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Саопштење Синдикалним организацијама СРПС-а: 
 
 
 

 

Тражимо оно што је потписано! 
 

Кривица за евентуалне протесте и штрајк лежи једино на Влади Републике Србије! 

 

 

На седници Председништву СРПС-а, одржаној 14. септембра 2015, разматрано је тренутно 
стање у образовању. Закључено је следеће: 

1. Измене Закона о основама система образовања и васпитања нису усвојене на време, па 

постоји огроман проблем у реализацији ПКУ. Разговори о помоћи која је дефинисана 

Споразумом никада званично нису почели, иако је крајњи рок за то био 1.6.2015. Закон о 

платама у јавним службама са платним разредима, као темељ договора који стање у 

образовању треба да реши на дуги рок, није ушао у скупштинску процедуру. Шта више, 

још му ни слова нисмо видели, па смо с правом скептични да ће бити уопште усвојен, а 

камоли у пуној примени од 1.1.2016, како је Споразумом прецизирано и на шта се Влада 

Србије обавезала у Споразуму.  

2. Тренутно стање у школама је катастрофално! Велике проблеме изазвали су правилници 

о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност 

основног и средњег образовања и васпитања. Поменути правилници, мимо свих 

договора (бар када је у питању СРПС), прослеђени су школама у моменту када је 

школска година већ почела, што је противно свим правним нормама и уобичајној пракси. 

Исти су највећу штету нанели малим и сеоским школама, у којима се појавио “вишак” 

стручних сарадника и ненаставног особља. Да ли су деца са села грађани другог реда, 
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када њиховим школама педагози нису потребни? Надлежни би на ово морали да 

одговоре. 

3. Закон о максималном броју запослених у јавном сектору, по мишљењу многобројних 

стручњака противан Уставу и другим законима, изазвао је велику пометњу у просвети. 

Томе је у великој мери допринео и сам министар просвете, дајући контрадикторне и (у 

правном смислу) нестручне изјаве о његовој примени. Чињеница да га је министар прво 

проследио као обавезу а затим као препоруку (супротну самом закону), јасно показује у 

каквом су стању институције у Србији. По овом питању, Министарство просвете би 

морало да нам одговори зашто није благовремено уложило приговор на текст закона и 

зашто синдикати, и поред обавезе која произилази из Споразума, нису били укључени у 

израду нацрта поменутог закона, јер се он односи и на запослене у образовању. 

Из свега горе реченог, Синдикат радника у просвети Србије инсистира на хитној 
реализацији свих тачака Споразума. Појачаћемо рад на терену, обилазити школе, 

организовати трибине и конференције у циљу припреме радикалнијих мера синдикалног 

деловања. СРПС позива и остале синдикате да нам се прикључе у борби за заштиту права 

запослених у образовању која проистичу из закона, Посебног колективног уговора и Споразума 
о условима окончања претходног штрајка. Ако Влада Србије не поштује оно што је сама 

потписала, онда ми морамо пронаћи начин и модалитет притиска како би их на то 

натерали. Сигурно је да за тако нешто имамо довољно снаге и воље.  

Прво окупљање ће се догодити у среду 23. септембра, када ће СРПС одржати јавну 
трибину, на којој ће гости бити и представници Министарства просвете и Школске управе 

Београд. 

Још једном, не тражимо ништа осим онога што је већ потписано и договорено 

са надлежнима. Ако се то не реализује, кривица за протесте и евентуални штрајк лежи једино 
на Влади Републике Србије! 

    
 
18. септембар 2015                                                                                                            

 
Инфо служба СРПС 
 
 
 
Слободан Брајковић, председник                                                                                                                                              

 

 


