чим просветни радници припрете штрајком због свог катастрофалног друштвеног положаја (укључујући и овај задњи штрајк
упозорења), одмах се српски министри финансија и просвете докопају медија и почну јавности причати патетичне приче о њиховој
великој бризи и љубави према просвети, у својој намери да баш
због те љубави и бриге енормно повећају плате наставницима, измишљајући при том невероватне проценте, рокове, услове... Убоги народ, осиромашен и слуђен, у чуду гледа ову друштвену игру
„бројки и слова” питајући се зар ови умеју још неког да воле (осим
себе) и откуда то да се неко буни зато што му је добро, кад сви
којима је лоше упорно ћуте.
Када превара вештих патетичних опсенара буде јавно разголићена и штрајк просветних радника се догоди (као и овог 3.
априла у 367 школа у Србији) из ТВ – кутија хрупе пред народ два
чупавца – лакрдијаша који се лажно представљају као синдикалне вође просветних радника, а у ствари су (и они то знају!) само
дворски арлекини и чувари министарских кабинетских врата. Они
тад почну доказивати просветној и широј јавности, надахнуто и
дискурзивним језиком математике (јер тврде да су математичари
по вокацији) како је сваком нормалном човеку јасно да је 20 веће
од 30, како је 2% од 20 хиљада хиљадарка ипо, а не 400, како сви они
који мисле другачије су или нереални или злуради према њиховим
послодавцима, који главу разбише мислећи о макроекономској
судбини нације. Ми математички неуки и недостојни у чуду смо
гледали ту арлекинску акробатику бројева. Математика је то – БРЕ!
Пошто сви лакрдијаши имају, у ствари, тужну судбину да их
нико не схвата озбиљно (јер они због озбиљности и не постоје) и
да су све смешнији што хоће да изгледају све озбиљнији, тако се
неславно и тужно завршила глумачка епизода наших „синдикалних августа”.
Њихова прича не само да многе није ни насмејала ни убедила,
већ је неке и разљутила, поготову просветне раднике.
Тада, по већ утврђеном и уиграном мизансцену, на сцену ступа министар просвете и кад већ нема довољне разлоге да оправда
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своје поступке, он се лати аргумента батине. Он шаље катил ферман (циркуларно писмо – циркуларно, јер кружи већ деценијама
као Халејева комета) свим директорима школа у Србији да немилосрдно кажњавају све просветне раднике – штрајкаче, тако што
ће им одбијати од плате. Сви смо се смрзли!!!
Око овог азијатског катил фермана, уцене, претње, многи
немају дилеме. Немају је, пре свих, просветни радници који су у
штрајку и то из неколико разлога:
– Они знају са каквом просветном влашћу имају посла, а свикли су на азијатску деспотију.
– Њихово људско достојанство не може се мерити било каквим
новцем.
– Оно своју људскост неће продати ни за какве паре.
– Они не тргују са својим професионалним угледом, јер би
тиме изневерили и себе и оне које васпитавају.
– Они знају да борба за истину и праведност нема цену.
Проблем немају ни они из и око просветне власти, јер лицемери никада немају дилему. Шта год радили они су у праву. Зато им
свака цена и одговара. У највећем проблему су директори школа,
јер они се налазе у моралној дилеми: или ће бити уз своје колеге који се боре за достојанство позива и тиме пасти у немилост
министра, али сачувати образ; или ће одрадити за министра овај
прљави посао и остати у његовој милости, али изгубити људскост.
На њима је да изаберу да ли да остану људи или постану лоше слуге
лошег господара. Колика је цена да останемо људи? ВИДЕЋЕМО
И ВИДЕЋЕ СЕ!
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17. април

ОДЛУКА
1. Штрајкови упозорења настављају се утврђеном динамиком.
Значи, да се 19. априла неће одржати прва три часа у обе смене.
2. Позивају се колеге, чланови СОЧ-а који прошлог уторка
нису штрајковали да се придруже овом оправданом протесту, јер
за Ваше достојанство и достојанство Ваше професије не може да
се избори неко други – то морате урадити сами!
3. Председници синдикалних организација чије школе не
штрајкују дужни су да о томе известе канцеларију СОЧ-а, како се
не би дошло у ситуацију да СОЧ обмањује јавност о броју школа
у штрајку.
П.С.
У среду, 19. априла посету нашем граду најавио је Министар
просвете. Покажимо му штрајком да смо незадовољни и храбри, а
не да смо његови ћутљиви и уплашени поданици!
18. април

САОПШТЕЊЕ
Обавештавамо јавност да се наставља утврђена динамика
штрајкова упозорења чланова Уније синдиката просветних радника Србије. То значи да се у среду 19. априла неће одржати прва
три часа у обе смене.
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3. мај

САОПШТЕЊЕ
Обавештавамо јавност и колеге да се наставља штрајк упозорења просветних радника и да сутра 4. маја неће бити одржана
прва четири часа у обе смене, јер министар просвете још увек одбија да разговара са представницима Уније синдиката о стању у
српској просвети и материјалном положају просветних радника.
8. мај

ПРЕДСТАВЉАЊЕ
„Беле књиге о реформи школства”
У издању Синдиката образовања Чачак
ДРЖАВА И ОБРАЗОВАЊЕ
Учесници:
–– Проф. др Љиљана Чолић, Универзитет у Београду
–– Проф. др Љубомир Протић, Завод за унапређење образовања
–– Проф. др Александар Липковски, проректор Београдског
универзитета
–– Проф. др Емил Каменов, Универзитет у Новом Саду
–– Предраг П. Драгић – Кијук, књижевник
–– Миодраг Скробоња, УСПРС
–– Миодраг Сокић, члан Националног просветног савета
–– Данило Беодрански и Драган Матијевић приређивачи књиге
МЕСТО: САЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЧАК
ВРЕМЕ: ПОНЕДЕЉАК, 8. МАЈА У 19,00 ЧАСОВА
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11. мај

ОТВОРЕНО ПИСМО СОЧ-а НАЧЕЛНИКУ
ШКОЛСКЕ УПРАВЕ ГОСПОЂИ ДРАГИЦИ СИМОВИЋ
1. Ваш захтев да вам директори школа достављају спискове
са именима људи који су у штрајку, Синдикат образовања Чачак
оцењује као ометање штрајка, што је кривично дело.
2. За то што штрајк упозорења још увек траје није (само) одговоран Синдикат, већ пре свега Министар просвете који одбија
да преговара са штрајкачима, иако је то његова законска обавеза.
3. Ваша претња да ће штрајкачима плате бити умањене је не
само лицемерна према бившим колегама, већ и нехумана, јер тиме
кажњавате људе који се буне зато што живе лоше.
4. Догоди ли се то одбијање од (бедних) зарада просветним
радницима, бићете запамћени у историји чачанског образовања
као прва особа која је учествовала у гнусном чину кажњавања
просветних радника.
5. Овом претњом ви свесно учествујезе у хушкању директора
школа против радника и обрнуто, хушкању колега на колеге, дакле,
постајете активан учесник у разбијању школских колектива.
6. Не дозволите себи да радите прљав посао за министре. Они
имају право да не воле просвету, јер су далеко од ње. Ви то право
немате, јер сте од овог просветарског хлеба живели.
7. Уколико наставите да претите штрајкачима и сами ћете ускоро постати предмет штрајка, јер просветни раднициЧачка не трпе
арогантну власт (макар и школску), нити их таква власт плаши.
8. Нико, а поготову ви, не може да узме право просветним
радницима да се боре за достојанство своје професије и за боље
образовање у Србији.
9. Догоди ли се умањење плата колегама који протесттвују због
свог очајног материјалног положаја, Синдикат образовања Чачка
прогласиће штрајк, а један од штрајкачких захтева биће и ваша
смена.
152

СОЧ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

23. август

ОДЛУКА
Да се у петак 1. септембра ступи у једнодневни штрајк са потпуном обуставом рада.

Образложење:
Овим једнодневним штрајком опомене просветни радници
Чачка изражавају солидарност са својим колегама из Економске
школе који протествују због тога што је министар просвете самовољно и без аргумената поништио њихову одлуку и одлуку Школског одбора о именовању директора школе.

ОТВОРЕНО ПИСМО СОЧ-а МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ И
СПОРТА Г-ДИНУ ДР СЛОБОДАНУ ВУКСАНОВИЋУ
Поштовани господине Министре,
Као доктору наука, те дакле, образованом човеку, свакако Вам
мора бити познат основни аксиом демократије да је глас народа
исто што и глас Бога. Познат, тим пре, што сте сами били члан
неколико политичких странака, или чак водили партије које су
у свом имену имали атрибут – демократска. Међутим, оно што
сте учинили у случају Економске школе у Чачку показује или да
Ви не знате за ова начела или сте лицемер који се иза демократије
скрива дубоко презирући њену суштину да се воља народа мора
поштовати као воља божија.
Вашом одлуком да оспорите избор директора Економске
школе Ви сте волшебно поништили мишљење и вољу Наставничког већа те школе као највишег стручног органа, поништили сте
и мишљење и вољу родитеља и поништили мишљење и вољу
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представника локалне самоуправе. При том за своју одлуку Ви
нисте навели ниједан ваљан аргумент, сем једне уопштене и садржаја лишене синтагме. Тај Ваш гест не само да нема никакве везе са
демократијом, већ је по својој суштини близак самовољи, тиранији,
азијатској деспотији – дакле, антидемократски.
Наставници чачанских школа као образовани, честити и
храбри људи неће се помирити са неправдом и понижењем које
им чините, већ ће устати, као што су то и до сада чинили, у одбрану
достојанства своје професије, праведности и начела демократије –
одбрану властите личности.
Уколико не измените своју одлуку (не знамо чиме мотивисану)
школска година у чачанским школама неће почети 1. септембра,
а једини и главни кривац за то бићете Ви, господине Министре.
Овим гестом протеста желимо да Вас опоменемо да се мора поштовати воља колега из Економске школе, воља Школског одбора те
школе, и да се за директора постави онај кога су они изабрали. Једино тако ће се испоштовати демократско начело да је VOX POPULI
VOX DEI. Све остало је самовоља и тиранија коју ми не желимо
ћутећи да подносимо.
Синдикат образовања Чачак
26. август

МИРНО У ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ У ЧАЧКУ

МИНИСТАР ПОПУСТИО ПРЕД ШТРАЈКАЧИМА
Чачак. Само дан након што је Синдикат образовања Чачак
(СОЧ) у медијима најавио да ће први школски дан обележити
једнодневни штрајк опомене у знак солидарности са колегама из
Економске школе, из Министарства просвете стигла су два дописа
којима су анулирани разлози најављеног штрајка.
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Министар просвете и спорта Слободан Вуксановић још истог
дана послао је допис којим укида своје претходно решење о одбијању давања сагласности за именовање директора те школе Владана Ницовића, а кога је подржао Школски одбор и Наставничко
веће Економске школе, због чега је и био најављен штрајк просветних радника у Чачку.
Јуче пре подне из Министарства је стигао још један допис у
Економску школу у којем стоји да се одлука Школског одбора сматра донетом 25. августа 2006. године.
Иако се бура око (не) избора Владана Ницовића за директора
Економске школе поприлично слегла, остала је дилема зашто је
министар Вуксановић донео првобитну одлуку са образложењем
да је „увидом у документацију утврдио да би давање сагласности
досадашњем директору (који се, иначе, једини јавио на објављени
конкурс) довело у питање несметано обављање делатности установе”, а онда своју одлуку поништио.
„Министрова одлука је неочекивана и за нас, али нас је пријатно изненадила” – рекао нам је Драган Матијевић, члан Председништва Уније синдиката просветних радника, додајући да је најава
штрајка сигурно допринела „исправљању неправде”.
Владан Ницовић, професор географије, обављао је функцију
директора Економске школе и у претходном петогодишњем мандату, као и функцију председника Актива директора средњих школа у Чачку који су, иначе, одбили кажњавање својих колега због
учешћа у прошлогодишњем штрајку просветара у Чачку. Ницовић
није члан ни једне странке, у чему многи виде разлоге министрове
првобитне одлуке.
Блиц
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5. септембар

ЗАХТЕВ МУП-у ЧАЧАК
Овим путем Вас молимо да нам одобрите одржавање јавне
трибине са темом „КАКО ДО БЕСПЛАТНИХ АКЦИЈА”. Трибина
би се одржала у великој сали Скупштине општине Чачак, 7. септембра 2005. године, са почетком у 10,30 часова.
16. новембар

МАСТЕР ХАРАЧ
(Просветној раји)
Ових дана у нашој академској јавности актуелизовано је питање односа некадашњих диплома седмог један степена стручне
спреме и новог звања дипломирани мастер. Наиме, Ректорски савет Београдског универзитета донео је одлуку да се седми један
степен стручне спреме изједначи са дипломираним мастером, што
је сасвим логично и пиродно. Међутим, Наставно-научно веће Београдског универзитета је „увређено” оваквим поступком, јер су
факултети већ смислили како ће да овога пута, оробе своје некадашње студенте, који су сада у радном односу и који су поносно
истицали да су дипломци БУ из 70-их, 80-их, и 90-их година прошлог века. Довољно је да факултети не изједначе седми један степен
стручне спреме и тзв. дипломирани мастер, и да Министарство
просвете пропише да сви који раде у просвети за нпр. 5 година
морају имати дипломирани мастер и да за најмање 50.000 просветних радника у Србији буду укинуте стечене дипломе и они поново
постану студенти за 40.000 дин. годишње. На тај начин факултети
би инкасирали 2 милијарде динара и декани више не би били увређени на одлуку Ректорског савета.
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Брука и срамота за некада уважени и цењени Београдски универзитет. Нема везе што би овако деградирали и попљували своје
бивше студенте и свој претходни рад. Нема везе што би дипломе
које су поштено и поносно стечене поништили, и нема везе што би
учинили један гест без преседана у свему. Ништа то није важно.
Важно је да своје колеге, професоре, наставнике и учитеље који годинама држе образовни систем ове земље на свом бесплатном раду,
оробе сада, кад то нису урадили док су ови били студенти. Господо
декани и универзитетски професори да ли вас је срам? Знање јесте
нешто највредније, али није роба која има цену овде и сада.
Министарство просвете и спорта се у вези овога не изјашњава,
већ мудро прати Светско првенство у одбојци за жене и замајава нацију правилником о екскурзијама и испитом за директоре
школа.
Унија синдиката просветних радника Србије неће мирно посматрати да се на овакав начин деградирају и понижавају просветни раднци у Србији. Уколико се на било који начин то учини, а посебно ако се ставе ван снаге дипломе седмог један степена стручне
спреме употребићемо све методе синдикалне борбе да уразумимо
оне који то буду учинили.
Зато позивамо све одговорне часне људе на БУ да досадашње
дипломе седмог један степена стручне спреме изједначе са дипломираним мастером, а да нова звања примењују за студенте који се
уписују сада под тим новим условима.
Информативна служба СОЧ
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2007. година
27. фебруар

ОДЛУКА
Због прославе 10 година постојања Синдиката образовања
Чачка и одржавања изборне Скупштине СОЧ, у петак 2. марта часови у свим основним и средњим школама у Чачку би требало да
буду скраћени на 30 минута.
2. март

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са треће седнице Скупштине СОЧ-а, одржане 2. марта 2007.
године са почетком у 18,00 часова у просторијама Економске школе.
Присутно је 80 чланова ИО СОЧ-а

Закључци и одлуке
1. Председник Скупштине СОЧ Драган Матијевић поздравио
је све присутне и упознао их са тачкама дневног реда. Дневни ред
је једногласно усвојен. Након тога је Мира Кнежевић, председник
СОЧ-а прочитала извештај о раду Општинског одбора СОЧ.
2. Сузана Тресач, секретарица СОЧ-а поднела је извештај о
материјално-финансијском пословању СОЧ у периоду 2003–2006.
године. Извештај је једногласно усвојен.
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3. а) Чланови ИО СОЧ-а предложили су Радована Кувекаловића, професора Машинско-саобраћајне школе за председника
Општинског одбора СОЧ. Предлог је једногласно усвојен.
б) Чланови ИО СОЧ-а предложили су Илију Нешковић професора ОШ „Ратко Митровић” за председника Скупштине СОЧ.
Предлог је једногласно усвојен.
в) За Надзорни одбор СОЧ (5 чланова) предложени су:
1. Јован Тошић, ОШ „Танаско Рајић”
2. Марија Павловић, ОШ „Драгиша Мишовић”
3. Милисав Даниловић, ОШ „Милица Павловић”
4. Драшко Шарчевић, Медицинска школа
5. Снежана Радојичић, Економска школа
Предлог је једногласно усвојен.
г) За Статутарни одбор СОЧ (5 чланова) предложени су:
1. Слађана Јеринић, ОШ „Свети ђакон Авакум”
2. Братислав Лукић, Музичка школа
3. Нада Јелић, ОШ „Свети Сава”
4. Ивана Белић, Прехрамбено-угоститељска школа
5. Владимир Аџић, Техничка школа
Предлог је једногласно усвојен.
д) За представнике СОЧ у Главном одбору УСПРС (2 члана)
предложени су:
1. Данило Беодрански, Гимназија
2. Весна Топаловић, Техничка школа
3. Драган Пешић, ОШ „Прељина”
Како Драган Пешић одустаје од кандитатуре уз образложење да
ради на одређено време, једногласно се усвајају остала два предлога.
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6. март

СВЕТЛА ТАЧКА НА ХОРИЗОНТУ
Деценија одбране достојанства
Али, сва срећа да у Србији ипак постоје синдикати чији циљ
не представља тежња да се допадну властима или послодавцима и
чије чланство врхунац синдикалног организовања не доживљава
кроз свињске полутке, замрзнуто тесто, огрев. Синдикати који не
пристају на тако дубоко укорењену уравниловку која се огледа у
оној толико пута коришћеној фрази, која тако много објашњава:
– Шта се ви бринете, знате ли колике плате примају и како
живе остали?
А, да синдикално организовање ипак није само борба за социјална и радна права, већ и својеврсна одбрана достојанства професије, већ читаву једну деценију доказују чачански просветни
радници окупљени око Синдиката образовања Чачак. Синдиката
чије руководство и чланство десет година потенцира и на томе да
се улога просветних радника не огледа само у томе да децу науче
математици, физици, хемији, ... већ да им усаде и нешто што се
назива самопоштовање.
Чачанске новине
8. мај

ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЧАК
ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ ЧАЧАК
Поштовани господине,
Ових дана је објављен конкурс за избор директора Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању и
тим поводом Вам се обраћам.
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Идеја о оснивању Регионалног центра (РЦ) у Чачку је од самог
почетка подржана од стране просветних радника Чачка, јер таква
установа треба да афирмише децентрализацију, унапреди стручно
усавршавање запослених у образовању и учини га јефтинијим и
доступним свим запосленим у образовању Чачка и Моравичког
округа. У том смислу Општина Чачак је дала изузетан допринос
у формирању РЦ и направила изузетан искорак у односу на друге
општине у Србији. Такође, Општина Чачак је уважила просветне
раднике Чачка и тако што су у Управни одбор РЦ именовани и
представници просветних радника Чачка.
Међутим, оно што је бацило сенку на цео овај подухват и наишло на огорчење код самих просветних радника у Чачку је постављење в.д. директора РЦ. Наиме, ми сматрамо да само најбољи
просветни радници Чачка могу бити бирани и постављани на чело
установа које се баве образовањем у Чачку и Моравичком округу.
Поштовање овог принципа је од суштинске важности за добробит
и даљи просперитет образовања у нашем граду.
У том смислу, сматрамо да је потпуно погрешно било постављање в.д. директора РЦ. Наиме, на то место је постављена особа
која је дуго била одсутна из Чачка, ван просветних токова у нашем
граду и Србији уопште. Ако јој је требало помоћи да се врати у
просвету Чачка, требало јој је прво понудити посао професора у
некој од наших школа, а не одмах тако одговорно место за даљи
развој образовања у нашем граду. Ми сматрамо да нам нису потребне институције које служе само за запошљавање партијских
кадрова, већ институције које ће афирмисати смисао и вредност
образовања у друштву.
Зато ће Синдикат образовања Чачка инсистирати да сва руководећа места у установама које се баве образовањем у Чачку и Моравичком округу не припадају партијама, већ просветним радницима.
СОЧ као легитимни представник просветних радника Чачка
је против избора садашњег в.д. директора РЦ за директора РЦ и
инсистирамо да у процедури избора директора своје мишљење о
кандитатима дају и просветни радници.
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Уколико се не испоштују принципи које смо овде навели, наш
одговор ће бити бојкот таквих установа, па нека се оне баве самим
собом и служе на „добробит” партија, а не за напредак нашег града.
У том смислу, од локалне самоуправе, која ће дати коначно
мишљење о овоме, захтевамо да ово уважи у даљем поступку решавања овог конкретног питања, а и даљег бављења питањем образовања у Чачку.
4. септембар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЧАК
Предмет: Захтев
Молимо ресорно задуженог за образовање у Општини Чачак
господина Мира Вујовића да предочи општинским посланицима
законе о обавези накнаде за превоз радника у образовању у потпуности (100%) као што је истим законима регулисано. Молимо да се
проблем системски реши на нивоу Општине Чачак за све школе.
Позивамо се на следеће законе:
1. Закон о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћу општина, градова и града Београда у порезу
на зараде – Члан 6. са попсебним освртом на Став 2.
2. Закон о образовању и васпитању – Члан 143. Став 2. тачка 2.
3. Закон о раду – Члан 118 тачка 1.
4. Посебни колективни уговор Члан 27, Став 1.
Што достављамо као прилог захтеву.
Како Закони обавезују органе локалне самоуправе да измире
своје обавезе према запосленима у образовању, за које наменски
добијају потребна средства од Републике Србије. Захтевамо да
се на почетку сваке буџетске године одвоје иста (јер то је новац
просветних радника), а не да одлажемо реализацију ребалансима
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и чекањем. Средства достављати школама по изјави корисника у
готовини (конто 415) или као надокнаду за јавни превоз (конто 413).
У нади да ћемо и даље успешно сарађивати као до сада, очекујемо брзу реализацију нашег захтева.
5. октобар

САОПШТЕЊЕ ЗА КОЛЕГЕ И ЈАВНОСТ
Просветни радници Чачка су од самог оснивања Синдиката
образовања Чачка тражили да се у Чачку за Моравички округ установи Школска управа, верујући да ће их у тој Управи представљати
најбоље колеге из града и округа и да ће она служити побољшању
школства у нашој средини. Када је пре две године основана Школска управа у Чачку одмах је било јасно да од тога нема ништа. Основана је једна партијска Школска управа која служи за запошљавање чланова једне странке, који немају никакав професионални
и морални интегритет да представљају просветне раднике Чачка.
У протеклом периоду таква Школска управа је, уместо да решава проблеме и помаже у функционисању образовања, само производила проблеме, сводећи своју улогу на кадрирање по школама и
на наметање решења која нису у интересу школа и школства у Чачку.
Примера за ово има много: стварање проблема у ОШ „Филип Филиповић”, ОШ „Др Драгиша Мишовић”, Економској школи у Чачку
до најновијег примера постављања за директора ОШ „Ратко Митровић” човека који није добио ниједан глас на Наставничком већу.
Таквим „радом” Школска управа се показала некомпетентна и
постала је најслабија карика образовног система, јер жели да наступа само као „власт”, а не као сарадник у овом нашем просветарском
послу. Просветни радници Чачка су до оснивања Школске управе
у Чачку, имали исту такву Управу у Краљеву и против ње су се
борили управо из истих разлога.
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Повод за обраћање колегама и јавности је најновији пример
бахатог упадања радника Управе на часове колегама из ОШ „Ратко Митровић” са нама непознатим циљевима. Ако је циљ посете
часу „педагошки надзор” ми јасно поручујемо да просветне раднике Чачка могу саветовати само најбољи међу нама, а не нестручни
и некомпетентни.
У тренутку када је наш материјални положај на дну лествице
свих буџетских корисника, а наша квалификациона структура најбоља међу свим корисницима буџета, ми ово додатно понижење
нећемо дозволити. Нама се стално шаљу поруке да је наш образовни систем скуп и нерационалан. Он је, између осталог, такав зато
што је оптерећен и оваквим Школским управама, које не служе
ничему, већ само „застрашивању” просветних радника.
Зато позивамо све просветне раднике Чачка да у предстојећем
периоду, који ће бити веома тежак за све нас, јер се не назиру позитивни кораци у третирању образовања у нашој држави, одбранимо
достојанство професије бар тако што нећемо дозволити да се над
нама „иживљавају” они који су некомпетентни, нестручни, а од
свих квалитета имају само политичку подобност.
У том смислу, Општински одбор СОЧ-а доноси одлуку и обавезује сваког председника синдикалне организације, члана синдикалног одбора и члана СОЧ-а, да уколико радник Ш.У. Чачка
уђе у њихову школу, аутоматски активира одлуку о прекиду рада,
обавести директора школе о томе и да ће настава бити настављена
када радник Ш.У. Чачак напусти школу.
Ово је начин да одбранимо достојанство професије, а и Министарству просвете јасно кажемо да нас морају заступати и представљати најбољи међу нама, јер нам је доста негативне селекције.
Ми стално понављамо да је образовање темељ и основа друштва
и зато се боримо против овакве деградације која има далекосежне
негативне последице за будућност образовања, а тиме и друштва
у целини.
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19. новембар

ПРОГЛАС
Због изузетно лошег материјално-социјалног положаја помоћног особља запослених у школама и игнорантског односа Министарства просвете према нашим проблемима,
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ, ЧЛАНОВИ СОЧ-А, СТУПИЋЕ У
ПОТПУНУ ОБУСТАВУ РАДА ОД СРЕДЕ 21.11.2007.
Овим штрајком желимо да укажемо на понижавајући и нехуман положај нас помоћних радника. Надамо се, да ће сви запослени
у просвети подржати овај наш оправдани протест и позивамо све
помоћне раднике и остале запослене у просвети, да му се прикључе.
Помоћни радници
Чланови СОЧ-а
20. новембар

На састанку СОЧ-а којем су присуствовали представници помоћно-техничког особља свих основних и средњих школа одржаном 20. новембра 2007. године у Чачку донета је једногласно следећа

ОДЛУКА
1. Помоћно-техничко особље ступа у тоталну обуставу рада
почев од среде, 21. новембра 2007. године до испуњења основног
захтева који гласи:
Од Министарства се захтева да обезбеде личне дохотке за
помоћно особље најмање у висини минималне потрошачке корпе
за дати временски период у коме се она одређује.
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2. Чланови СОЧ-а подржавају захтеве помоћно-техничког
особља у потпуности и обавезују се да у случају да било ко од наведених категорија радника буде на било који начин шиканиран
или му се начини било која непријатност због штрајка од стране
директора, школске управе или других представника Министарства просвете да ће одмах прогласити тоталну обуставу рада у свим
школама и на тај начин стати у заштиту својих чланова.
23. новембар

ОДЛУКА
Поводом штрајка ненаставног особља који је у току и одлука
директора појединих школа о прекиду наставе у циљу заштите
здравља ђака и запослених, чланови СОЧ-а подржавају исте одлуке
и обавезују се да ће у случају притисака на директоре средњих и основних школа у општини Чачак од стране министарства, школске
управе или инспекцијских органа заштитити своје директоре
проглашењем тоталне обуставе рада.
27. новембар

ОДЛУКА
СОЧ наставља штрајк до завршетка преговора који су у току,
а у случају наставка притисака на директоре појединих школа и
раднике који су у штрајку доносимо одлуку да ћемо потпуном
обуставом рада заштитити интересе сваког свог члана и остале
запослене у школи.
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ПОМОЋНИ РАДНИЦИ У ЧАЧАНСКИМ ШКОЛАМА
НАСТАВЉАЈУ ШТРАЈК
ЧАЧАК. У свим основним и средњим школама у чачанској
општини и јуче су се, трећег дана штрајка, теткице и домари – одмарали. Одлукама директора, а због непостојања задовољавајућих
хигијенско-санитарних услова, јуче није било наставе у свих шест
средњих школа – Гимназији, Техничкој, Машинској, Медицинској,
Економској и Прехрамбено-угоститељској, као и у Основној школи
„Драгиша Мишовић", која је ученике пустила кућама после првог
часа у првој смени. Из истих разлога и ОШ „Свети Сава" јуче је
скратила часове на 30 минута.
– Плата нам је са регресом и топлим оброком око 12.000 динара.
Са тим парама не можемо ни породице да прехранимо – рекла нам
је Дренка Јевтовић, која као чистачица у Гимназији ради 20 година.
– Боли нас неправда, јер наше колегинице у судовима, здравству, које такође примају плату из државног буџета, имају веће
плате. Професорима су у последње време три пута повећане плате,
а нама ни за динар. Штрајковаћемо све до испуњења наших захтева,
а тражили смо повећање плате у висини минималне потрошачке
корпе, односно око 18.000 динара.
Свих 11 теткица и два домарa у Гимназији демантовало је јуче
приче које су кружиле градом да су их на штрајк, наводно, наговорили директори и професори њихових школа. Не крију да имају
подршку просветара, Синдиката образовања Чачка и ученика,
али истичу да је одлука да ступе у штрајк била самостална. Оно
што је збуњујуће и због чега су јуче негодовали многи родитељи је
зашто деца у осталим основним школама имају наставу ако им је
самим боравком у прљавим учионицама угрожено здравље. Међутим, према најавама неких директора, од понедељка ће, уколико
се штрајк настави, наставу обуставити већина чачанских школа.
Вечерње новости
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ПРОТЕСТ СЕ ШИРИ
КАКО смо сазнали у Синдикату образовања Чачка, данас ће
у Зрењанину бити одржана Скупштина Уније синдиката просветних радника Србије. Овде ће се, између осталог, одлучивати и о
томе да ли ће се чачанским теткицама у штрајку придружити и
колегинице из осталих градова Србије.
12. децембар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Разно :
– Синдикално дружење у ресторану „Тројка” и купована поклона Љубици Мишчевић председнику синдиката музичке школе
за одлазак у пензију.
– Плаћање рачуна мобилног телефона председнику СОЧ-а
(ради штрајка )

ОДЛУКА
– Једногласно је одлучено да ће се дружење одржати 29.12.2007.
године у ресторану „Тројка“ са почетком у 20,00 часова, а да се Љубици за ту прилику купи поклон који ће се платити са рачуна СОЧ-а.
– Једногласно је одлучено да се Радовану Кувекаловићу плати
децембарски рачун мобилног телефона због коришћења у синдикалне сврхе, а за наредне месеце по 500,00 динара месечно.
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2008. година
5. фебруар

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
1. Просветни радници Чачка су од 2001. године тражили да се
због проблема са Школском управом у Краљеву оснује Школска
управа у Чачку за Моравички округ. Од септембра 2005. године је
основана Школска управа у Чачку и ми смо очекивали да ће нас у
тој Школској управи представљати најбољи просветни радници
Чачка и Моравичког округа.
2. Формирањем Школске управе у Чачку нису испоштована
бар два од три услова из Закона о основама система образовања и
васпитања за добијање звања просветни саветник. Члан 139. Закона предвиђа услове за просветног саветника и то:
– „шест година радног стажа у области образовања и васпитања”;
– да се истиче у струци;
– и да има објављене стручне радове.
Пошто је избор радника Школске управе Чачак обављен у
тајности и без знања стручне јавности, сигурни смо да радници
Школске управе сигурно не испуњавају други и трећи услов, јер су
потпуно непознати просветној јавности у нашем граду. То значи да
је у овом случају критеријум није био ни Закон ни стручност, већ
неки сасвим други мотиви.
3. Из тих разлога дозволићемо да нас контролишу само најбољи међу нама.
Нећемо дозволити да се политика иживљава над образовањем
у Чачку, за које сматрамо да је здраво ткиво српске просвете. Из
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тих разлога сматрамо да је на такав начин формирана инспекција Школске управе Чачак директно супростављена интересима
просветних радника Чачка и добробити образовања. То је био основни разлог зашто је СОЧ донео одлуку да игнорише и не прихвата Школску управу Чачак као образовну институцију.
На овакав начин СОЧ се бори за достојанство професије и за
деполитизацију образовања.
Информативна служба СОЧ
25. фебруар

ПРОГЛАС ЗА КОЛЕГЕ И ЈАВНОСТ
Данас се суди нашем колеги, председнику СОЧ–а, Радовану
Кувекаловићу, по тужби „Начелника” Школске управе Чачак само
зато што је изнео наше ставове и наше мишљење.
Данас се суди њему, а сутра ће свако од нас бити окривљен,
јер и ми то мислимо.
Данас се суди СОЧ–у, јер је Школска управа Чачак схватила
као свој главни задатак да уништи СОЧ.
Просветни радници Чачка то никада неће дозволити и зато
још једном истичемо да нам није потребна таква Школска управа
и нећемо дозволити да нас контролишу најгори. Хоћемо, као што
смо то до сада много пута показали, да сами бирамо најбоље међу
нама да нас представљају и саветују. Хоћемо колеге које поштујемо,
а не оне који преко суда намећу свој ауторитет.
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3. април

На састанку Општинског одбора СОЧ-а, одржаног 03.04.2008.
године донета је следећа

ОДЛУКА
У знак подршке оптуженом колеги Радовану Кувекаловићу,
председнику СОЧ-а, чачанске школе неће радити у понедељак 7.
априла 2008. године у времену од 12 до 13 часова.
Овим протестом просветни радници Чачка солидаришу се са
свим својим колегама непреведно осуђеним од стране „школских
власти”.
Штрајком ће руководити штрајкачки одбор у саставу:
1. Данило Беодрански
2. Славица Салемовић
3. Мирјана Кнежевић
8. септембар

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ
08.09.2008. год. у 13 h мала сала Дома културе у Чачку
1. Проглас за колеге и јавност
(струка изнад политике)
2. Избор проф. Драгана Матијевића за члана Просветног националног савета
3. Почетак нове школске године без штрајка – зашто?
(нема га, али не значи да га бити неће)
4. Одлуке са седнице ГО УСПРС од 06.09.2008. године
5. Неправилности у раду министарства
6. Питања новинара
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8. септембар

САОПШТЕЊЕ ЗА КОЛЕГЕ И ЈАВНОСТ
Просветни радници Чачка сматрају да ниједно одговорно
место и дужност у просвети Чачка не сме бити третирано као политички плен, већ као нешто што припада струци, јер је то у најдубљем интересу образовања у нашем граду и за будућност нашег
Града. Уколико се настави са насиљем политике над струком, наш
одговор се зна. Просвета у Чачку је функционисала и пре 2005. године када је Школска управа била у Краљеву, а функционисала је
и за ове претходне 3 године, када смо се бавили само решавањем
проблема које је производила Школска управа у Чачку, јер ми имамо довољно знања и способности за то. Али, ако и даље будемо
имали Школску управу која служи сама себи, наставићемо бојкот
те управе, и захтевати њено укидање.
Такође сматрамо, то износимо и на стручним скуповима, да
у Србији треба на нов начин поставити Школске управе. Наиме, у
њима морају радити најбољи професори – предметни саветници,
који ће држати огледне часове и помагати младим колегама у послу
и бити права спона између Министарства просвете и школа.
У том смислу, да не би чекали одлуке политичких кухиња и
ново насиље политике над струком, СОЧ, као одговоран субјекат
образовања у нашем граду, за новог начелника Школске управе у
Чачку предлаже професора физике у чачанској Гимназији господина Данила Беодранског.
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20. октобар

На састанку Градског одбора СОЧ-а, одржаног 20.10.2008. године донета је следећа

ОДЛУКА
О „ЧАСУ УПОЗОРЕЊА О НАСИЉУ У ШКОЛАМА”. Час ће се
одржати у петак, 24. октобра 2008. године за време првог часа у обе
смене. Прочитати ће се текст „Школа без насиља”, а други део часа
ће се искористити за разговор са децом око насиља.
Одлука је донета поводом немилог догађаја који се десио у ОШ
„Милица Павловић”, у коме је у току дежурства, наставник који је
обављао своју дужност нападнут од стране бившег ученика без
икаквог мотива и разлога.
22. октобар

ДРАГИ НАШИ УЧЕНИЦИ!
Неколико година уназад догађа се насиље у српским школама,
а последњих недеља и у чачанским. Жртве тог безумља су и ученици и наставници. Хоћемо ли сви седети скрштених руку и чекати
да зло само од себе прође, или ћемо се побунити против зла? Избор
је на нама, учитељима и ученицима.
После низа немилих догађаја, ми, ваши наставници, запитали
смо се какве ће бити ваше успомене на детињство и школовање.
Запитали смо се да ли ми не разумемо данашње генерације,
или не помажемо довољно да ваше успомене буду лепше.
Кад уђемо у било које одељење затичемо неред и немир. Ако
сте у клупама, наслоњени сте на лактове у пози за дремање, грицкате нокте, чешљате прстима косу, куцкате по мобилном телефону, тресете коленима, дошаптавате се, смејуљите, пишете по
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папирићима које сте немилосрдно откинули из неуредних свезака.
Понегде угледамо неке радознале очи које спремно чекају почетак
лекције.
Када замолимо да сви седнете право, дишете дубоко и руке
положите на клупу, видимо да нас неки једва послушају, а већини је напорно да мирује дуже од два минута. Уз све наше напоре,
одељења личе на раштимовани оркестар. Схватили смо да је у вама
немир који је проистекао од свакодневнице у којој живите.
Знамо како већина наших ђака проводи дан: гледате телевизију на којој нема баш ничега за вас, седите пред компјутером и видео играма које су сурове и агресивне, родитељи су вам ужурбани,
наставници захтевни, и увек питају у исто време, на крају дана вам
остаје лутање градом. Има и другачије деце која немају предаха,
јер их родитељи превозе са часова страних језика у музичку школу, затим на тренинг или на плес. Једни немају никаквих обавеза,
други немају слободног вермена. У школи сте ви исти јер сте сви
неспокојни од својих брига.
Ваша забринутост испољава се агресијом. То почиње од тога
што не слушате једни друге, затим почињете да вређате и псујете
све око себе. Долази до гуркања, ћушкања, пљувања, шутирања,
ударања. То се понавља сваког дана, сваке недеље и сваке школске
године стање постаје све проблематичније.
Како да се боримо против насиља?
Да ли је потребно да читамо Кућни ред школе и молимо за мир
на часовима и одморима? Да ли да смишљамо нова ограничења?
Запитајмо се, свако од нас, сваки пут кад нешто урадимо да ли
то чинимо из страха или из потребе за пажњом и љубављу.
Мир је неговање свести о својим и туђим вредностима. Помозите нам у овој акцији, почните да негујете своју свест о себи.
У сваком тренутку покушајте да ослушнете себе, зашто нешто радите, зашто сте бесни?
У сваком од нас постоји миротворац којег треба да испољимо.
Треба да променимо своја осећања одвојености, сумње, страха и
несигурности.
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Контролишите свој бес, јер он не доноси ништа добро. Кад у
бесу кажеш неке ствари оне остављају трагове који се не могу лако
избрисати, а оно што урадиш не може се лако исправити.
У школу треба долазити по знање које ће вам помоћи да израстете и дати моћ да промените ствари на прави начин, да свима
буде боље.
Не можемо увек да спречимо да нам се нешто лоше деси, али
можемо да утичемо на начине на које то доживљавамо и решавамо.
Није највредније оно што поседујете него оно што знате јер ће
вам знање омогућити да постанете прави узори.
Наставници и ученици увек су на истој страни, данашњи час
посвећен је разговору о ономе што вас угрожава и што желите
да променимо. Наша је обавеза да нађемо начин да то остваримо.
Информативна служба СОЧ-а
20. новембар

