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МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ НЕНАДЛЕЖАН ЗА ЗАРАДЕ
Разговори без конкретног договора
Први састанак представника четири синдиката основаних за
територију Републике Србије у делатности образовања (Синдикат радника у
просвети Србије, Унија синдиката просветних радника Србије, Грански
синдикат просветних радника Србије Независност и Синдикат образовања
Србије) са актуелним министром просвете Срђаном Вербићем одржан је
09.05.2014. године у 8 часова, тачно са почетком првог часа у школи, а да
ли ће наредне школске године овакви састанци почињати у 7 часова и 30
минута видећемо ускоро. Међутим, оно што се могло видети на овом
састанку је да је на осам представника синдиката (по два из сваког
синдиката) министар повео исти број својих сарадника, међу којима су били
помоћници министра - др Зоран Костић и Зоран Тубић, секретар
Министарства Жељка Кнежевић са сарадницима.
Шеф кабинета министра просвете, Немања Ђорђевић на почетку
састанка је рекао да се разговори морају окончати за сат времена, пошто
министар већ у 9.00 часова има друге обавезе (присуство пробној малој
матури - трећем тесту у београдској школи „Старина Новак“). Синдикати су
изразили незадовољство лимитирањем трајања састанка, с обзиром на
комплексност и важност питања о којима је требало да се разговара.
Први се у расправу укључио министар Срђан Вербић, који је дао
најкраћи могући одговор на први и крунски штрајкачки захтев синдиката да се образовање изузме из уредбе о смањењу плата у јавном сектору,
рекавши: „Не треба гајити илузију да министар просвете може променити
политику владе, може једино као ванстраначка личност, ако се не слаже са
политиком владе да је напусти“.
Што се тиче другог штрајкачког захтева - да се донесе закон о платама
у јавним службама, који ће, уз учешће синдиката, изнивелисати плате у
јавном сектору, министар је рекао да су и ове активности синдиката и
министарства добро дошле како би у старту, заједнички, направили што
бољи предлог у коме би просвета поправила тренутни положај. Предложио је
да се формира радна група од представника синдиката и министарства
просвете како би са јединственим ставом могли наступити пред
потпредседницом Владе и министарком државне управе и локалне
самоуправе Кори Удовички, чији је ресор надлежан за доношење овог
закона.
Министар Вербић се осврнуо и на издвајање из БДП-а за образовање,
констатацијом да се приликом приступних преговора са Европском унијом
не може затворити поглавље 26 док се не пронађе начин за повећање
издвајања за образовање из БДП.
Пошто је већ у том моменту министар Срђан Вербић „потрошио“
готово половину предвиђеног времена за овај састанак, представници

синдиката су га прекинули констатацијом да уколико буде елаборирао
појединачно по свих седам тема, које су синдикати предходни дан
усагласили као врло важне, а на захтев шефа кабинета министра просвете,
представницима синдиката неће остати времена ни да кажу зашто су
дошли.
Након што су дошли до речи, представници синдиката су министру
пребацили:
- да је први министар који је прећутно подржао смањење плата у
просвети,
- да је прекршио Посебни колективни уговор који предвиђа да се ниво
зарада у просвети утврђује кроз преговоре ресорних министарстава и
синдиката,
- да би смањење плата од 10% у просвети довело до тога да ће бити
нових 5.000 запослених који ће „спасти“ испод минималца и који ће
минималац добијати кроз корекцију, и
- да ће наставком овакве политике, врло брзо сви запослени у
просвети бити на минималцу.
Министру је предочено да је синдикатима познато да су у приступним
преговорима са Европском Унијом о поглављу 26 у свим земљама
учествовали и представници синдиката, као директно заинтересована
страна.
Елем, пошто се министар прогласио „ненадлежним“ за један од два
кључна штрајкачка захтева (спречавање умањења зарада), синдикати су
захтевали да организује састанак са надлежнима, а то су пре свега премијер
и министар финансија, као и да се организује састанак са потпредседницом
Владе и министарком државне управе Кори Удовички, како би се и
представници синдиката, уз представнике ресорних министарстава,
укључили у израду платних разреда, односно закона који ће уредити платне
разреде.
Како је министар Вербић изразио сумњу да је могуће организовати овај
састанак пре најављеног штрајка упозорења (19.05.2014.), а због обавеза
премијера и министра финансија, у међувремену синдикати ће вршити
припреме за штрајк упозорења и друге активности којима би заштитили
стечена права радника у просвети, на шта је министар рекао да је штрајк
легитимно право у борби синдиката за своја права, али и да инсистира да
штрајк буде у оквиру закона.

Београд, 12.05.2014.год.

Генерални секретар СРПС
Ранко Хрњаз

