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Поштовани г. министре, 
 
 
Овим писмом репрезентативни синдикати просвете изражавају дубоко 
незадовољство Вашим односом према интересима просветних радника. 
Сама чињеница да нас, дванаест дана после нашег последњег захтева (а 
неколико месеци уназад), нисте позвали на разговоре, говори о томе да или 
не разумете или нећете да сагледате проблеме који оптерећују наше 
образовање, а за чије решавање је, пре свега, потребан интензиван 
социјални дијалог. 
 
Пошто су поплаве биле у мају, а не у јуну, јулу и августу, имамо разлоге за 
оправдану сумњу да преговоре са синдикатима свесно и намерно одлажете, 
како бисте  запослене у образовању довели пред свршен чин.  
 
Док у тајности, без икакве транспарентности, по убрзаном поступку, 
завршавате измене Закона о основним школама, Закона о средњим 
школама и Закона о основама система образовања и васпитања, док 
одлажете дијалоге о Посебном колективном уговору и платним разредима, 
Ви уједно користите сваку прилику да јавности пошаљете јасне поруке да 
наставници који штрајкују дају лош пример и тиме лоше васпитавају сву 
нашу децу. Очигледно, за Вас је штрајк професора неморална категорија, а 
морално је да професор има мању плату од било чијег возача. Притом, 
наговештавате јавности да су технолошки вишкови „лоши наставници“ и да 
их треба отпустити, а расписати конкурсе за придошлице „преко везе“, како 
би образовни систем „добио на квалитету и васкрснуо из пепела“.  
 
Посебно истичемо допис ETUCE (Европског комитета синдиката 
образовања) од 04.03.2014. године, који је упућен Владиним 



представницима у Србији, и који представља 132 синдиката образовања из 
Европе, тј. више од 11 милиона наставника из свих нивоа образовања 
(предшколско, основно, средње, стручно и високо образовање) из 45 
земаља. ETUCE је социјални партнер у образовању на нивоу ЕУ. Овим 
писмом ETUCE тражи од Вас да узмете у обзир очигледно важну улогу 
синдиката образовања као социјалних партнера у том процесу. Процес 
приступања ЕУ јасно означава један од најзначајнијих и ка будућности 
оријентисаних корака наше земље. 
 
Синдикати заступају права и интересе значајног броја радних људи у 
различитим секторима. То је разлог због чега није само препоручљиво, већ 
пре императив да се социјални партнери консултују у процесима доношења 
одлука о свим кључним питањима који се тичу њиховог сектора. Њихова 
експертиза и значајна улога треба да се поштује у земљи која је на 
директном путу за улазак у Европску Унију. Напослетку, након приступа 
Србије ЕУ, синдикати образовања ће такође учествовати као делегати у 
Секторском социјалном дијалогу у образовању Европске Уније, који је 
признат од стране Европске комисије. 
 
Пошто нас на разговоре нисте позвали три месеца, а и последњих дана, за 
то Вам је остало јако мало времена, а сви синдикати образовања Вам 
поручују да се, због Вашег неодговорног министровања, већ сада 
припремају за велики протест и штрајк у свим школама Србије и парализу 
образовног система. 
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