САОПШТЕЊЕ
Синдикат образовања Чачка се од самог оснивања бори за
материјални положај просветних радника, али и за статус знања
и струке. Борба за достојанство професије усмерена је ка локалној
самоуправи и преко Уније синдиката просветних радника Србије
ка Влади и Министарству просвете.
У том смислу, последњих месеци је за све просветне раднике
у Чачку веома актуелно питање улоге и места Школске управе у
читавом образовном систему. Полазећи од тога да смо спремни,
као и до сада, да потпуно преузмемо одговорност за функционисање образовања у нашем граду, у директним разговорима са
руководством Града Чачка, изложили смо нов концепт организације Школских управа у Србији и били смо спремни да заједнички
то као огледни пример направимо у Школској управи Чачак за
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Моравички округ. Са овом идејом смо преко Уније СПРС упознали и Министра просвете, и због тог смо истакли свог кандидата
за Начелника Школске управе. Такође, у Школској управи Чачак
спремни смо да развијемо врхунски програм превенције пределинквентног понашања, који би још више побољшао безбедност
у нашим школама. Такође, спремни смо да реализујемо програм
превенције насиља у породици и програм запошљавања приправника кроз који би знатан део наших незапослених колега кренуо
на пут решавања овог проблема. Све ове програме спремни смо да
реализујемо за опште добро свих грађана Чачка.
Међутим, како се чује задњих дана поново су прорадиле „политичке кухиње”, у којима се бирају и предлажу само „политички
подобни” за место Начелника Школске управе Чачак независно од
мишљења стручне јавности. Ми смо „овај филм” гледали претходних година и не желимо да се било која политика руга просветним
радницима Чачка.
Ово је последње упозорење свима онима који на било који начин одлучују о просветним питањима у нашем граду и нашој држави, да изађу из страначких оквира, јер време у коме је било битно
да само има неко на некој функцији, је одавно иза нас. Нама требају
стручни људи, који имају идеје и који раде за интерес свих нас.
Уколико се још једном покаже насиље политике над струком,
наш захтев ће бити јединствен – укидање Школске управе у Чачку, јер таква управа служи само за лечење болесних политичких
амбиција, а не за унапређење просвете у нашем граду.
За ову своју идеју тражићемо подршку не само просветних
радника у Чачку, већ и свих родитеља наших ученика, јер смо сигурни да и они сматрају да у свакој струци треба да нас представљају најбољи, а не најгори, који од свих квалификација једино
имају чланство у некој политичкој партији.
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19. децембар

ГРАДОНАЧЕЛНИКУ
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ
НАСТАВНИКА КОД ЗАПАЖЕНИХ РЕЗУЛТАТА НА
ТАКМИЧЕЊИМА НА СВИМ НИВОИМА
Поштовани,
Обраћамо Вам се са захтевом да препознате потребу да се
награде наставници који раде на територији нашег Града, а који
имају запажене резултате са својим ученицима на општинским,
окружним и републичким такмичењима, организованих од стране
Министарства просвете, позивајући се на чл. 31. ПКУ, ст.4 и 5.
Предлажемо, да се одређеном сумом награде наставници
који су учествовали у успеху освајања прва три места на неком од
општинских такмичења и, наравно, они наставници који учествују
у пласману ученика на окружно или републичко такмичење.
Са надом да ћете нам изаћи у сусрет,
Синдикат образовања Чачак
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2009. година
20. фебруар

Поштоване колеге,
Директори свих чачанских школа добили су ових дана циркуларно писмо којим их Школска управа обавештава да ће „од
друге половине фебруара текуће школске године... вршити посебни и појединачни надзор”. Овим поводом подсећамо председнике
школских синдиката и све чланове СОЧ-а на одлуку Општинског
одбора СОЧ-а од 23. новембра 2005. године која гласи:

Да се бојкотује персонал Школске управе Чачак. Уколико
било који радник ШУЧ званично дође у школу сви чланови
СОЧ-а дужни су да прекину рад све док лица из Управе не
напусте просторије школе.
Будите доследни, поштујте своје одлуке!
8. март

САОПШТЕЊЕ
Упркос одлуци Градског одбора Синдиката образовања Чачак
да чланови овог синдиката у понедељак 9. марта ступе у потпуну обуставу рада, локална самоуправа се оглушила о наш захтев
да до суботе 7. марта свим просветним радницима на територији
града буду исплаћене јубиларне награде за 2008. годину. Због тога
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просветни радници чланови СОЧ-а су принуђени да поступе у
складу са одлуком Градског одбора која је потврђена и на седници
одржаној у четвртак 5. марта.
Овим путем обавештавамо чланове СОЧ-а, ученике и њихове
родитеље, да смо на овај корак принуђени, будући да просветни
радници у Чачку захтевају да држава и локална самоуправа испоштују наше законско право, како је то урађено у неким другим
градовима и општинама у Србији.
О одлуци Градског одбора СОЧ-а својевремно су обавештени: Министарство финасија, Министарство просвете, председник
Скупштине града Чачка, директори основних и средњих школа у
Чачку, медији и чланство.
10. март

САОПШТЕЊЕ
НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ОДБОРА СОЧ-а ДОНЕТА ЈЕ ОДЛУКА ДА СЕ ШТРАЈК НАСТАВЉА. У ИЗГЛЕДУ СУ ПРЕГОВОРИ ИЗМЕЂУ ПРЕДСТАВНИКА СОЧ-а, НАЧЕЛНИКА ОКРУГА
И ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНЕ. УКОЛИКО У МЕЂУВРЕМЕНУ
ДОЂЕ ДО ПРОМЕНЕ, ЧЛАНСТВО И МЕДИЈИ ЋЕ БИТИ БЛАГОВРЕМЕНО ОБАВЕШТЕНИ.
11. март

САОПШТЕЊЕ
ЗА КОЛЕГЕ И ЈАВНОСТ
У уторак, 10. марта 2009. године одржан је састанак руководства Града Чачка и представника Синдиката образовања Чачак.
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На том састанку руководство Града преузело је обавезу да ће
са Министарствима финансија и просвете наћи начин да реши проблем исплате јубиларних награда за које су обезбеђена средства.
Зато просветни радници Града Чачка и даље остају у протесту,
али у другачијем облику, до испуњења захтева.
То значи да ће се настава редовно изводити од четвртка 12.
марта 2009. године.
ПОЗИВАМО СВЕ УЧЕНИКЕ И ЗАПОСЛЕНЕ ДА ОД ЧЕТВРТКА 12. МАРТА 2009. ГОДИНЕ НАСТАВЕ СА РЕДОВНИМ
НАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА

Владимир Вучићевић, ОШ „Филип Филиповић”

Синдикат образовања Чачак по предлогу Слободана Пајића,
организатора за анимирани филм, који се обратио Председништву
СОЧ-а са предлогом да свој стари компјутер са пратећом опремом уместо некој сеоској школи поклоне Владимиру Вучићевићу,
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полазнику школе цртаног филма при центру за анимирани филм
Дома културе Чачак.
Владимир је изузетно талентован за цртање и сродне визуелне
уметности и одличан је ученик седмог разреда ОШ „Филип Филиповић”. Дечак живи у јако тешким условима са болесном мајком,
а од сталних месечних прихода имају само дечји додатак у износу
од 1.500,00 динара.
На основу овог предлога Председништво СОЧ-а донело је
једногласну одлуку да се стари компјутер са пратећом опремом
(штампач и скенер) поклоне Владимиру, а Дом културе Чачак преузео је на себе обавезу одржавања и сервисирања компјутера.
1. децембар

ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА ЧАЧКА
Предмет: захтев за исплату јубиларних награда
Обраћамо Вам се овим захтевом да радницима запосленим
у образовању Града Чачка, који су стекли право на јубиларну награду у 2009. год исту исплатите 27.01.2010. год. на Светога Саву по
списковима добијених од директора школа као шо је то чињено и
ранијих година.
20. децембар

Унија синдиката просветних радника Србије и Синдикат образовања Чачак позивају Вас на конференцију за новинаре која
ће бити одржана у среду 23. децембра у свечаној сали чачанске
Гимназије у 12 часова.
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Тема конференције је научни скуп
ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ – РЕАЛНОСТ И ПЕРСПЕКТИВЕ
О овом јединственом скупу који се по први пут у последњих
десет година одржава у Србији и учесницима говориће професори
Драган Матијевић и Радован Кувекаловић.
24. децембар

НАУЧНИ СКУП

„ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ – РЕАЛНОСТ И ПЕРСПЕКТИВЕ”
У организацији Уније синдиката просветних радника Србије
25. и 26. децембра, у свечаној сали чачанске Гимназије одржаће се
научни скуп на тему: „Образовање у Србији – реалност и перспективе.” Непосредан повод за одржавање скупа је недавно усвојени
Закон о основама система образовања и васпитања. Наиме, једна
од основних замерки (а има их много) овом Зкону је што је донет без јавне расправе, без поштовања демократске процедуре и
уз потпуно игнорисање стручне просветне јавности. Самим тим
Закон је донет без истинског увида у актуелне проблеме српског
образовања, па нема могућности ни да те проблеме разреши на
прави начин. Резултат тога биће дугорочне и несагледиве негативне последице не само за образовање у Србији, већ за српско
друштво у целини.
Овај научни скуп је прилика да о проблемима образовања у
Србији јавно говоре учени, умни, стручни и искусни људи, чије су
мишљење просветни законодавци у потпуности занемарили. Од
свих питања везаних за српско образовање макар су три најбитнија
и од одговора на њих зависи и даља судбина школства.
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Прво, да ли уопште имамо свест о значају образовања за неко
друштво и у којој мери образовање одређује меру развоја друштва
и државе?
Друго, да ли имамо свест о томе у каквом се данас положају
налази српско школство и у којој мери такав положај одређује његов квалитет?
Треће, да ли има излаза из овог „тамног вилајета” српског образовања и куда воде ти путеви?
Одговор на ова питања су и кључ за одговор на сва друга питања у вези са образовањем у Србији. Овај научни скуп је прилика
да напокон почнемо потрагу за тим кључом којим се могу отворити
врата знања, друштвеног напретка и бољег живота грађана.
Занимљиво још јесте што се овим фундаменталним друштвеним питањима бави један струковни синдикат – Унија просветних
радника Србије. То само говори о чињеници да овај синдикат има
свест о томе да борба за материјални положај просветних радника
је нужан, али не и довољан услов за квалитет образовања, а да је
квалитет образовања нужан и довољан услов за квалитетан живот.
Учесници овог скупа, еминентног за наш град и целу државу
Србију су:
1. Др Љубомир Протић, професор Математичког факултета,
директор Математичке гимназије и директор Завода за унапређење
образовања
2. Др Јасмина Вујић, председник борда декана на Беркли универзитету САД
3. Вигор Мајић, директор Истраживачког центра за младе таленте у Петници
4. Др Војислав Андрић, бивши директор ваљевске Гимназије,
министар за спорт и омладину, а сада декан Мегатренд универзитета
5. Ненад Прокић, професор драматургије на Факултету драмских уметности и народни посланик
6. Мр Милана Грбић, професор на Новосадском универзитету
за родне студије
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7. Др Емил Каменов, професор педагогије на новосадском
универзитету
8. Др Александар Липковски, професор Математичког факултета, проректор Београдског универзитета и члан Националног
просветног савета
9. Др Зоран Аврамовић, социолог образовања
10. Др Слободан Антонић, социолог, професор на Филозофском факултету у Београду
11. Миодраг Скробоња, професор у пензији и бивши председник УСПРС
12. Иван Ружичић, професор филозофије и директор чачанске
Гимназије
13. Милош Кнежевић, уредник часописа Национални интерес,
уредник културног програма у дому културе Студентски град
14. Славко Каравидић, бивши помоћник Министра просвете,
сада професор на Мегатренд универзитету.
Наведена имена учесника скупа и домен њихових интересовања упућују на то да овај скуп има за циљ да обухвати и све нивое
образовања од предшколског до универзитетског, што омогућава
увид у проблематику целокупног образовног система. Сматрамо да
је увидом у целину једино могуће решавати парцијалне проблеме
српског образовања.
Научни скуп ће се одржати у две сесије: у петак 25. децембра
од 17 до 20 часова и у суботу од 10 до 14 часова.
Сва излагања учесника скупа биће објављена крајем јануара
2010. године у књизи – зборнику радова под насловом „Образовање
у Србији данас”.

НЕУЈЕДНАЧЕН ОДНОС ПРЕМА ОБРАЗОВАЊУ
Када се неко ко је прошао кроз стари систем образовања, какав
је био установљен на просторима бивше Југославије, суочи са образовним системом који је на снази у САД, прво што га изненади јесте
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непостојање класичних учионица у основним школама. Наиме, у
школи у коју је ишла моја ћерка, столови у учионици распоређени
су тако да по четворо деце седе у групи, док учитељица шета између
њих и држи предавање. У просторији током часа влада изузетна
бука, јер свако прича са сваким. На моју примедбу да је у таквим
условима, када практично нико никога не слуша, немогуће деци
пренети било какво знање, добила сам одговор да је циљ да деца од
најмањих ногу науче да раде у тиму и да много тога морају сама да
науче и да се организују. Изненадило ме је и становиште, а од кога
се у међувремену код њих одустало, да децу не треба дисциплиновати и наметати им вољу било родитеља или професора, већ да
она сама треба да одлуче који је то предмет или група предмета
којима ће током школовања посветити пажњу и изучавати их. За
некога ко је прошао кроз систем образовања какав смо ми имали
и који је произвео толики број светски признатих стручњака, то
изазива прави шок, јер тешко је поверовати у теорију по којој дете
тог узраста, без икакве основе и знања, може само одлучити шта
је то што га заиста интересује и за шта ће се школовати.
Када је реч о предметима као што је математика, а којима се
код нас посвећује велика пажња, изненађујуће је да деца у америчким основним школама у прва четири разреда раде искључиво четири основне алгебарске операције. За разлику од наше
земље, где се неједначине уче у првом разреду основне школе, што
такође сматрам претеривањем, у америчким школама деца тек у
петом разреду почињу да раде са заградама. Кад је реч о настави
матерњег језика, тешко је некоме ко није имао прилику да се упозна
с програмима у америчким основним школама, објаснити да се у
њиховим школама током прва четири разреда сваке недеље учи
десет до петнаест речи, а тек у петом разреду почињу да пишу и
раде саставе, док код нас прваци већ после месец или два самостално читају и пишу. И док је за наше ученике у том узрасту незамисливо да не знају шта су именице, заменице, делови реченице...
деца у петом разреду америчких школа још увек не уче граматику
енглеског језика. Што је још фрапантније — ни у првом разреду
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средње школе, па сам од професора добила одговор да се она слаже
с мојим мишљењем да би граматика требало да се предаје, али се
то не ради, што несумњиво осликава државни систем образовања
у САД.
Међутим, треба напоменути да се разлике у систему образовања у САД уочавају од државе до државе, па постоје савезне државе као што је Илиноис, где се много више издваја за просвету и
у њима су плате просветних радника више него у неким другим, а
самим тим је боље и образовање које деца добијају. Када смо се моја
породица и ја преселили у Калифорнију, где се све таксе сливају
у главни град Сакраменто и веома мала количина новца враћа у
локалне заједнице и школе, ниво знања које деца добијају у школи
слободно се може оценити као катастрофалан. Чињеница да су
плате у овој савезној држави толико мизерне, па их професори не
добијају током распуста, директно се одражава на мотивисаност
просветних радника, а самим тим и на квалитет њиховог рада,
будући да је највећи део њих принуђен да ради још неки додатан
посао како би себи и својим породицама омогућили егзистенцију.
Тако се изузетно мали број квалитетних кадрова одлучује да ради
у просвети, па наставници физичког васпитања у многим школама
као додатни предмет предају математику. Колико се мало из државног буџета издваја за образовање сведочи и пример да, рецимо,
наставници хемије, у шта сам лично имала прилику да се уверим,
морају из свог џепа да купују хемикалије за огледе, због чега се
настава углавном своди на теорију.
Строга селекција и професора и студената
Од петог разреда у америчким школама предмети су изборни,
тако да у случају да родитељи нису довољно свесни да прате које то
предмете деца бирају, врло лако се може десити да она прођу кроз
образовни систем од петог разреда до краја средњег школовања
а да са, рецимо, математиком, физиком или хемијом нису имала
додирних тачака. Тако се њихово основно и средње образовање
186

СОЧ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

своди на практичне предмете, па проблем настаје приликом уписа на факултете, будући да елитни универзитети стављају рампу.
Због тих разлога, родитељи који желе да им деца упишу престижне факултете принуђени су да их уписују у приватне основне и
средње школе, за шта треба издвојити огромну своту новца, чак
и за америчке прилике. Међутим, када сам се заинтересовала шта
то приватне школе нуде у односу на државне, добила сам одговор
да је то много мањи број ученика с којима ради један наставник.
Да бисмо то боље разумели, треба да знамо да у САД ради
неколико хиљада универзитета, од којих су неки чак и дописни.
На некима од њих буквално можете да купите диплому, али од
тога на ком сте универзитету дипломирали зависе и ваше шансе
да добијете посао. Тако амерички матуранти тачно знају који ранг
има одређени факултет и какве су им шансе да дођу до посла када
дипломирају на њему.
На елитним универзитетима никога не интересује коју сте
средњу школу завршили и које сте то предмете изабрали. Они од
будућих студената траже да су, рецимо, током четири године школовања у средњој школи изучавали математику одређеног нивоа,
будући да њихови средњошколци имају могућност да бирају на
ком ће нивоу учити математику, физику, хемију... У случају да они
који конкуришу не испуњавају ове услове, принуђени су да између
средње школе и уписа на факултет похађају допунску наставу. О
томе какви су захтеви и селекција приликом уписа на елитне универзитете јасно говори податак да на Берклију, на коме ја радим, не
буде примљено ни пет одсто оних који су се пријавили, а треба знати да се на овакве универзитете пријављују искључиво матуранти
који су током школовања имали највиши просек оцена и најбоље
су урадили прелиминарне испите које полажу сви средњошколци.
Истовремено, захваљујући чињеници да из америчких државних
школа матуранти излазе полуписмени, а многи од њих чак не знају
да спелују речи, на свим елитним факултетима, без обзира на то
да ли су технички или друштвени, полаже се енглески језик као
услов за упис.
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За разлику од нас, где сваки факултет у оквиру једног универзитета води засебну политику, у САД су универзитети интегрисани, што такође има добрих и лоших страна. Код њих је ректор
тај који добија средства из државног буџета да би их распоредио
факултетима у оквиру једног универзитета. При том треба имати
у виду да се систем високог образовања у САД састоји од школа
и колеџа. Оно што код нас представља студирање, у САД је само
припрема за професионална занимања за која се знање стиче на
колеџима, који представљају скупове факултета сличног профила.
То значи да се знање за професионална занимања стиче после завршених студија. На пример, уколико желите да се бавите медицином, фармацијом, стоматологијом, правом... обавезни сте да прво
завршите четири године редовног факултета, после чега полажете
пријемни испит и уписујете се на додатне бар три године.
На америчким елитним универзитетима, као на пример на
Берклију, студент је обавезан да заврши факултет за четири године. Уколико је због болести био спречен да похађа наставу и
полаже испите, он мора да пише молбу да му се одобри девети
семестар. Мада су на америчким факултетима сви предмети једносеместрални, темпо је такав да студенти не могу да седе у кафићима или одсуствују с предавања, иако нико од професора не
води евиденцију о њиховом присуству на предавањима. Разлог за
то крије се у чињеници да на крају сваке недеље студенти добијају
врло озбиљне домаће задатке, које је једноставно немогуће урадити
уколико нисте присуствовали предавањима. Осим тога, између
последњег часа предавања и испита, за чије полагање имају само
једну шансу (што се драстично разликује од праксе у Србији, где
један испит можете да полажете безброј пута), само је седам дана,
тако да је немогуће припремити испит уколико нисте континуирано радили током целог семестра. При том треба имати у виду
да већина америчких студената истовремено и ради како би себи
омогућили услове за студирање. У супротном, ако не положе из
првог пута, мораће да обнове годину и поново плате немалу своту
новца. Уколико им се то догоди неколико пута и просек студирања
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падне испод одређеног минимума, универзитет им блокира поновни упис на редовно студирање све док се не повећа просек.
Слично селекцији која влада приликом уписа, на америчким
елитним факултетима строга је и селекција професора, о чему сведочи податак да реизбор једног професора зависи од става неколико комисија које оцењују његов рад. Истовремено, да бисте добили
стални посао на неком универзитету, неопходно је да предајете
шест година, током којих се прати ваш рад. И то је разлог због чега
професори имају потпуну аутономију када је реч о критеријумима
или начину предавања. Када све то упоредите с нашом праксом,
суочите се с поражавајућом чињеницом да су многи приватни
универзитети и факултети у Србији основани како би њихови
власници добили професорске титуле или се назвали деканима и
ректорима, чиме се на најбољи могући начин може објаснити пролиферација доктората и академских титула, што је нешто кроз шта
су САД већ прошле, после чега су се ствари прилично избистриле.
Осим тога, професори на америчким факултетима једноставно
нису у могућности да „тезгаре”, јер начин студирања подразумева
да свакодневно буду са својим студентима.
Рушење националних образовних система
Када говоримо о студирању код нас по напола примењеној
Болоњској декларацији, морамо бити свесни чињенице да, мада то
овај процес подразумева, није постигнута ефикасност студирања.
Такође, имали смо прилику да се уверимо да није подигнут ни квалитет ни ниво знања, заправо, урађено је супротно, тако да, када
све то подвргнемо подробној анализи, долазимо до закључка да је
разводњено све оно што је било добро у нашем образовном систему,
а то што се добило практично не представља ништа. То је и логично, будући да се реформи образовања по Болоњској декларацији
приступило без икакве критичке анализе, која треба да одговори на
питање да ли је такво нешто уопште применљиво код нас. Уместо
тога, приступило се слепом копирању туђих метода и искустава.
189

