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Када реч, потпис и печат не значе ништа  

 

У понедељак, 26. октобра 2015. године одржан је још један од 
бесмислених састанакана на позив министра просвете, науке и технолошког развоја 
Срђана Вербића, а у складу са Законом о штрајку, са представницима 
репрезентативних синдиката просвете.  

 

Као што се и очекивало, министар је понављао давно научене реченице да новца у 
буџету нема, да недостаје 3,4 милијарде динара, да просветари и даље не могу 
рачунати на обећану једнократну помоћ. Тврдња да ће помоћ стићи 
до 31.12.2015. године деловала је неозбиљно и смешно. Министар не зна како и када 
ће средства бити обезбеђена.  

 

У немогућности да се ухвате за реч, потпис, печат, представницима синдиката је остало 
само да закључе да овом Министарству и овој Влади 140.000 људи који раде у 
образовању не значе ништа, да су њихове потребе на зачељу листе приоритета и да их 
виде  само као баласт, као гомилу бескорисних и немоћних. 
  
Људи који су у име репрезентативних синдиката потписали Споразум о прекиду 
штрајка ипак знају за елементарне цивилизацијске тековине и за њих реч и потпис 
имају и тежину и значење и обавезујући карактер. Будући да супротна страна има само 
рогове, просветним радницима једино преостаје да штрајкују и изађу на улице.   

 

Састанак је ипак завршен некаквим закључцима.  

 

1. Министар Срђан Вербић ће заказати састанак са државним секретаром у 
Министарству финансија и покушати да се поближе упозна са оним што тако 
бесрамно тврди.  

 

2. Синдикати не прихватају Предлог закона о платама у јавном сектору 
направљен по ресорима јер је далеко од онога што се тражило а то је да сви 
запослени у јавним службама за једнако образовање и сложеност посла 
примају исту надокнаду.  

 

Представници СРПС су истакли проблем који се појавио код преузимања 
технолошких вишкова наставника  који имају IV и VI степен образовања, јер им се не 
признаје затечено стање који су имали у школи где су изгубили фонд часова и не 
могу бити преузети. СРПС ће се због овог проблема који дискриминише један број 
колега, обратити свим надлежним институцијама.  
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Представници синдиката су упозорили министра да инспекција не ради свој посао и да 
сарађује са директорима и да их штити, иако су кршили закон. Истакнути су примери 
из Ваљева и Београда. Министар је обећао да ће испунити дато обећање о смени 
директора који су радили противзаконито, а ви му поверујте ако можете!  
                                    

 

С поштовањем,                                                                            За СРПС                                 

У Београду   Милорад Антић, председник ФССШ и подпредседник СРПС-а 

27. 10. 2015.       

           

  

 

               