СОЧ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

Због тих разлога многи престижни универзитети у Европи,
као што су Оксфорд, Кембриџ или Политехничка академија у Паризу, не пристају на модел студирања према Болоњској декларацији, и као кључни аргумент наводе да су они поставили веома
високе стандарде студирања и да им не пада на памет да их снижавају. Другим речима, аутономија универзитета у односу на државу и дневну политику представља кључни фактор за изградњу
квалитетног система образовања. У противном, прети нам реална
опасност да, као што је то случај са америчким системом образовања, фабрикујемо полуобразоване кадрове од којих нико неће
имати користи.
Управо због тих разлога многи су спремни да тврде да хармонизација образовања, какву предвиђа Болоњска декларација, за
превасходни циљ има рушење јаких и независних националних
образовних система, како би се на другој страни уништиле јаке
националне елите, без којих ниједна иоле озбиљна држава не може
да функционише.
Излагање др Јасмине Вујић за штампу је приредила Информативна служба СОЧ-а.
Др Јасмина Вујић дипломирала је и магистрирала на Електротехничком факултету у Београду. Докторирала је на Мичигенском
универзитету у САД. Данас ради као редован професор на Беркли
универзитету у Калифорнији и председник је борда декана тог универзитета.
Текст Јасмине Вујић Објављен у књизи „Образовање у Србији
данас”, 2010.
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2010. година
17. мај

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ

РЕАЛИЗАЦИЈА И ОДЛУКЕ
1. Колеге пожаревачке Гимназије штрајкују ради избора директора, који је изабран, а да није добио ни један глас Наставничког већа.
У суботу у 11 часова Главни одбор Уније имао је састанак,
ванредни, у вези штрајка у пожаревачкој Гимназији. (Материјал у
прилогу). Директор је смењен јер није хтео да даје отказе колегама,
односно да спаја групе, како наставници не би остали без посла.
Градска управа Пожаревца, именовала је директора који није
добио ни један глас колектива. 29. маја је званична примопредаја,
они се боре да до тада реше тај проблем. На Главном одбору је донета одлука да сви чланови УСПРС у среду 19.05. штрајкују, да се
први час у обе смене не одржи.
Милан Селаковић критикује председнике СОЧ-а што се не
придржавају одлука, између осталог и даље се прима Драгица Симовић на часове.
Радован Кувекаловић износи да је Данијела Микић дошла у
Машинску школу, где је колегиница одбила да је прими. У малтене
свим школама је била примљена без проблема.
Милан Ћирковић каже да су нашли у понедељак на столовима
информацију да долази Драгица Симовић. Председник синдиката
Милан Ћирковић каже да је замолио Кувекаловића да пита начелника ШУЧ, да ли треба Драгицу примити или не. Беодрански је
рекао да Драгица по закону мора да се прими.
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Радован Кувекаловић каже да је Беодрански рекао да директор мора да је прими, а за запослене није рекао ништа.
Симонида Вељовић каже да је лако Гимназији и Економској
школи, јер једино њихови директори не примају Драгицу, остали
је примају оберучке.
Колегиница из Прехрамбене школе остала је без часова у Економској школи. Симонида Вељовић сматра да колегиница није
заштићена од стране синдиката.
Весна Топаловић тврди да има људи који су враћени штрајком
на посао.
Марјана Мацановић каже да верује у СОЧ, али да не може да
гарантује да ће чланство њене школе штрајковати ради школе у
Пожаревцу.
2. Програм за стабилан образовни систем, отишао је у Министарство – Скупштину. Одржан је састанак синдиката, министарства и одбора за просвету.
3. Унија је подељена територијално. Чачак је добио још једног члана Главног одбора. Предложен је Владимир Аџић, професор Гимназије и Техничке школе, заменик председника Техничке
школе и заменик председника Гимназије. Предлог је једногласно
усвојен.
6. У понедељак се припрема потпуна обустава рада на нивоу
Уније уколико се не уради ништа у Пожаревцу.
– Илија Нешковић – За чланове СОЧ-а преко АМСС попуст
на – гориво, плин, ауто делови, регистрација.
– Бања Трепча – попуст за чланове између 20 и 35%.
– Интерекс – на градском нивоу.
– У среду конференција за штампу Уније.
– Илија да иде по школама да презентује ДООР Нови Сад.
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25. мај

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАК БОЈКОТУЈЕ РАД
ШКОЛСКЕ УПРАВЕ У ОВОМ ГРАДУ

НЕСТАЈЕ ЧАСТ ПРОФЕСИЈЕ
Уместо узорног професионалца, на чело Школске управе доведена
„политички подобна колегиница са свега пет година стажа у просвети. Бојкота неће бити – тврди
ЧАЧАК. Око 1.300 просветних радника, чланова Синдиката
образовања Чачка прекинуло је било какву сарадњу са недавно
формираном Школском управом, јер је, како кажу, на чело ове институције постављен „партијски кадар, личност скоро непозната у
просветном животу града, чији је основни квалитет то што је члан
партије”. У отвореном писму Синдиката образовања Чачка министру просвете Слободана Вуксановићу наводи се да је доласком
Драгице Симовић на место начелника, Школска управа, „која је
требало да буде узор професионализма, моралности и аполитичности претворена у базар политичке трговине, непотизма и професионалног дилетантизма.”
– Залагали смо се да се у овом граду оснује Школска управа за
Моравички округ која би помагала у унапређењу наставе и побољшању услова рада у школама. Овако изгледа да је једини циљ оснивања Школске управе да се неколико незалослених људи „запосли”
и да се демонстрира политичка моћ над просветним радницима
– каже се између осталог у писму министру Вуксановићу.
Професор Драган Матијевић, председник Скупштине Синдиката, рекао је на јучерашњој конференцији за новинаре да су у
првом писму министру Вуксановићу просветни радници замолили министра да избор водећег човека Школске улраве препусти
просветним радницима, а не којекаквим страначким кадровским
комисијама. Међутим, пошто се, како је рекао Матијевић, министар
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оглушио о њихову молбу, просветари изражавају запрепашћење „да
се неко на тако бахат начин односи према захтевима својих колега,
те да је добронамерну и честиту замисао извргао руглу”.
– Драгица Симовић је кадар Демократске странке Србије и
само је то одлучило да она дође на место начелника, – казао је Матијевић. – Она има свега пет година радног стажа у просвети, па се
питамо како ће она вршити надзорну и саветодавну улогу. Укупан
збир радног искуства у школама свих шест чланова школске управе који су такође постављени на основу политичког опредељења,
не прелази 15 година! На ова места је требало да дођу људи од професије, а не политички кадрови, тако да ћемо од данас бојкотовати
све одлуке Школске управе.
Са друге стране, Драгица Симовић истиче да није непозната
ствар да се „на овакве положаје постављају људи по политичкој
линији, али да она испуњава све услове за место начелника”. Она
каже да није истина да је имала само пет година радног стажа у
просвети, већ девет. Пре тога је, прича Симовић, радила у привреди, на руководећим местима као дипломирани економиста.
– Овакав став није став просветних радника, већ директора неких школа и вођа синдиката – рекла је Симовић. – Вероватно је ова
функција многим интересантна, па су имали претензије да дођу на
ово место. Не очекујем да ће просветни радници бојкотовати рад
школске управе, јер нема никаквог разлога за то. За два месеца,
колико радимо, нисмо могли да покажемо резултате, али ћемо у
наредном периоду показати да умемо и можемо добро да радимо.
Чачанске новине
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26. мај

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ

РЕАЛИЗАЦИЈА И ОДЛУКЕ
1. Колеге из Пожаревца штрајковали су 9 дана са потпуном
обуставом рада. Шести дан прискаче УСПРС у помоћ, 363 школа
штрајковало је 19.05.2010. једночасовном обуставом рада.
Весна Топаловић извештава да је хитно сазван Главни одбор
у Великој Плани, а затим у Пожаревцу, где је донета одлука да ће
уколико им се не испуне захтеви, у понедељак стати све школе
чланице Уније. Нађено је компромисно решење, постављен је ВД
директор из колектива.
Радован (Кувекаловић) опомиње председнике да обавезно
прате сајт УСПРС.
2. Програм за стабилан образовни систем је 4. књига коју
издаје УСПРС. У наредне три недеље организоваће се трибине у
различитим градовима.
3. Момчило Пауновић обавештава да се отвара изложба
уметника просветних радника, и ученика Уметничке школе. За
изложбу је потребно новчаних средстава, тако да се Момчило обраћа СОЧ-у за новчану помоћ. Једногласно је одлучено да се са
рачуна СОЧ-а плати штампање рекламног материјала.
20. август

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ
Главни одбор УСПРС донео је 24. јуна 2010. одлуку о штрајку,
односно протесту 1. септембра.
Одштампани су плакати и флајери са разлозима протеста 1.
септембра. Из сваке школе најмање по 5 људи треба да крене на
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протест. Програм протеста у прилогу. Подељен је анкетни листић
који треба да се попуни и донесе у канцеларију СОЧ-а до 24. августа
2010. како би се проследили у Унију.
Мишљење Весне Топаловић је да у школи остане једно из синдикалног одбора школе, како би надгледао штрајк у школи.
–– СОЧ плаћа вечеру у повратку за учеснике – чланове СОЧ-а.
–– Весна Топаловић предлаже да се прваци приме 1. септембра.
–– 30. августа одржаће се конференција за штампу.
–– Председници треба са базом да се договоре око пријема првака.
–– Славица Петровић о инклузији и Конференција у Крушевцу.
Учитељи протествују против инклузије. Не може један учитељ са неколико курсева да замени дефектолога.
3. Председник СОЧ-а дао је директорима и председницима
актива директора пресуду из Крушевца у вези јубиларних награда. Уколико Актив директора то не реши са Градом, СОЧ ће то
преузети на себе.
26. август

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ
На прошлом састанку подељен је материјал и упутство за
штрајк. Председник УСПРС био је на информативом састанку у
МУП-у Београд. Били си изузетно коректни.
Полазак за Београд је у среду , тачно време још није одређено,
вероватно у 8 сати испред Гимназије.
– Предлог Радована Кувекаловића је да се 1. септембра у време
трајања протеста у Чачку деле флајери са разлозима протеста.
Предлог није прихваћен.
– Анкетни листићи са бројем учесника и именима предати
најкасније у понедељак 30. августа 2010. у канцеларију СОЧ-а.
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– Постоје несугласице око пријема првака. Весна Топаловић
каже да је на састанку ЈУГ-а одлучено да школска година
почиње 2. септембра и да се ни прваци не примају.
У понедељак 30. септембра у 11. сати биће одржана конференција за штампу СОЧ-а у малој сали Дома културе.
23. септембар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ
2. Овим штрајком од 1. септембра УСПРС добила је још нових
школа чланица .
–– Изнуђени су преговори са Министарством.
–– У Чачку је 8 школа било у потпуној обустави, а 9 је било у
делимичној, 6 школа је радило.
–– Из Чачка је 79 чланова СОЧ-а ишло на протест у Београд.
–– Анализа штрајка Уније још није урађена.
2. децембар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ
Било је око 2.000 учесника у штрајку – протесту 1. септембра
2010. године. ФБГ није био присутан, али су послали писмо подршке. По мишљењу учесника, протест је био величанствен, и један од
највећих одржаних протеста у Београду.
Унија захтева да се коефицијент повећа 21% линеарно. (Толико
је плата умањена у односу на евро и инфлацију.) Преговори почињу
1. децембра.
Унија тражи да се укине члан Закона о Буџету којим се забрањује исплата јубиларних и божићних награда .
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Унија тражи социјални програм по Протоколу за људе који су
технолошки вишак.
Уколико се ови захтеви не испуне, најављен је штрајк од 28.
јануара 2011. године.
1. Пуно породица просветних радника је остало без крова над
главом. Отворен је посебан рачун за ту помоћ, па је предлог да свака школска организација са свог рачуна уплати по
5.000,00 динара помоћи. Предлог председника СОЧ-а Радована Кувекаловића је да уплати 20.000,00 динара помоћи са
рачуна СОЧ-а је једногласно усвојен.
2. Ради кадровских промена у Школској управи Чачак, доноси
се нова једногласна одлука о поновној сарадњи са Школском
управом Чачак.
3. Два члана СОЧ-а била су на Главном одбору у Жичи, Драган
Матијевић и Радован Кувекаловић били на конференцији у
организацији Министарства просвете у Сава центру.
4. Предлог председника Радована Кувекаловића је да се ове
године организује забава само у оквиру СОЧ-а без гостију са
стране, или да се организује свечана седница СОЧ-а на којој
ће се Славици уручити поклон. Вредност поклона 20.000,00
динара или у готовини. Предлог је једногласно усвојен.
5. Формирана екипа за преговоре у вези са јубиларним наградама – Радован Кувекаловић, Милан Селаковић
– Предлог у вези позоришних карата је да свака школа према броју чланова СОЧ-а добије процентуалан број карата.
30% цене да плаћа СОЧ, 30% школски синдикат и 30% члан
СОЧ-а. Два су уздржана, а 14 су за. Весна Топаловић, Иван
Вукајловић и Милан Ћирковић у комисији за карте.

199

СОЧ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

2011. година
25. јануар

СВЕТОСАВСКИ ПРОГЛАС
УНИЈЕ СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ
Читава прва деценија 21. века Вама и нама прошла је у слушању лажних обећања!
Обећали су нам: поштену приватизацију, повратак неопрaвдано одузете имовине, велике стране инвестиције, снажан динар,
друштвену једнакост, смењивост елита, максималну запосленост,
Европу.
А шта смо добили? Беду и јад; пад наталитета; 30 хиљада више
умрлих него рођених; у Србији сваке године 100 хиљада деце на
ивици глади; невиђену незапосленост; пљачку уместо приватизације; сталан пад вредности динара; даљи одлив мозгова из наше
земље. Само је њима, без обзира на страначке боје, све боље: неки
су некад спавали на каучима својих теткица, а сад имају милионе
евра на приватним рачунима.
Штрајк УСПРС је борба за будућност ваше и наше деце, јер
ако униште образовни систем, онда никакве будућности неће бити.
Сви, сада и овде, морамо рећи „ДОСТА!” хаосу и неодговорности,
који већ годинама метастазирају, од вртића до универзитета.
– Ако не желите да, због небриге власти, будемо један од најнеобразованијих народа у Европи (са свега 7% високообразованих),
– Ако тражите да Србија под хитно добије озбиљну стратегију
образовања,
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– Ако сматрате да је крајње време да властодршци образовање
престану да сматрају потрошњом, а да оно постане инвестиција у
будућност,
– Ако хоћете да просвету више не воде неспособни и равнодушни политичари, него доказани стручњаци – практичари,
– Ако вам је јасно да је у школе уведена инклузија (пријем деце
са посебним потребама), а да за то нису припремљени ни школе,
ни просветари, ни родитељи (што ће водити даљем урушавању
школског система, а децу са посебним потребама излагати многим
и непотребним искушењима),
– Ако вам је мука од преоптерећености ваше деце (што је последица смањења броја часова неопходних наука, а повећања броја
безпотребних предмета),
– Ако схватате да су плате просветних радника најниже у Европи, да више не покривају трошкове ни потрошачке корпе (а камоли
сталног стручног усавршавања) и ако поимате да то значи коначни
слом вредности (па ће вашој деци, уместо образованих и часних
људи, узор ускоро бити нарко-дилери, јер су они богати и срећни,
док су њихови учитељи само „лузери”),
– Ако сте уочили да и даље нема социјалног програма за решавање вишка запослених у образовању,
– Ако вам је на срцу обнова и изградња школских објеката, који
су у овом тренутку међу најгорима у Европи,
– Ако схватате да имамо нерационалну школску мрежу , где у
543 школе иде само 1.500 ђака, а у једну преко 2.000,
– Ако видите да се у школу и даље запошљавају непотребни
кадрови, по политичкој линији,
– Ако сте свесни да имамо најгори Закон о основама система
образовања и васпитања, који је срамота за правну струку и понижење за просвету, јер беспотребно гуши школску дисциплину,
ставља просветаре под надзор чак 11 институција (као да смо хулигани!), укида утицај Наставничког већа на процес одлучивања
у школи, фаворизује лоше, а обесхрабрује добре ђаке,
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– Ако бисте волели да се у Србији за образовање издваја бар
10–20 пута више, као што је то у Европи и да се образовање заиста
реформише у складу са највишим светским стандардима (а УСПРС
је Министарству просвете понудила Програм за стабилан образовни систем, који Министарство није прихватило)

ОНДА НАС ПОДРЖАВАТЕ У ПРАВЕДНОЈ БОРБИ ЗА
СРПСКУ ПРОСВЕТУ!
Ми, просветни радници УСПРС, решили смо да, у име будућности свих, а пре свега наших ученика, штрајком кажемо: ДОСТА!
Ово, по ко зна који пут, није пуки штрајк за плате, него за спасавање последњих остатака српске просвете и оно мало достојанства које баштинимо као наследници великана нашег школства,
од Светог Саве до данас.
„Бити спреман – то је све”, рече Хамлет. Ми смо спремни. А Ви?
Текст прогласа направила је
информативна служба СОЧ-а
1. фебруар

ШКОЛЕ У ШТРАЈКУ
Чачак:
Од 7 средњих школа 7 су у потпуној обустави, сем што у једној
школи чланови СОС-а имају часове на пола сата.
Од 18 основних школа 16 су у потпуној обустави, једна ради са
минимумом процеса рада, а једна, Специјална школа, у потпуности
подржава штрајк, али ради специфичности ученика изводи наставу.
Драгачево:
ОШ „Гуча” у потпуној обустави.
ОШ „Горачићи” часови на пола сата.
ОШ „Вича” часови на пола сата .
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Горњи Милановац:
Од 3 средње школе 3 су у потпуној обустави.
Од 4 основне школе 4 су у потпуној обустави.
Основна школа у Руднику у потпуној обустави.
8. фебруар

ОБАВЕШТЕЊЕ
• У четвртак 10. фебруара у 12 часова у чачанском Дому културе
у организацији Уније синдиката просветних радника Србије
биће одржан јавни час на тему:
„ОДБРАНИМО ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ”
• Позивамо колеге из целе Србије да присуствују скупу и тако
искажу своју приврженост очувању образовања у Србији и
синдикалним захтевима Уније синдиката просветних радника Србије.
• Након овог скупа у 14 часова одржаће се седница Главног одбора УСПРС на којој ће се донети одлука о даљем току штрајка.
• Конференција за штампу, тим поводом, одржаће се у хотелу
„Морава” у 16 часова.
23. фебруар

ЈЕЗИК БРОЈЕВА
НЕОЛИТ СРПСКОГ ОБРАЗОВАЊА
За Министарство образовања Србије школски час који траје 30
минута је сасвим прихватљив и ту није потребна никаква надокнада.
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Шта су истинске последице таквог става школских власти?
Данас, 23. фебруара 2011. године по подацима Министарства
824 школе у Србији раде са часом од 30 минута. Ако свака од ових
школа има у просеку 24 одељења, свако то одељење дневно изгуби
2 часа од 45 минута. Дакле, 824 школе пута 24 одељења , пута 2 часа
је 40.416 изгубљених часова дневно. Ако ђаци по распореду имају
дневно макар шест часова, то значи да се дневно у школама Србије
изгуби 6.736 наставних дана. (40.416:6 = 6.736)
Пошто је данас 18. дан штрајка, то значи да је у школама Србије изгубљено до сада 121.248 наставних дана. И све то Министарство образовања „благосиља”?!
Ако једна школска година траје највише 185 наставних дана,
онда је већ изгубљено 6.554 школских година. Ако извођење часова
од 30 минута у школама потраје ове цифре ће бити још драматичније, па ће тако образовање у Србији право у неолит. Какви би тек
резултати били да је коришћен реалан податак УСПРС да је преко
1.100 школа у овом виду протеста.
Овде нису урачунати „изгубљени” часови кој праве сами ученици уз „благослов” новог Закона о образовању, по коме ученик
(теоретски) не мора уопште долазити у школу и да за то не сноси
никакве последице.
Свако ко ради у школи зна да је основни услов квалитетног рада
школа (и ученика) редовна настава и редовно похађање наставе. Ово
важи за „нормалне државе”, а у Србији је обрнуто. Само у нас закон каже да ученик има примерно владање и ако „нередовно похађа
наставу и не извршава своје обавезе.” Ако је и за Србију – много је!
Ево и ово може бити скроман доказ апсурдности изјаве министра образовања, да је у штрајку просветних радника победила
држава и разум. Али може бити и доказ да тој „разумној држави”
није стало не само до просветних радника, него није стало ни до
просвете ни до образовања.
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7. март

СТАВ СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАК ПОВОДОМ
ЗАХТЕВА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ ЗА ПОНОВНИМ
ПРЕДЛАГАЊЕМ МОДЕЛА НАДОКНАДЕ ИЗГУБЉЕНИХ
ЧАСОВА
1. СОЧ је предао модел надокнаде наставног садржаја и изгубљених часова и неће достављати нови из следећих разлога:
a) Овај модел сматрамо једино педагошки оправданим јер он
у највећој мери штити педагошку структуру часа (комбиновани
облик рада).
б) Овакав модел је већ неколико пута испробан у пракси након штрајкова 2005. (13 дана), 2008. (8 дана) и 2009. (3 дана) и том
приликом се показао као најбоље могуће решење.
в) Овакав модел у највећој мери штити ученике од додатних
напрезања и малтретирања (нема радних субота и нема продужетка школске године) па је ученицима он потпуно прихватљив.
г) У допису Министарства просвете у којем се наш модел надокнаде наставе одбија ни једном једином реченицом се не објашњава разлог одбијања нити се наводи било какав педагошки
аргумент за неприхватање предложеног модела.
д) Школски одбори и Савети родитеља већине школа чланица СОЧ-а прихватили су овај модел надокнаде као економски и
педагошки оправдан.
2. СОЧ упозорава да измену календара рада (ради надокнаде
часова) може по закону извршити само Министарство просвете и
да је сваки индивидуални акт директора или било ког другог на
том плану противзаконит.
3. Уколико Министарство просвете сматра да је неопходно
да на неки посебан начин изврши надокнаду часова и наставних
садржаја онда нека Министарство то пропише уредбом, наредбом
или неким другим законским актом, јер измена календара рада
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која подразумева наставне суботе и продужетак школске године
је у надлежности Министарства просвете.
4. Потпуно је нелогично и противно здравом разуму то што
ради Министарство просвете када на једној страни тражи надокнаду изгубљених часова, а на другој прети просветним радницима
умањењем плата. Ако је претња умањењем плата реална, онда је
бесмислено да радимо нешто што неће бити плаћено.
Предложени модел надокнаде може да се провери тек на крају
наставне године, односно да ли смо све урадили што је предвиђено
у школској години програмом рада и так тада ће се видети ко коме
шта дугује.
8. март

И ДИРЕКТОРИ ПО ЗАКОНУ
Поводом најновијег захтева министра просвете директорима школа, чији је основни смисао умањење плата професорима у
штрајку, директори чачанских средњих школа послали су министру допис следећег садржаја:
„По допису број: 130-05-7/11-01 у вези ажурирања података на
основу којих ће се вршити провера исплате зарада, изјављујемо
следеће:
Да би се извршио обрачун зарада и процена учинка сваког
радника појединачно, мора се водити дисциплински поступак за
сваког радника. С обзиром да се не може извршити групно процењивање већ само индивидуално, по окончању поступка извршићемо обрачун зараде.
Школска година траје до 31. августа 2011. године и ако самовољно извршимо умањење зарада, то може довести у питање
школску годину, а то као директори школа, који треба да обезбеде
одвијање образовно – васпитног процеса, не желимо да радимо.”
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15. март

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
На састанку Градског одбора СОЧ-а одржаног
14. марта 2011. године донете су следеће
ОДЛУКЕ
1. Од четвртка 17. марта 2011. године наставља се штрајк са
часовима у трајању од 30 минута пошто се 16. марта 2011. године
завршава надокнада часова који нису одржавани у време тоталне
обуставе рада.
2. Поводом дописа од стане Министра просвете да се умањи
текућа зарада, ГО СОЧ-а сматра да је свако умањење зарада у току
школске године незаконито и да Министар наводи директоре да
крше закон. СОЧ прихвата предлог „Друштва директора Србије”
да се у овом случају примени члан 55, 57. и 58. Закона о раду, тј.
прерасподела радних сати и да се на тај начин превазиђе тренутна
ситуација.
3. Уколико Министарство просвете умањи зараде за фебруар
месец или зараде не буду исплаћене, све школе чланице УСПРС,
па самим тим и СОЧ-а прекидају наставу од 22. марта 2011. године
по одлуци донетој на састанку Главног одбора УСПРС одржаног
12. марта 2011. године.
4. Чланови СОЧ-а придружи ће се 25. марта 2011. године Великом протестном скупу просветних радника у Београду који организују УСПРС, Грански синдикат „Независност” и Синдикат
просветних радника Србије.
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18. март

ОДЛУКA
Уколико фебруарске плате буду умањене, СОЧ ступа у потпуну обуставу рада са ученицима у среду 23. марта 2011. године.
15. април

АНАЛИЗА ШТРАЈКА ОД 28.01. ДО 31.03.2011.
Од 28.01. до 11.02.2011. год.
Од седам средњих школа 6 је у потпуној обустави, у једној су
чланови УСПРС у потпуној обустави, док чланови СОС-а раде 30
мин.
Од 18 основних школа 16 је у потпуној обустави, 2 школе раде
30 мин.
Још 5 школа почиње 7.02. односно 8.02. са трајањем часова од
30 мин.
Од 14.02. до 16.03. часови у свим школама трају 45 мин., (2
часа пишу се три)
18.03. 2011. год. 10 школа ради на 30 мин.
у 4 школе раде и на 30 и на 45 мин.
у 11 школа раде 45 мин.
21.03.2011. год. 12 школа ради на 30 мин.
3 школе раде и на 30 и на 45 мин.
у 10 школа раде 45 мин.
До 25. 03. углавном слично стање по школама.
25.03. 2011. тотална обустава у 9 школа и одлазак на протестни
скуп у Београд.
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28.03.2011. тотална обустава у 6 школа
29.03. 2011. 8 школа ради на 30 минута, остали 45 мин.
Од 1.04.2011. у свим школама часови почињу у трајању од 45 мин.
У периоду од 28.01. до 31.03. састанци СОЧ-а одржавани су
свакодневно, чланство је редовно информисано о току штрајка.
Одржано је неколико конференција за штампу, чланови
Главног одбора СОЧ-а учествовали су у информативним емисијама локалне телевизије.
–– Уочено је да неки пут нису стизале валидне информације из
централе,
–– Да је порасла свест људи да само штрајком могу остварити
своја права,
–– Уочено је да наш штрајк има и ширу друштвену улогу
РЕЗУЛТАТИ
–– Што се тиче економско-материјалног положаја ништа битно
се није променило
Позитивно је :
–– Мењају се ПКУ и Закон
–– Први пут је изнуђена ванредна седница Владе и састанак
Економско-социјалног савета
–– Први пут потписан споразум после штрајка
–– Тотално елиминисан СОС – Бранислав Павловић
Чачак – солидно, али може још боље!
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5. мај

ПИСМО ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ
Поштовани,
Пре више од пет година Синдикат образовања Чачка и Општина Чачак успоставили су сарадњу у вези са исплатом јубиларних
награда за запослене у образовању. Ова сарадња функционисала
је све до пре две године када је вољом Министарства финансија и
прекинута, тако да 225 радника запослених у школама није добило
јубиларне награде за 2009. годину, иако им оне по Закону о раду и
Посебном колективном уговору припадају.
Град Чачак је за ту намену у буџету за 2010. годину планирао
новац, али због „фамозног” Закона о буџету он није исплаћен, тако
да су та средства преусмерена за друге потребе.
Иако не располажемо прецизним подацима о броју запослених који треба да приме јубиларне награде за 2010. и 2011. годину,
отприлике је исти као и за 2009. годину, што је више од једне трећине запослених радника у образовању Града Чачка.
Споразумом, потписаним 1.04.2011. године (у прилогу) између
три репрезентативна синдиката у просвети Републике Србије и
представника Владе Републике Србије ставом бр. 6 утврђује се
ритам исплата заосталих јубиларних награда за 2009, 2010. и 2011.
годину. Тиме ће Град Чачак неометано моћи да испуни своје законске обавезе. Због тога од Вас тражимо да се заузмете како би
Скупштина Чачка у буџету за текућу годину планирала средства
заосталих јубиларних награда за 2009. и 2010. годину.
Узимајући у обзир економску кризу у којој се налазимо и по
раније договореном протоколу између Града Чачка и Синдиката
образовања Чачка, јубиларне награде за 2011. годину треба да се
исплате на Светог Саву (27. јануара) 2012. године.
Уколико се и ове године догоди да запосленима у образовању
Чачка буде ускраћено законско право да добију јубиларне награде,
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Синдикат образовања Чачка биће принуђен да примени сва средства синдикалне борбе како би се то право остварило.
27. јун

ОБАВЕШТЕЊЕ
У недељу 26. јуна 2011. године у Краљеву је одржана ванредна Скупштина Уније синдиката просветних радника Србије, која
броји 42.000 чланова, на којој је усвојена нова реорганизација
УСПРС, измењен Статут и изабран нови председник, Драган Матијевић, професор филозофије чачанске Гимназије.
13. октобар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

АКЦИЈА Б92, ИНКУБАТОРИ
Председништво Уније донело је одлуку да УСПРС прилозима
свог чланства прикупи средства за набавку инкубатора у акцији
ТВ Б92 „Битка за бебе”. Унија ће уложити 100.000,00 динара, а свака
школа чланица која има до 30 чланова треба да уплати 2.000,00 динара, а школе са преко 30 чланова по 3.000,00 динара. Предлог председника СОЧ-а је да се и са рачуна СОЧ-а уплати 20.000,00 динара.
На основу датог предлога Градски одбор СОЧ-а једногласно доноси
ОДЛУКУ
Да се са рачуна СОЧ-а уплати 20.000,00 динара на рачун Уније,
која ће та средства пребацити на рачун ТВ Б92 „Битка за бебе” .
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28. октобар

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СОЧ-А У ПЕРИОДУ
ОД МАРТА 2007. ДО ОКТОБРА 2011. ГОДИНЕ
Овога тренутка Синдикат образовања Чачак чине 26 школа,
од којих је 6 средњих и 19 основних и Школа за основно образовање
одраслих. СОЧ има 1250 чланова од 1500 запослених у образовању
на територији Града Чачка.
1. У наведеном периоду СОЧ је одржао 81 састанак Градског
одбора на којима је донето десетине одлука, које су све спроведене.
2. У овом периоду било је укупно 12 штрајкова са 38 штрајкачких дана, од чега је 26 дана са потпуном обуставом.
а) У новембру 2007. било је 7 дана потпуне обуставе у организацији СОЧ-а, а због солидарности са помоћним особљем,
нико више у Србији тада није штрајковао са потпуном обуставом.
б) Неколико штрајкова упозорења током 2008. и 2009. због
суђења Председнику СОЧ-а, по оптужби Начелника Школске управе Моравичког округа.
в) Три дана потпуне обуставе рада само у Чачку у марту 2009.
поводом исплате јубиларних награда
г) Једносатни штрајк упозорења у оквиру Уније због проблема
у Пожаревачкој гимназији у мају 2010.
д) Једнодневни штрајк упозорења 1. септембра 2010. године и
одлазак на протестни скуп у Београд, под геслом „Јер нема
ко други”. На скуп у Београд отишло је 130 чланова.
ђ) Велики штрајк просветних радника у организацији Уније
који је трајао од 28. јануара до 31. марта 2011. године. Чланови СОЧ-а остали су најдуже у потпуној обустави – укупно
13 дана. У међувремену 10. фебруара организован је протестни скуп у Дому културе Чачак на коме је било присутно
преко 1.000 просветних радника из 25 градова Србије. Гесло
скупа било је „Спасимо образовање Србије”.
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3. Чланови СОЧ-а присуствовали су и активно учествовали на
протестним скуповима у Нишу, Крагујевцу, Краљеву, Обреновцу,
Крушевцу, Великој Плани, Београду и осталим градовима којих
се не можемо сетити.
4. Наши чланови су учествовали на укупно 57 трибина посвећених стању у српском образовању. Трибине су организоване од
Банатског Кнежевца на северу до Врања на југу и од Бора на истоку,
до Ваљева на западу.
5. Наши чланови били су креатори и реализатори четири књиге – студије, које је издала Унија СПРС. То су:
– „Критика Закона о основама система образовања и васпитања”
– „Наших 10 година”
– „Образовање у Србији данас”
– „Програм за стабилан образовни систем у Србији”
6. Организован је велики научни скуп 25. и 26. децембра 2009.
године на тему „Образовање у Србији данас” на коме је учествовало
десетак научника из области образовања.
7. Било је на десетине конференција за медије, гостовања на
локалним телевизијама и радио станицама; дато је на десетину
интервјуа и изјава свим медијима.
8. Синдикат образовања Чачак учествовао је и организовао 28
хуманитарних акција у које је уложено 520.000 динара.
9. Десетине наших чланова учествовало је на спортским играма или „Данима Уније”.
Оно што бих истакао као врхунац делатности СОЧ-а је избор
нашег Члана за Начелника Школске управе, Председника УСПРС
и што смо једини у Србији успели да успоставимо сјајну сарадњу
на релацији: Синдикат, директори школа, Школска управа. То је за
резултат имало да је Чачак био једини град у Србији који у 2010. и
2011. години није имао проблем са технолошким вишковима.
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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са четврте редовне Скупштине Синдиката образовања Чачак
одржане 28.10.2011. године
Седници присуствује 55 од 71 делегата.
РЕАЛИЗАЦИЈА И ОДЛУКЕ
1. Илија Нешковић, председник Скупштине СОЧ, отвара састанак поздрављајући присутне делегате, и упознаје их са дневним
редом. Дневни ред је једногласно усвојен.
2. а) За радно Председништво предложени су: Илија Нешковић, Председник Скупштине СОЧ, Радован Кувекаловић, Председник Градског одбора СОЧ, Весна Топаловић, члан Главног одбора
УСПРС и Сузана Тресач, технички секретар СОЧ као записничар.
Једногласно је изабрано радно Председништво у предложеном
саставу.
б) За верификационо – бирачку комисију предложени су: Маријана Мацановић, Весна Јекић и Владимир Аџић – заменик. Верификационо – бирачка комисија такође је једногласно изабрана
у предложеном саставу.
в) За записничара предложена је Сузана Тресач, технички секретар СОЧ. Предлог је једногласно прихваћен.
Након усвајања радног Председништва, Илија Нешковић
поздравља присутне госте, Драгана Матијевића, Данила Беодранског, Жика Пешића, Александра Арсенијевића и Стојана Марковића. Присутни гости обратили су се кратким говором делегатима
Скупштине СОЧ.
3. Радован Кувекаловић, Председник Градског одбора СОЧ
поздравља делегате и госте Скупштине, и подноси извештај о четворогодишњем раду СОЧ-а.
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4. Марија Павловић, члан Надзорног одбора извештава присутне о финансијско-материјалном пословању СОЧ у четворогодишњем периоду. Извештај је једногласно усвојен.
5. За органе СОЧ за наредни четворогодишњи период предложени су:
Председник СОЧ-а: Радован Кувекаловић
Председник Скупштине СОЧ-а: Илија Нешковић
Надзорни одбор: Миле Станић (Машинско-саобраћајна школа), Миливоје Танасковић (ОШ „Ратко Митровић”), Зорица Миловановић (ОШ „Милица Павловић”), Снежана Радојичић (Економска школа), Марија Павловић (ОШ „Драгиша Мишовић”).
Статутарни одбор, предложени су: Гордана Јокић (ОШ „Драгиша Мишовић”), Зоран Оцокољић (ШОСО „1. Новембар”), Наташа
Парезановић (Економска школа), Душанка Павловић (Техничка
школа), Јадранка Витас (Гимназија).
Како није имало других предлога као ни примедби предлог за
органе СОЧ је једногласно усвојен.
6. Верификационо-бирачка комисија поделила је присутним
делегатима гласачке листиће. Након обављеног гласања чланови
Верификационо-бирачке комисије објавили су резултате гласања:
За потпун састав предложених кандидата Органа СОЧ било
је 47 гласова.
Један гласачки листић је био неважећи
Против Илије Нешковић (Председник Скупштине СОЧ) – 6
гласова
Против Радована Кувекаловића (Председник Градског одбора
СОЧ) – 8 гласова
Против Миливоја Танасковића (Надзорни одбор) – 1 глас
7. Након Гласања и објаве резултата, верификовани су мандати за органе СОЧ-а, у предложеном саставу.
Председник ГО СОЧ, Радован Кувекаловић, захваљује се присутним делегатима на указаном поверењу, и позива све присутне у
ресторан Економске школе на свечану вечеру и дружење уз музику.
Радни део Скупштине СОЧ завршен је у 20,15 сати.
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28. децембар

ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА ЧАЧАК
Поштовани,
На састанку Градског одбора Синдиката образовања Чачак
одржаном 27. децембра 2011. године разматран је Ваш допис од 12.
децембра 2011. о исплати јубиларних награда за 2009. и 2010. годину. Чланови ГО СОЧ задовољни су Вашим одговором уз сугестију
да критеријум за исплату не буду појединачне школе, већ године.
Наиме СОЧ предлаже да се свим просветним радницима, прво
исплати 2009. без обзира у којој школи су запослени, а затим 2010.
и разлика између нето и бруто износа за 2011. годину.

2012. година
29. март

За члана Главног одбора УСПРС испред Градске организације
Синдиката образовања Чачак изабрана је Весна Топаловић, професор Техничке школе у Чачку.
8. јун

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ (ДЕО)
У организовању завршног испита за ученике осмог разреда
основних школа у Србији и ове године суочавамо се са проблемима
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и изазовима о којима наша јавност не зна скоро ништа, а који непосредно угрожавају овај значајни тренутак у школском процесу, од
кога умногоме зависи будућност наших ученика и функционисање
образовног система у целини. Након обуке за прегледаче која је
организована 8.6.2012. године у Регионалном центру Чачак, професори српског језика и књижевности Моравичког округа закључили
су да ће неправилности у резултатима завршног испита и даље
бити. Ова конференција има за циљ да јавности пренесе њихове
сумње у решења које Министарство просвете нуди у Правилнику
који је изашао поводом завршног испита.
Велико негодовање изазвала је донета одлука да се на тесту
као тачни признају и они одговори који су правописно неисправни (осим у питањима која су НЕПОСРЕДНО везана за правопис).
Ситуација је доведена до апсурда датим могућностима да се ОДГОВОР ПРИЗНАЈЕ КАО ТАЧАН и код кршења основних правописних правила: употребе великог и малог слова и слично.
Као професори српског језика и књижевности, задужени
за описмењавање ученика, оштро се противимо нерационалној
одлуци којом се поништава сав наш труд који улажемо да током
школовања мотивишемо ученике да се правилно писмено и усмено
изражавају.
Министарство просвете и науке грубо занемарује образовне
стандарде за крај обавезног образовања које је само прописало, а
који предвиђају на свим нивоима примену правописне норме из
сваке правописне области, почев од једноставних примера у које
се мора убројати бар писање властитих имена великим словом, ако
ништа друго.
Желимо да сачувамо професионализам који нам налаже да
реализујемо циљеве васпитања и образовања међу којима је на
првом месту културна баштина: писмо, језик и правопис.
Професори основних
и средњих школа
Моравичког округа
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28. јун

НАЧЕЛНИКУ ШКОЛСКЕ УПРАВЕ
МОРАВИЧКОГ ОКРУГА
На састанку Градског одбора СОЧ-а одржаног 21. јуна 2012.
године једногласно је донета одлука којом изражавамо незадовољство поводом одржавања „мале матуре” (пријемног испита за
средње школе), где радницима који су ангажовани као контролори,
прегледачи и супервизори, по решењима директора и Школске управе Моравичког округа, нису надокнађени путни трошкови, а још
мање полудневнице и други трошкови за рад ван места боравка.
Указујемо да су пропусти ове врсте ове школске године превазиђени ентузијазмом просветних радника Моравичког округа,
и упозоравамо да се идуће школске године за исте активности
обезбеде средства како би се извршиле квалитетно, одговорно и
на време.
23. јул

ШТРАЈКАЧКОМ ОДБОРУ ТЕЛЕВИЗИЈЕ ЧАЧАК
Поводом протеста и штрајка запослених у „ТВ Чачак” Синдикат образовања Чачак изражава пуну синдикалну солидарност са
запосленима, који су приморани да на овај начин остварују своја
права.
СИНДИКАЛНИ ПОЗДРАВ
СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАК
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28. август

САОПШТЕЊЕ
ПОВОДОМ ЕКСТЕРНЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ И СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
Позивамо све колеге, просветне раднике Чачка, да усвоје предлог СОЧ-а и подрже обустављање овог бесмисленог новог намета
у виду екстерне евалуације и псеудостручног усавршавања, на већ
озбиљне и захтевне послове просветних радника.
У данима када држава грца у дуговима, када је плата просветног радника мања од републичког просека (мада смо најобразованија делатност), у данима када наше колеге остају без посла,
постављамо питања:
Да ли смо ми писари, ћате или предавачи? Да ли је вођење
педагошке документације и администрације унапређење наставе?
До када ће просветни саветник да се зове саветником, када је он у
ствари инспектор, државни службеник и контролор?
Протестујемо зато што смо поред фудбалских навијача постали најнадзиранија друштвена група; наш рад контролише чак
11 институција, а зову нас васпитачима! Просветни радник губи
васпитну и образовну улогу у школи, док сви остали имају веће
привилегије и „знање” од самог предавача!
Питамо се шта је са оним старим, добрим, традиционалним
вредностима. Где су се оне изгубиле? Ко почне са жртвовањем
својих врлина, завршава са жртвовањем туђих живота. Не допустимо да на крају живота, усред рушевина својих дела, морамо да
објашњавамо шта смо све племенито хтели и зашто нам је успело
да ништа од тога не изведемо!
Деца, наши ученици, неће нам веровати!
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3. септембар

ШКОЛЕ У ШТРАЈКУ 3.09.2012. ГОДИНЕ
ШКОЛА

ПОТПУНА
ОБУСТАВА

ОДРЖАН
1 ЧАС

ЧАСОВИ
1/2 САТА

РАДИ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА
ГИМНАЗИЈА
МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИЧКА

ЧЛ. УНИЈЕ
ЧЛ. УНИЈЕ

ПРЕХРАМБЕНА
МУЗИЧКА
ОШ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ”
ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ”
ОШ „ДРАГИША МИШОВИЋ”
ОШ „ТАНАСКО РАЈИЋ”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ОШ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ”
ОШ „ВЛАД. ПЕТКОВИЋ ДИС”
ОШ „СВ. ЂАКОН АВАКУМ”
ОШ „ПРИЈЕВОР”
ОШ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ”
ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ”
ОШ „ЂЕНЕРАЛ М. КАТАНИЋ”
ГОРАЧИЋИ
ГУЧА
ШКОЛА ЗА ОСНОВ. ОБР. ОДРАС.
5 ШКОЛА
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13. септембар

ОДЛУКА
Школе у Чачку (чланице СОЧ-а), неће примати екстерне евалуаторе, просветне саветнике односно просветне инспекторе, јер
мислимо да је ово бесмислен нови намет на већ озбиљне и захтевне
послове које просветни радници обављају.
9. новембар

АНАЛИЗА ПРОТЕСТА ОД 3. СЕПТЕМБРА
Синдикат образовања Чачак основан је у априлу 1997. године
са 200 чланова, један је од оснивача Уније. Активностима чланова и
руководства данас броји око 1250 чланова у 26 основних и средњих
школа са запаженим резултатима рада на нивоу града, региона и
Републике.
– На VI Конференцији Уније СПРС одржаној 22. августа 2012.
године из Чачка учествовало је 9 чланова.
– 3. септембра у Чачку 10 школа је било у потпуној обустави,
11 школа је било у законском штрајку, а три школе нису биле ни у
каквом облику протеста. (1. новембар – Специјална школа, Гуча
средња школа касније се прикључила СОЧ-у)С обзиром да је на нивоу Србије било укупно 209 школа у неком виду протеста сматрамо
да су школе чланице СОЧ-а коректно одрадиле задатке Уније.
– На протесту је из Чачка било 30 чланова. Свакако је одзив
могао бити већи. СОЧ у Чачку има јаку улогу, за коју се својим
15-огодишњим радом чланство и руководство изборило. Има добру сарадњу са управом Града Чачка као и утицај на Школску управу, тако да су код нас проблеми типа јубиларне награде и превоз
решени, као и проблеми око технолошких вишкова. Сматрамо да
је из тих разлога одзив чланства мањи од очекиваног.
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– Чланови СОЧ-а оцењују да је рад Председништва Уније добар,
ефикасан и захтеван за чланице Уније, што је нужно.
– Протест је медијски неупоредиво боље пропраћен, него до
сада. Нити мање чланова на протесту, нити већег одјека пре и после
протеста у штампаним и електронским медијима.
– По показатељима СОЧ увек предњачи и извршава налоге и
задатке од стране Уније мада може и боље.
– Проблеме видимо у слабом раду Општинских одбора чланица Уније и лошој проходности информација од Уније ка школским
синдикатима.
– Рад Уније заснива се на председницима школских синдиката
и треба их бирати по квалитету и позитивном ауторитету. Предлог
за побољшање рада је :
1. Формирање комисија на нивоу Градских синдиката који ће
обилазити школе и имати увид у синдикалну таблу и непосредан
рад на састанцима школских синдиката, и тиме уочавати проходност информација и активности председника школског синдиката
као и чланова истих.
2. Промена Статута Уније, градских и школских Статута по
коме би се омогућио механизам да се смењују неактивни председници одговарајућих нивоа.
14. децембар

ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА
Поштовани господине Илићу,
Искрено Вам се захваљујемо поводом Вашег доприноса и
разумевању наших потреба, за превремену исплату јубиларних
награда у образовању за 2012. годину, редовну надокнаду трошкова
превоза као и за коректно одржавање школа.
Вама и вашим сарадницима честитамо дан Града Чачка 18.
децембар са жељом да и даље успешно сарађујемо.
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На путу ка Београду, септембар 2014.

Опсада Школске управе Чачак, март 2015.
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Забринута, март 2015.
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Велики штрајк, март 2015.

Велики штрајк, март 2015.
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Велики штрајк, март 2015.

Повратак са протеста, март 2015.
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2013. година
1. jануар

ЗАХТЕВ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК
ГРАДСКОГ ОДБОРА СОЧ-А
Предузимајући свестране анализе упослености просветних
радника Моравичког округа по предметима за школску 2012/2013.
годину у врло коректној и блиској сарадњи са начелником Школске
управе, Комисија за технолошки вишак Градског одбора Синдиката образовања Чачак је принуђена да упути јавни позив начелнику Школске управе Моравичког округа и директорима основних и средњих школа Моравичког округа на наставак коректне и
доследне сарадње на примени Посебног колективног уговара за
запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
у решавању све компликованијих и тежих случајева појаве технолошких вишкова са пуним и непуним радним временом у школама
Моравичког округа.
1. Спречити расписивање конкурса по школама без претходног исказивања потреба за новим кадровима до 15. августа 2012.
године у Школској управи и усаглашавања Листа технолошких
вишкова са репрезентативним синдикатима,
2. Спречити расписивање конкурса на неодређено време у
свим предметима где се из године у годину појављују нерешиви
технолошки вишкови са пуним или непуним радним временом.
Водити рачуна и о предстојећој реформи средњих стручних школа
и гимназија и заштити предмета који ће поднети највећи терет
реформе,
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3. Спречити пријем запослених изван система у систем одласком радника у пензију током школске године док се не распореде технолошки вишкови из тих предмета током читаве школске
године, (поштовање чл. 5. ПКУ),
4. Да се не дозволи пријем приправника на неодређено време,
ни у којим случајевима по школама,
5. Да се приликом конкурса даје предност већ упосленим радницима до допуне норме, како се не би уситњавала упосленост
више запослених по истом предмету, чиме се на ефикасан начин
спречава појава технолошких вишкова у наредним шк. годинама
6. Да се не дозволи расписивање конкурса током године на
предметима где су исказани технолошки вишкови.
Нажалост комисија Градског одбора СОЧ-а за технолошки
вишак мора нагласити да се почињу појављивати опасне деструкције и самовоље које прете да угрозе сву борбу за егзистенцију и
заштиту упослености просветних радника у Моравичком округу
и цепање примерне координације запослених и директора школа.
Пошто је начелник Школске управе одговоран за потписивање
ЦЕНУС-а по школама, то свакако не стоји да поједини директори
имају могућност самовоље и „личне процене” кадровања у својим
заштићеним школама.
Синдикат образовања Чачак ће доставити свим заинтересованим сва одступања у договореном раду директора и запослених
и предузети све законске синдикалне мере.
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25. април

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ

РЕАЛИЗАЦИЈА И ОДЛУКЕ
6. Радован Кувекаловић и Милан Селаковић, били су на преговорима код Градоначелника око исплате јубиларних награда за
2013. годину. Обећано је да ће јубиларне награде бити исплаћене,
и то, за запослене који стичу право на награду у првој половини
календарске године до краја јуна, а за оне који то право стичу у
другој половини календарске године, награде ће бити исплаћене
најкасније до краја године
7. На „ДАНЕ УНИЈЕ” од 9. до 12. маја 2013. године, из Чачка иде
24 учесника. Полазак је 9. маја у 7 часова испред „Роде”. Радован
Кувекаловић предлаже да се са рачуна СОЧ-а подигне 10.000,00
динара за трошкове угоститељских услуга (кафа, сок, освежење)
током пута и тродневног боравка Чланова ГО СОЧ-а. Чланови
одобра су након дискусије и гласања донели одлуку да се одобри
20.000,00 динара за ту намену.
8. На позив Министарства просвете, Унија је доставила предлоге за измене и допуне Закона о основама система образовања и
васпитања. Министарство није прихватило ниједан предлог Уније,
између осталог ограничавање ученика у одељењу на 25, обавезно
средње образовање, одлагање финансирања по ученику и друго.
Након дискусије по овој тачки дневног реда, ГО СОЧ-а доноси
предлог да се на првом састанку ГО Уније искаже протест на нивоу
целе државе.
9. Трибине Уније одржане су по целој Србији. Предлог је да се
закаже трибина и у Чачку.
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28. мај

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЧАЧАК
ПРЕДМЕТ: Пријава за одржавање јавног скупа запослених
у образовању Града Чачка
Овим путем Вас молимо да нам одобрите одржавање јавног
скупа запослених са следећим подацима:
1. Сазивач: Синдикат образовања Чачак
2. Место одржавања: Душанова бб (Школска управа Моравичког округа)
3. Време одржавања: 4. јуна 2013. године од 10 до 11 часова.
4. Циљ јавног скупа: Протест просветних радника против
лоших закона у образовању Србије
5. Процена броја учесника: око 300.
3. јун

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ

РЕАЛИЗАЦИЈА И ОДЛУКЕ
Од 26 чланова присутно 12
1. Присутнима подељено упутство Уније за вођење штрајка.
–– 4. јуна 2013. године, запослени ће се окупити у 10 часова
испред Школске управе.
–– говорници: Радован Кувекаловић, Милан Селаковић, Бојан Недељковић, Зоран Срећковић.
Весна Топаловић ће водити програм.
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10. јун

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ

РЕАЛИЗАЦИЈА И ОДЛУКЕ
3. Дана 4. јуна 2013. године одржан је једнодневни штрајк упозорења. На нивоу СОЧ-а 16 школа је било у потпуној обустави, 3
школе су радиле на пола сата, и у 3 школе није било обуставе. На
скупу испред ШУЧ-а било је око 100 људи. На нивоу Уније у штрајку је било преко 230 школа.
Р. Кувекаловић: Солидан је одзив за штрајк, мада је могло боље,
али сматрам да је било мало људи на скупу. Унија се чисти, одлуке
морају да се поштују.
4. Дана 12. јуна 2013. године, одржаће се протестни скуп испред
Министарства просвете, у времену од 12 до 14 часова. Обезбеђен је
аутобус. Креће се у пола осам испред Рода центра. Број заинтересованих доставити најкасније до сутра у канцеларију СОЧ-а.
19. јул

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ

РЕАЛИЗАЦИЈА И ОДЛУКЕ
–– 12. јуна 2013. године, одржан је протестни скуп у Београду.
Из СОЧ-а, присуствовало је 40-ак чланова односно запослени из 11 школа чланица СОЧ-а. На нивоу Уније, скупу је
присуствовало 600 – 700 људи, што је мало. Скуп је медијски
добро пропраћен.
–– 21. јуна 2013. године одржан је симболичан скуп испред
Скупштине, и конференција за штампу УСПРС. Испред
СОЧ-а учествовало је 5 људи.
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–– 1. јула 2013. године у Београду је одржан научни скуп на тему
„Либерализација образовања” .
17. јул

ИЗВЕШТАЈ
о учешћу у штрајковима упозорења и протестима
22.05.2013.
Од укупно 26 школа у 19 није одржан први час, у две школе
делимично. Музичка, Школа за Основно образовање одраслих и
Специјална школа подржавају штрајк, али због специфичности
посла не могу да штрајкују; 2 школе се нису одазвале штрајку (обе
школе из Гуче).
30.05.2013.
Од укупно 26 школа у 18 није одржан први час. Музичка, Школа за Основно образовање одраслих и Специјална школа подржавају штрајк, али због специфичности посла не могу да штрајкују;
5 школa се нису одазвале штрајку .
4.06.2013.
Од укупно 26 школа 15 је било у тоталној обустави, 5 школа
су радиле на пола сата, 2 школе су завршиле наставу (подржавају
штрајк), 4 школе се нису одазвале штрајку.
Испред ШУЧ-а скупило се око 150 чланова СОЧ-а
12.06.2013.
Протестном скупу Уније присуствовало је 40 чланова СОЧ-а.
21.06.2013.
Протесту УСПРС присуствовало је 10 чланова СОЧ-а.
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28. новембар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ

РЕАЛИЗАЦИЈА И ОДЛУКЕ
3. Присутнима је подељена табела материјалног положаја
просветних радника у односу на друге делатности. Према последњим статистичким подацима РЗС, просечна зарада у образовању је 43.021 динара, што је 2,11% мање од просека у Републици
Србији. Из табеле се такође види да су зараде у образовању за запослене са високим образовањем далеко најниже од зарада запослених у свим другим делтностима. 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 1:2, што је ионако најнижи однос између ових степена образовања у односу на друге делатности код којих је тај однос и до 1:9.
19. новембра одражан је заједнички састанак свих репрезенативних синдиката просвете, као и два министарства, просвете
и финансија.
Разговарало се о повећању зарада за 2014. годину, и то:
1. Измени коефицијената од друге половине 2014. године (10%);
2. Исплати отпремнина за 2013. годину;
3. Увећању накнаде за резредно старешинство са 4 на 7%;
4. О Божићним наградама;
5. О укидању Уредбе о везивању раста зарада у јавном сектору
са пензијама.
На ове наше захтеве, министар финансија је одговорио:
1. Да ће до 1. јула 2014. године донети Закон о платним разредима, у коме ће се дефинисати прави однос зарада међу степенима
образовања;
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2. Отпремнине за 2013. годину планиране су у буџету за 2014.
годину, када ће се и исплатити (као и за 2014. годину);
3. Накнада за разредно старешинство биће регулисана Законом о платним разредима;
4. По питању Божићних награда, касније ће заузети став;
5. Уредба о везивању раста зарада са пензијама остаје и у овој
години, па ће просветни радници добити повећање цене рада од
априла за 0,5% и од октобарске зараде за 1%.
5. децембар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ

РЕАЛИЗАЦИЈА И ОДЛУКЕ
3. Главни одбор УСПРС, донео је на седници одржаној 24. новембра 2013. године одлуку о једночасовном штрајку упозорења
дана 10. децембра 2013. године. Тог дана у школама неће бити одржан први час у преподневној смени и први час у поподневној смени.
Захтеви су:
1. Да се обезбеде средства за корекцију Уредбе о коефицијентима у 2014. години или донесе Закон о платама на бази
платних разреда;
2. Да се раст зарада у просвети не везује за раст пензија;
3. Да се исплате заостала дуговања на име отпремнина за пензионере и друге ислате по Посебном колективном уговору;
4. Да се укине или одложи до 2020. године примена новог система финансирања школа по ученику.
У прилогу одлука и упутство о поступању за време штрајка.
Истог дана одржаће се протест у организацији Конфедерације слободних синдиката, против новог Закона о раду и Закона о штрајку.
4. Организовати Светосавски бал, СОЧ да буде покровитељ.
Након тога оргaнизовати трибину.
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Предлог је једногласно прихваћен. Организатори Светосавског бала: Иван Вукајловић, Весна Јекић и Миле Станић.
10. децембар

ИЗВЕШТАЈ О ШТРАЈКУ
Од укупно 26 школа, чланица СОЧ-а штрајк упозорења одржан је на следећи начин:
1. У 17 школа није одржан први час;
2. У три школе чланови школског синдикалног одбора нису
одржали први час;
3. У једној школи чланови СОЧ-а радили су на пола сата;
4. Две школе (Музичка и Специјална) подржавају штрајк, али
ради специфичности наставе нису га извели;
5. Три школе (Драгачево) без протеста.

2014. година
13. фебруар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ

РЕАЛИЗАЦИЈА И ОДЛУКЕ
4. Протокол за календарску годину није потписан. Унија тражи да се до септембра донесе Закон о платним разредима. Ако се
не донесе, онда тражи повећање коефицијента 10%, и да не будемо
везани за пензионере.
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–– Јасна, портпарол и вођа ресора за образовање Уније, посетиће Словенију како би на њиховом примеру видели како
функционише примена платних разреда.
–– У априлу ће се одржати трибина „Улога директора и синдиката у образовном систему”.
6. Радован Кувекаловић: Постхумно је издата књига нашег
колеге и члана СОЧ-а Бошка Ћаловића. Књига његових говора,
прогласа за СОЧ и Унију, беседа, припрема за час, есеја и песама. Предлажем да се за штампање исте издвоји са рачуна СОЧ-а
25.000,00 динара, а за узврат добићемо 40 књига за школе и чланове
ГО СОЧ-а. Предлог једногласно усвојен.
Пред Васкрс

САОПШТЕЊЕ ЗА КОЛЕГЕ И ЈАВНОСТ
Повод овог обраћања просветним радницима Чачка и јавности је покушај прекрајања већинског мишљења колектива при
избору директора Економске школе у Чачку. Наиме, у понедељак
21. априла 2014. је заказана седница Школског одбора на којој је
требало да се чланови Школског одбора упознају са резултатима
тајног гласања колектива, тј. са мишљењем колектива о кандидатима за директора школе по расписаном конкурсу. Пошто постоји
очигледна намера да се не уважи већинско мишљење колектива,
председник ШО, иначе званичник једне владајуће странке у Чачку,
је бахато и осионо прекинуо седницу када је видео да она не иде
онако како он жели.
Очигледно је да се ради о куповини времена да би се додатно
мешетарило, уцењивали чланови Школског одбора и да се удари
шамар запосленима у Економској школи, зато што не мисле како
би требало, а и свим просветним радницима Чачка. Жели се послати порука да они не знају да воде школе, да не знају да уче нашу
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децу и да треба да их партијски послушници васпитају и науче
послу.
Синдикат образовања Чачка јасно и гласно каже: „Е, неће да
може!” господо партијски послушници. Нису се просветни радници
Чачка борили зато да ви школе третирате као своје прћије, поседе
и феуде, већ зато да се поштује мишљење и став наших колектива.
За вас је кадрирање игра и забава у кафани, али за нас је то право
да се поштује наше мишљење, суштина наше професије и никада
нећемо одустати од тога. Зато вас позивамо да се оканете те работе,
а наше колеге, просветне раднике, позивамо да се спреме за борбу.
Од родитеља наших ученика очекујемо разумевање, јер наша борба
је увек била и борба за њихову децу, наше ученике и будућност и
смисао знања, рада и поштења у нашем граду и нашој земљи.
Наше колеге који у Школском одбору Економске школе представљају колектив, представнике родитеља ученика школе и часне
представнике локалне самоуправе позивамо да поштују већинско
мишљење колектива, јер је све друго само ситан лични интерес
који ће произвести много проблема, које ћемо ми на крају решавати, а они који су их произвели отићи ће на нове функције, који
ће добити као награду за свој нитковлук.
Информативна служба СОЧ
16. април

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ

РЕАЛИЗАЦИЈА И ОДЛУКЕ
3. Унија синдиката просветних радника позива да се хитно
одрже седнице општинских организација поводом информација
из медија да ће Влада РС одмах након формирања увести меру
смањења зарада свим запосленима у јавном сектору за 10% и да
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најкасније до 30. априла доставе предлоге модалитета протеста
против ове мере. После краће дискусије дат је предлог да се одмах
по доношењу те мере ступи у потпуну обуставу. За је гласало 15, а
2 су уздржана.
4. Дана 12. априла 2014. године у Тополи, одржан је Семинар
УСПРС о улози синдиката и директора у образовном систему Србије. Циљ сарадње је добро функционисање школског система.
(Закључци са Семинара у прилогу).
5. Унија је у више наврата истакла захтев за променама садржаја донетих правилника и поставила питање њихове релевантности у постојећим условима. Тражено је преиспитивање следећих
докумената: наставних планова и програма за основну и средњу
школу; документа о стандардима постигнућа за крај основног
образовања; Правилника о оцењивању; Правилника о сталном
стручном усавршавању;
ОДЛУКА
Да се одмах по доношењу мере Владе РС о смањењу зарада
свим запосленима у јавном сектору за 10% ступи у тоталну обуставу.
13. мај

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ

РЕАЛИЗАЦИЈА И ОДЛУКЕ
3. Репрезентативни синдикати образовања: Унија синдиката
образовања Србије, Синдикат образовања Србије, ГСПРС Независност и Синдикат радника у просвети Србије, на заједничком
састанку одржаном 7. маја 2014. године донели су одлуку о једночасовном штрајку упозорења за понедељак 19. мај 2014. године.
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Основни штрајкачки захтеви су изузимање запослених од најављеног смањивања плата у јавном сектору и што хитније доношење Закона о платама у јавном сектору (платни разреди) уз учешће
синдиката.
–– Платни разреди треба да буду на нивоу државе , не општина.
–– До краја јуна направити листу технолошких вишкова, и
листу Б.
27. мај

3. Штрајк упозорења заказан за 19. мај као и све друге акције
одлажу се до септембра, ради ванредне ситуације у земљи (поплаве).
4. Унија је донела препоруку да сви чланови УСПРС у наредна
три месеца одвајају по 500 динара од сваког дела плате за угрожене
у поплавама.
Став присутних чланова ГО СОЧ је да давање новца буде на
добровољној бази, јер су сви већ издвојили средства за помоћ.
10. јул

4. Дана 4. јула одржан је у Ивањици Семинар УСПРС „ПРОЦЕДУРЕ РЕШАВАЊА ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА У ШКОЛАМА”. Присутнима је подељено упутство за спровођење поступака
утврђивања запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба.
Предлог правног сектора УСПРС је да свака Општинска организација организује свој правни тим са адвокатом.
5. На предлог Председништва УСПРС, Главни одбор Уније је
на седници одржаној 5. јула 2014. године у Ивањици донео одлуку
да се 1. септембра 2014. године организује једнодневна обустава
рада у свим школама у Републици Србији и одржи протест на Тргу
Николе Пашића у Београду. Главни одбор УСПРС је ову одлуку
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донео имајући у виду Закључке са заједничког састанка свих репрезентативних синдиката просвете, одржаног 25. јуна 2014. године.
Све школе треба да узму учешће, барем по 5 људи из сваке
школе крене 1. септембра за Београд.
25. август

4. Једна од тачака ГО УСПРС одржаног 23. августа је – 1. септембар – штрајк. Техничке ствари су све одрађене. Могуће је да се
штрајку придружи синдикат медицинских сестара. Постоји предлог да се средином септембра одржи још један штрајк са остала
два синдиката.
Захтеви су да се из најављеног смањења зарада запослених у
јавном сектору изузму просветни и здравствени радници, да се
утврди краткорочна и дугорочна стратегија решавања вишкова
запослених и одмах заустави непотребно увођење нових лица у
образовни систем; да се уз учешће представника репрезентативних
синдиката донесе Закон о платама на бази платних разреда до краја
2014. године, уз примену од 1.01.2015. године. Током септембра ће се
одлучивати о даљим модалитетима штрајка. До петка доставити у
канцеларију СОЧ списак путника за Београд. Аутобус полази у 730
испред Железничке станице. 1. септембра се примају само прваци
основних и средњих школа.
6. Зорица Миловановић (ОШ „Милица Павловић”): Зашто
су остали синдикати одустали од штрајка 1. септембра, и зашто ми
онда опет за 15 дана са њима да штрајкујемо? Зашто да будемо уз
њих, када нас они увек издају?
18. септембар

3. Дана 1. септембра одржан је једнодневни штрајк. На нивоу
уније у тоталној обустави било је 240 школа, са часовима од пола
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сата 60. На протестном скупу у Београду било је око 1000 људи. На
нивоу СОЧ-а 16 школа у тоталној обустави, у 2 школе штрајковали
су чланови СОЧ-а у тоталној обустави, 4 школе пола сата, 3 школе
су радиле.
Срђан Кузмановић: У Медицинској школи чланови СОЧ-а
(који је мањински синдикат) били су у тоталној обустави. Они трпе
велики притисак. Шта онда значи рад на пола сата ако је донета
одлука о потпуној обустави?
Милан Селаковић: Ко хоће да се бори, да се бори, ко неће,
неће. у Панчеву су штрајковали две године на пола сата, ништа
нису добили.
6. Радован Кувекаловић: Добили смо допис из „Дома Културе” којим нас обавештавају да нису у могућности да нам продуже закуп пословног простора, без спровођења поступка јавног
надметања и прикупљања писаних понуда. Почетна цена по м 2
је 2000,00 динара, што би по овој цени износило 12000,00 динара
плус порез, и трошкове смећа, воде и струје. Сматрам да је то за
подрумски простор много и предлажем да СОЧ нађе нове пословне
просторије. Предлог је једногласно усвојен.
20. октобар

3. Репрезентативни синдикати просвете на заједничкој седници одржаној 15. октобра 2014. године донели су Одлуку о једнодневној обустави рада за 22. октобар 2014. године. Присутнима је у
материјалу подељена одлука и упутство о спровођењу штрајка. На
протестни скуп у среду 22. октобра 2014. године креће се у 8 часова
испред Железничке станице. Са рачуна СОЧ-а ће се обезбедити
сендвичи, и ручак у повратку за учеснике протеста. За одлазак на
протест се пријавило око 70 људи, тако да ће се ангажовати 2 аутобуса за превоз.
6. Горан Милисављевић: Екстерна је најавила свој долазак 4,
5. и 6. новембра у ОШ „Милица Павловић”. Да ли ће СОЧ стати иза
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чланова наше организације ако их не примимо, и да ли ће колеге
сносити неке правне последице ако их не примимо? Тражићемо
да не улазе на часове.
Славица Салемовић: Ми их нисмо примили, и нисмо имали
никакве последице.
Милан Ћирковић: Ако донесете одлуку да их не примите,
уколио због тога буде неких санкција, стају остале школе.
Остоја Јокановић: Мој предлог је да пошаљемо допис Школској управи, директорима и осталима да док нам смањју плату
нећемо примати никакве евалуаторе.
Након краће дискусије донета је одлука да се уколико чланство ОШ „Милица Павловић” одбије да прими евалуаторе, пошаље
допис подршке СОЧ-а Школској управи, Просветној инспекцији,
директорима, Министарству. Уколико буде било непријатних последица за колеге и директора ОШ „Милица Павловић”, СОЧ ће
их заштитити синдикалним активностима.
13.новембар

3. На заједничкој седници репрезентативних синдиката просвете: Уније синдиката просветних радника Србије, Синдиката
образовања Србије, ГСПРС „Независност” и Синдиката радника у просвети Србије, одржаној 5. новембра 2014. године, донета
је одлука о штрајку, почев од 17. новембра 2014. године. За време
штрајка у школама – чланицама часови ће бити скраћени на 30
минута. Штрајкачки захтеви су: Изузимање просвете од смањења
плате; доношење Закона о платним разредима који ће обухватити
читав јавни сектор и примену Закона од 1.јануара 2015. године;
хитно отпочињање преговора о Посебном колективном уговору
и изменама и допунама Закона о основама система образовања и
васпитања.
Састанку СОЧ присуствовао је Драган Матијевић председник
УСПРС.
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Драган Матијевић: Прво ћу о Екстерној. Колеге свака Вам част
на мудрости и храбрости. Ставили сте прст у око власти. Први сте
и једини, и зато Вам честитам. Заслужујете сваки вид подршке.
Помоћи ћемо на сваки могући начин, јер то није Ваша приватна
ствар, већ ствар свих нас. На састанку заједница економских школа
у Новом Саду, Министар просвете изјавио је да ће се заложити за
укидање екстерне.
Што се тиче штрајка, одузимање 10% од плате је чиста бесмислица. На тај начин се уштеди сто милиона евра годишње, толико је
Влада добила од Европске Уније за инклузију. Не смемо се мирити
са тим. Чистачице, возачи у Министарству имају веће плате од нас.
7. новембра одржан је састанак репрезентативних синдиката
са министрима делатности јавних служби (просвета, здравство,
социјална заштита, култура..) Главна тема разговора био је Закон
о платама на бази платних разреда, а успут се разговарало и о
смањењу зарада у јавном сектору и минулом раду. (Допис у прилогу). Између осталог, Министарка Кори Удовички рекла је да ће
се Закон о платним разредима донети до пролећа 2015, а његова
примена почеће можда за две године!? Бесмислено!
Овим штрајком обезбеђујемо суштински добру преговорачку
позицију за ПКУ. Хоће да нам одузму 12% за председнике синдиката, јубиларне награде, сад 10% од плате, догодине можда и више. До
Када? Боримо се и за Закон о образовању. Листа Б. Не допуштати
да у систем улазе нови људи. Имаћемо скупове по целој Србији, и
пред распуст велики протест у Београду.
Пљачка им материна!
4. Радован Кувекаловић: Још једном желим да похвалим одлучност и храброст колектива ОШ „Милица Павловић” да не приме екстерну. Реч предајем Горану.
Горан Милисављевић: Надам се да ће се ширити ваздух из ове
школе, и да ће остале школе поступити као и ми. Доста је рушења
достојанства просветних радника.
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Базирали смо се на одлуци СОЧ-а и Уније. Екстерна се најавила за 4, 5. и 6. новембар. 29. октобра имали смо састанак, нисмо
одлучивали. Одлука је већ донета и ми смо је само испоштовали.
30. октобра смо написали одлуку, доставили је директору школе
и Школској управи. Очекивали смо да неће ни доћи. Ипак су дошли. Извршни одбор је изашао пред њих. Написали су записник.
Тражили су да се сви чланови колектива потпишу, што ми нисмо
урадили, јер Извршни одбор као легитиман орган има право да
одлучује о томе. У среду су долазили Републички и Општински
инспектори. Сачинили су записник и до сада немамо никаквих
даљих информација. Чекамо извештај Републичког инспектора.
У највећем проблему може бити директор. У случају било каквих
дисциплинских мера биће тотална обустава. Очекујемо од осталих
школа да поступе по нашем моделу. Ако успемо у овоме, урадили
смо велики посао.
20. новембар

3. На нивоу СОЧ-а све школе у штрајку сем ОШ „Степа Степановић” Горевница. На нивоу Уније 433 школе у штрајку. Сваким
даном се повећава број школа које су у штрајку. На нивоу Србије (4
репрезентативна синдиката) преко 1.100 школа у штрајку.
Данас је одржан састанак представника репрезентативних
синдиката са Министром просвете Срђаном Вербићем. Договорен
је следећи састанак којем ће присуствовати и Министар финансија
и вероватно премијер Александар Вучић. Штрајк се наставља.
Штрајком смо обезбедили убрзан процес преговарања.
4. У ОШ „Милици Павловић” добили су Записник Републичког инспектора у којем се од директора тражи да предузме радње
и мере на утврђивању стварног чињеничког стања у случају одбијања пријема чланова Тима за спољашње вредновање квалитета
рада школе на часове којима је планирана посета од стране наставника и постојању основа за утврђивање њихове дисциплинске
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одговорности. Горан се позвао на Члан 16 , 3 и 4 Статута који гласе: Одлуке СОЧ-а су обавезујуће за све чланове синдиката. – О
одлукама виших органа Синдиката се расправља али се не гласа.
Одлуке су обавезујуће за све чланове Синдиката.
Састанак је завршен у 19,45.
5. децембар

ИЗВЕШТАЈ О ШТРАЈКУ
1. СЕПТЕМБАР
Од 26 школа 1. септембра у 16 школа била је тотална обустава,
у две школе тоталном обуставом штрајковали су чланови СОЧ-а/
Уније, у три школе држани су часови од пола сата, у четири школе
одвијала се редовна настава. Специјална школа ради специфичности посла подржава штрајк али га не спроводи.
На протесту у Београду било је око 45 чланова СОЧ-а.
22. ОКТОБАР
22. октобра била је тотална обустава у свих 26 школа чланица
СОЧ-а.
Протесту у Београду присуствовало је око 80 Чланова СОЧ-а.
17. НОВЕМБАР
Од 17. новембра у законском штрајку су 25 од 26 школа чланица СОЧ-а.
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9. децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И КОЛЕГЕ
Поводом све учесталијих прича да „неко” из Министарства
просвете науке и технолошког развоја намерава да силом и противзаконито распусти постојећи Школски одбор у ОШ „Милица Павловић” у Чачку, дајемо следеће
САОПШТЕЊЕ
Наше колеге у ОШ „Милица Павловић” у Чачку, који су бранећи достојанство и углед професије, одбили да се подвргну срамној 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 запослених у тој школи, укључујући и директора, сноси било какве санкције 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.
Информативна служба СОЧ-а

246

СОЧ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

16. децембар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ

РЕАЛИЗАЦИЈА И ОДЛУКЕ
3. На заједничкој седници репрезентативних синдиката
просвете одржаној 10. децембра 2014. године донета је одлука о
једнодневној обустави рада 22. децембра 2014. године. Ниједан
штрајкачки захтев није усвојен.
Присутнима подељен текст „Ретроспектива преговарања” и
„Зашто нема пара за просвету”.
Владимир Аџић: Јуче је био сасатанак са Вербићем, којем је
присуствовао и Вучић. Вучић је понудио једну милијарду која је
нађена да се подели просвети из два пута, као материјална помоћ
што би отприлике износило нето по 6.500,00 динара. Узимају нам
на годишњем нивоу око 54.000,00. Суштински ништа није решено.
Боримо се за то да шта год да добијемо, да то траје све до увођења
платних разреда, не само као једнократна помоћ.
Тренутно је 484 школа из Уније у штрајку. У Београду 33 од 50.
25. децембар

ОДЛУКА
ЧЛАНОВИ СОЧ-а КОЈИ СУ У ШТРАЈКУ, ДУЖНИ СУ, ДА ИСПОШТУЈУ ОДЛУКУ ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОРА УНИЈЕ И ОСТАЛА ТРИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНА СИНДИКАТА О НЕПРИСУСТВОВАЊУ СЕДНИЦАМА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА И ДА НЕ ЗАКАЗУЈУ
ИСТЕ.
О ОДЛУЦИ СЕ НЕ ГЛАСА И ОБАВЕЗУЈУЋА ЈЕ ЗА СВЕ
ЧЛАНОВЕ!
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29. децембар

ОРГАНИЗУЈЕ

ЈАВНУ ТРИБИНУ

КО РАЗАРА
СРПСКО ШКОЛСТВО?
учествују:
проф. др Љубомир Протић
проф. др Иван Дојчиновић
Драган Матијевић
Владимир Аџић
Јован Павловић
У понедељак, 29.12.2014. године у 19 часова
у просторијама Дома ученика Чачак
Учитељска бр. 8
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2015. година
21. јануар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ

РЕАЛИЗАЦИЈА И ОДЛУКЕ
3. Радован Кувекаловић: Преговори са представницима Министарства су у току. ПКУ – јубиларне награде и плус за 35 година
да се дода.
–– 12% за председнике синдиката
–– листа А плус листа Б.
Наши траже два пута по 20.000,00. Светосавска и Видовданска
награда (на тај начин би се надокнадила једна плата). Ако не прихвате и понуде нешто друго, поново се враћа у базу на преговоре.
4. Радован Кувекаловић: Министар просвете са шефом кабинета и шефом протокола, посетили су 14. јануара Чачак. Прво су
били у Гимназији, Општини и након тога у ОШ „Милица Павловић”
Горан Милисављевић: Око 14,30 Министар је дошао у нашу
школу. Његова посета може се сажети у две реченице – „нема пара”
и „за све сте у праву”. Циљ посете је да нас убеди да примимо екстерну. На сва наша питања или не зна одговор, или каже да смо у
праву. Преко 100 људи у министарству бави се евалуацијом, тако
да сматра да је то тешко избећи. На наше питање како да примимо
евалуаторе када смо у штрајку, одговара – законски штрајк – законска евалуација.
Дали смо предлог да се евалуација одложи. Зашто поново ОШ
„Милица Павловић”? Ако сада пробију нашу школу, онда пролазе
и у осталим школама. Сутра имамо састанак Синдиката у школи,
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присуствоваће и Драган Матијевић, Куки и Аџо. Ја просто људима не могу да одговорим на сва питања. Министар је рекао да је
немоћан да учини нешто, али је обећао да ће он изабрати тим који
ће доћи у школу. Колеге питају на који начин ће остало чланство
стати уз нас?
ОДЛУКА
Да се 28. јануара 2015. године у 7,30 часова одржи протестни
скуп чланова СОЧ-а из свих школа у ОШ „Милица Павловић” Чачак, ради подршке колегама због најављеног доласка Тима за спољашње вредновање.
26. јануар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ

РЕАЛИЗАЦИЈА И ОДЛУКЕ
3. Радован Кувекаловић: Сутра 27. јануара полази се у Београд
у 13 часова са платоа железничке станице. Од 16 – 17 окупљање
учесника на Светосавском платоу. Од 17 – 1815 Светосавска шетња
до Трга Републике. 1830 – 20 „СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА ПОД
ВЕДРИМ НЕБОМ”. У 21 повратак са железничке станице. У одласку свраћамо „Код Браца” на кратку паузу и кафу, обезбеђени су
сендвичи за учеснике протеста. У повратку свраћамо „Код Браца”
на вечеру. Тренутно има 46 пријављених. Не носе се никаква синдикална обележја, носимо свеће, симболично.
4. Радован Кувекаловић: У ОШ „Милица Павловић” одложен
је долазак Екстерне, тако да се одлаже и одлазак чланства у ОШ
„Милица Павловић”.
У Београду је договорено да се екстерна не шаље за време
штрајка.
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19. фебруар

ШКОЛЕ У ШТРАЈКУ
ЧЕТВРТАК 19. фебруар 2015.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА ШКОЛА
ГИМНАЗИЈА
МЕДИЦИНСКА (ЧЛАНОВИ СОЧ)
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
ШОСО „1. НОВЕМБАР”
ОШ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”
ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ” (ЧЛАНОВИ СОЧ)
ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ”
ОШ „ДРАГИША МИШОВИЋ”
ОШ „ТАНАСКО РАЈИЋ”
ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”
ОШ „ЂАКОН АВАКУМ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „БОЖО ТОМИЋ”
ГУЧА ОСНОВНА ШКОЛА
ГУЧА СРЕДЊА ШКОЛА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
ОШ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ”
ОШ „СВЕТИ САВА”
МУЗИЧКА ШКОЛА
ОШ „ЂЕНЕРАЛ МАРКО КАТАНИЋ”
ОШ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ”
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12. март

ОДЛУКА
Да све школе чланице СОЧ-а са свог синдикалног рачуна уплате колико су у могућности на рачун СОЧ-а 155 – 3330 – 11, ради
реализације протеста 17. марта 2015. године .
13. март

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ

ПРОСВЕТА ИЗЛАЗИ НА УЛИЦЕ
1. ПРОСВЕТО, ВРЕМЕ ЈЕ! – ГОРАН МИЛИСАВЉЕВИЋ ОШ
„МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ”
2. ТОК ПРЕГОВОРА И ДАЉИ КОРАЦИ – ВЛАДИМИР АЏИЋ,
ЧЛАН ПРЕДСЕДНИШТВА УСПРС И РЕСОРА ЗА ФИНАНСИЈЕ
УСПРС
3. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
21. март

ОБРАЋАЊЕ СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАК
ЂАЧКИМ РОДИТЕЉИМА (ДЕО)
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, 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
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писац „Злочина и казне”, достојанство се може сачувати у сиромаштву, али не и у беди. Зато им не верујте кад лију крокодилске 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 будућност свог
народа, у његово знање и здравље. Прете да отпусте 10% просветара
и исто толико лекара, да нема ко да учи и лечи Србију. Од културе
су нам оставили само риалити шоуе. Не миримо се са таквом стварношћу! Знамо да се и ви са њом не мирите!
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.
23. март

ОДЛУКА
Да школе чланице СОЧ-а настављају потпуну обуставу рада
као вид грађанске непослушности, због неисплаћених зарада. Директори чачанских школа нису хтели да радницима смањују и онако мизерну зараду.
С тим у вези СОЧ данас организује протест испред Школске
управе Чачак, а сутра 25. марта 2015. године одржаће се „ЈАВНИ
ЧАС” у Чачку за све просветне раднике Србије у нади да ће нам се
родитељи и остали придружити у нашој оправданој борби.
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Шрајкачки одбор:
1. Радован М. Кувекаловић
2. Милан Селаковић
3. Весна Топаловић
4. Иван Вукајловић
5. Марјана Мацановић
24. март

ШКОЛСКОЈ УПРАВИ
Захтевамо да нам потпишете исплату личног дохотка без
умањења за други део фебруара 2015. године, и проследите у Трезор.

ДОМУ КУЛТУРЕ ЧАЧАК
Предмет: Молба за уступање Велике сале
Молимо Вас да нам уступите Велику салу Дома културе 25.
марта 2015. године у времену од 13 до 14,30 часова за извођење
„ЈАВНОГ ЧАСА” у организацији Синдиката образовања Чачак.
Очекујемо присуство неколико стотина просветних радника.
25. март

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… Пошто је овај скуп изражавао и осећајност свих осталих скупова
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просветних радника широм Србије, са њега доносимо нешто опширнији извештај.
Поштоване колегинице, колеге и пријатељи,
Већ пети месец боримо се за достојанство знања у овој земљи,
зато да млади који још увек верују у знање имају своју будућност.
Боримо се против умањења зарада просветних радника и за
праведнију расподелу кроз платне разреде. Такође указујемо и на
дискриминаторски однос Министарства просвете према радницима који су потписали споразум и који нису. Не дозвољава нам се
потписивање ПКУ, већ нас уцењују тиме да то буде услов за прекид
штрајка. Таквим поступањем Министарства просвете хоће само
уценама и притисцима да решава проблеме. Повод за најновију
радикализацију штрајка је допис министра просвете од 25. фебруара ове године, у коме се тражи да се плате запосленима који су у
законском штрајку од 19. фебруара додатно умање. Такав поступак
је незаконит и ми на то не пристајемо. Очито је да на овај начин
Министар просвете покушава да угуши штрајк, али то може довести до уништења образовања у Србији. Директори школа у Чачку
нису прихватили то срамно умањење зарада својим колегама и из
тог разлога ми до данашњег дана нисмо примили други део плате
за фебруар. Зато захтевамо да се моментално то одблокира и да се
просветним радницима Чачка исплати не умањена зарада.
Поштоване колеге и колегинице, после завршеног протеста
делегација СОЧ-а, предаће у писаној форми овлашћеном лицу
Школске управе Чачак захтев за исплату зараде у целости.
Јован Павловић,
професор математике из Краљева:
Када је један наш колега чуо за храбру одлуку чачанских директора, рекао је следеће: „У истом моменту сам осетио и понос и
разочарање. Понос зато што је неко храбро успео да одговори на
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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 нашим просветним
властима да „нипошто” не користе систем екстерне евалуације.
Ево како наши „просветни пастири” размишљају о образовању: образовање је будућност једне државе, а како наша нема будућност онда је улагање у образовање једноставно трошак. Направићу 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, специјални 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”.
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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.
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 најузорнијих лицемера у најлажнијем и најпровиднијем душебрижничком капуту. Иза свих нас и пред свима нама су дани који ратују
против правде, темељне разборитости, трудољубивости, доброте,
пожртвованости, радиности, сваке душевне и телесне племенитости, 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 безвредне 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 дипломе, који поданички слушају све што им се каже, који лако одустају од свега и који чак прете колегама. Нисам ни гмизавац ни преверник ни бесплатни слуга. Гаде ми се вашколике, јефтине људске
љуштуре, безвредне, ниске и онечовечене шупље трске, разни Чичикови, 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 немачке окупације Београда 1941. године квислиншке власти затражиле 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, ушавши у хол зграде Коларчевог универзитета и видевши да се унутра
потписује апел, наш највећи хелениста и преводилац са грчког,
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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,
а ја студентима етику предајем!” Не желимо да будемо робови. Желимо да и ми и ви и наша деца будемо доследни у етичком ставу
слободног човека. Зато данас протестујемо.
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,
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
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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 с` 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
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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Велики штрајк, март 2015.

Велики штрајк, март 2015.
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Велики штрајк, март 2015.

Марш ка Школској управи Чачак, март 2015.
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Штрајк, 2015.

Велики штрајк у Београду, март 2015.
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1. април

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ

РЕАЛИЗАЦИЈА И ОДЛУКЕ
Од 26 чланова присутно 23.
Радован Кувекаловић: Замолио бих присутне да минутом ћутања одамо пошту преминулој колегиници, бившем председнику
СОЧ-а Мири Кнежевић.
3. Радован Кувекаловић: 13 школа ради на пола сата, 8 школа
делимично, 4 раде 45 минута. Ако је један човек из школе у штрајку,
рачуна се да је школа у штрајку. Свако ометање штрајка је незаконито. Председници и чланови ГО морају да поштују одлуку Уније,
да раде 30 минута.
4. Владимир Аџић: Преговори су одржани јуче уз присуство
миритеља из Агенције за мирно решавање радних спорова, који
је на позив Уније заказао састанак. Из Министарства присуствовали су Костић и Наташа Ћирић. Траже се три ствари, потписивање ПКУ, 13. плата и повлаћење смањења плате. Миритељ може
да утиче на потписивање ПКУ. Рекли су да не могу све да исплате
у 2015. години, није проблем, али да се знају тачни датуми. Костић
је рекао да неће гушити први део мартовске плате. У понедељак наставак разговора у десет. У уторак скупштински одбор за просвету,
у среду миритељ.
Одржан је и састанак представника Америчке амбасаде са
председником Уније, Драганом Матијевићем. На састанку се говорило о горућим проблемима у просвети, и о актуелном штрајку,
најдужем у историји српске просвете.
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23. април

3. Весна Топаловић: Прво смо имали заједнички састанак са
СРПС коме је присуствовао министар просвете. Након тог састанка одржан је ГО Уније. Министар је прво говорио о ПКУ, враћању
новца и висини и роковима исплате помоћи. Рекао је да је највећи
циљ да се дугорочно обезбеди бољи материјални положај. До јануара 2016. треба да се ураде платни разреди, па онда да се чека
годину дана до њихове примене, како би други корисници буџета
којима ће бити смањена плата могли да прилагоде своје планове
новим зарадама. Награда, не зна колика ће бити, али сигурно ни
приближна једној просечној плати, а тачан износ може само премијер да одреди. Часови не могу да се надокнађују док траје штрајк.
Важно је само да су уписани, нико неће проверавати да ли су и
реализовани.
На Главном одбору гласало је 15 за потписивање Споразума,
9 против. Чачак, Ниш два гласа, Прибој, Бачка Паланка, Вршац,
Ваљево и Београд. Тог тренутка је било 270 школа на нивоу Уније у
штрајку, након ГО очекивало се да ће остати око 109 школа у штрајку, где се рачунају и школе у којима је само један човек у штрајку.
Владимир Аџић: Људи су сиромашни, зато овако гласају. За
свих ових 5 месеци штрајка, никога у Влади не занима штрајк просветара. Вербић нема никакав ауторитет. Министар је рекао, да ако
до децембра не буду урађени платни разреди, он ће дати оставку.
Само је замолио да се то не износи у јавност.
Весна Топаловић: После гласања Драган је дао неопозиву оставку, после тога Председништво, па ГО.
27. април

4. Радован Кувекаловић: Од сутра само Гимназија иде на 30
минута. Не траже подршку СОЧ-а. Уколико буду имали неких проблема, предлажем да реагујемо. Предлог једногласно прихваћен.
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Борили смо се 5 месеци. Ово је најдужи штрајк просвете у историји.
Ово је само једна борба.
30. мај

Поштовани,
Имам изузетну част и задовољство да Вас у име чланова
Синдиката образовања Чачак и у своје лично име позовем, да присуствујете изборној скупштини Синдиката образовања Чачак,
која ће се се одржати дана 30.05.2015. године (субота), са почетком
у 10 сати у плавој сали Гимназије Чачак
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

ПЕТЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ СИНДИКАТА
ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАК
6. Илија Нешковић: На основу резултата гласања верификује
се мандат у трајању од четири године: Владимир Аџић – председник СОЧ, Александар Винић – председник Скупштине СОЧ,
Чланови Надзорног одбора: Татјана Марковић – ОШ „Ратко
Митровић”, Миломир Станић – Машинско-саобраћајна школа,
Зорица Миловановић – ОШ „Милица Павловић”, Марија
Павловић – ОШ „Др Драгиша Мишовић”, Зоран Брковић – Гимназија.
Чланови Статутарног одбора: Гордана Јокић – ОШ „Др Драгиша Мишовић”, Зоран Оцокољић – ШОСО „1. новембар”, Наташа
Парезановић – Економска школа, Душанка Павловић – Техничка
школа, Јадранка Витас – Гимназија
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8. јун

ОДЛУКА
На састанку ГО СОЧ, одржаног 8. јуна 2015. године, донета је
једногласна одлука да се за председника УСПРС предложи Јасна
Јанковић, тренутни члан Председништва УСПРС.
13. октобар

На основу раније донетих одлука УСПРС и СОЧ-а о не примању Екстерних евалуатора Градски одбор Синдиката образовања
Чачак, на седници одржаној 13.10.2015. године доноси

ОДЛУКА
Школе у Чачку (чланице СОЧ-а) бојкотоваће сваки облик екстерне евалуације, јер мислимо да је ово бесмислен нови намет на
већ озбиљне и захтевне послове које просветни радници обављају.
Овакво вредновање само је себи постало сврха, без унапређивања наставе у школама, а са циљем омаловажавања рада просветних радника.
УСПРС као и СОЧ ће искористити све расположиве начине
синдикалне борбе да заустави даље урушавање просветног система
Републике Србије.

САОПШТЕЊЕ
1. Такозвана Екстерна евалуација је један од намета образовне
администрације који не доприноси унапређењу квалитета наставе.
2. Ово је стручни сукоб и сукоб мишљења између наставника који су свакодневно у учионици и који на својим леђима држе
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образовни систем, сукоб оних који воде овај систем из Министарства просвете, а за ово се не могу сносити законске последице због
„деликта мишљења”.
3. Не може да иде, на пример, професор физичког на час професора математике, праве се материјалне грешке, деца мирна, табла исписана и одличан час по њиховом. А то није реално стање.
4. Хоћемо да нас уводе у посао и саветују наше најбоље колеге.
Када то буде тако ми ћемо их звати и радо дочекати да заједничкио
радимо на побољшању квалитета рада.
5. Да су резултати рада у Чачку добри, показује проценат
уписаних студената из чачанских средњих школа, као на пример
Гимназија Чачак 92%, Економска 83%, Техничка школа 80%, Машинско-саобраћајна и Прехрамбено-угоститељска школа преко
70%, а просек резултата на пријемном испити из основних у средње
школе изнад је републичког просека.
19. октобар

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ГО СОЧ

РЕАЛИЗАЦИЈА И ОДЛУКЕ
1. Владимир Аџић: Отварам састанак са само две тачке дневног реда, екстерна и разно. Дао бих одмах реч Симониди, да се
упознамо са ситуацијом око екстерне у школи.
Симонида: У пола девет су дошли код нас у Прехрамбеноугоститељску школу Данијела, Крунић, Начелник и колегиница из
Београда. Прво су били код директора, након тога код мене. Рекла
сам им да смо донели одлуку да их не примамо на час, они су ипак
тражили да присуствују часовима, рекавши да свако ради свој посао. Претили су казнама. Директор их је водио са часа на час, а ми
смо излазили. Нико није пристао ни на интервју. Директор нам је
рекао да је то тешка повреда радне обавезе. Данијела је улазећи
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на час говорила ђацима како њихови професори крше закон, како
ће кривично одговарати за то. Они нису смели да остану сами са
ђацима у учионици, они су надзор над нама, не над децом.
3. новембар

3. Владимир Аџић: Одбијена је Екстерна у Прехрамбеној школи. Први дан, у понедељак 19.10. отишао је један део колега у школу
да их подржи. У уторак је било око 70/80 људи у знак подршке.
Начелник је прво јавио да неће доћи, па су касније ипак дошли.
Дошла је и помоћница министра Снежана Марковић, око 14 часова.
Прво је рекла да жели да преговара са просветним радницима, не
са синдикалцима, као да синдикалци нису просветни радници.
Након разговора одлучено је да се тренутно обустави екстерна,
да припремимо шта тачно желимо и да идемо са тим на преговоре. Овде треба да формирамо преговарачки тим који ће ићи на
преговоре када нас буду позвали. Једна од тачака треба да буде и
понашање Данијеле Микић. Предлажем да у тиму за преговоре буде
Весна Јеротијевић, они су два пута одбили екстерну, и Данило Беодрански, јер је упознат са тематиком, и ја као председник СОЧ-а.
Треба кратко и јасно рећи испод чега не идемо, поготово након
ове срамне понуде од 5-6 хиљада динара. Чекамо да нас Снежана
позове, они су горе тренутно у расулу.
Након гласања донета је одлука да тим за преговоре чине, Владимир Аџић, Весна Јеротијевић и Данило Беодрански.
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СОЧ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

25. децембар

ОДЛУКА
Из Чачка у Београд на протест 27. јануара 2016. године долази
један аутобус, односно 50 чланова.
На састанку Градског одбора СОЧ-а, 27. априла 2015, председник 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 Његошевој: „Нека буде што бити не може..!” И било је... Жељом да се
победи „непријатељ”, часним приступом послу којим се баве, гордим 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, побуњеничких 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 васпитача 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
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