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И С П У Н И Т Е   О Б Е Ћ А Н О 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРОЦЕНТУАЛНО ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У 

ДЕЛАТНОСТИ ОБРАЗОВАЊА 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

Председници Г-ђи Ани Брнабић 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Министру Г-дину Синиши Малом 

МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА 

Министру Г-дину  Младену Шарчевићу 

 

 

Синдикат Средњих стручних школа упућује апел, са захтевом да процентуално повећате 

плате запосленима у просвети и то за 14 %.  

На велика врата и уз фанфаре, телевизијске камере и штампане медије, сви у власти од 

премијера до министра просвете, који се највише истицао, најављивали су повећање плата 

запосленима у просвети за 14 %.  

Срећа просветних радника била је неизмерна, из разлога што су  веровали у ова обећања и 

то људи који воде ову земљу. Међутим тужни петак у школске зборнице унео је велико 

узнемирење међу запослене у просвети.  

Од, уз фанфаре најављиваних 14 % повећања, на крају испаде свега 9%  повећања??? 

То представља опасан преседан, а неспорно је да су одговорни који воде државу Србију, 

преварили запослене у просвети. 

 

Подсећамо да је минимална зарада повећана за 8,6 %, а  административни радници, 

благајници ће имати плату у висини минималне зараде.  

Питамо се каква је судбина просветних радника који ће бити мање плаћени од осталих 

запослених у јавном сектору са истим степеном стручне спреме.  

Овакво повећање плата довешће до великог незадовољства запослених у просвети, до 

штрајкова просветних радника ... 

Понижавање запослених у просвети и неиспуњена обећања којима су се толико радовали 

довешће и до одласка запослених и белог штрајка. 

 

Да се то не би десило: 

ЗАХТЕВАМО ХИТНО ПОСТУПАЊЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СКЛАДУ СА 

ПРЕДОЧЕНИМ  ЗАХТЕВОМ СИНДИКАТА!!! 

У Београду, 

19. 11. 2018. год. 

  

  

С 

Поштовањем, 

Милорад 

Антић-
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Председник 

ФССШБ  
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З А Б О Р А В Љ Е Н И 

 

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ НОВОГОДИШЊИХ НАГРАДА 

ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ПРОСВЕТЕ 

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

Председници Г-ђи Ани Брнабић 

 

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА 

Министру Г-дину Синиши Малом 

 

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ 

Министру Г-дину Младену  Шарчевићу 

Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим 

школама и домовима ученика /Сл. гласник РС бр.21/2015/  и то чланом 

32. ставом 1.  прецизирано је да - ,,запосленима припада право на 

Новогодишњу награду, у једнаком износу“. 

Такође је предвиђено, чланом 32. ставом 2. наведеног Посебног 

колективног уговора, да се – ,,о висини и динамици исплате награде из 

става 1. наведеног члана, Влада и репрезентативни синдиката 

преговарају сваке године“. 

 

Неспорна је чињеница да сви од Председника државе, преко премијера 

до министара тврде да је буџет Србије у суфициту. 

Надамо се и очекујемо да ће новогодишња награда за запослене у 

просвети бити 10 или и више хиљада динара!!! 

Очекујемо од Владе Републике Србије да ће овога пута имати слуха за 

запослене у просвети и да ће издвојити средства за ову намену и тиме 

обрадовати људе у образовању који су до сада небројено пута понижени, 

преварени и изиграни, како би макар Новогодишње и друге празнике 

дочекали колико толико ведрији и веселији. 

У Београду, 

19. 11. 2018. год. 

  

  

С Поштовањем, 

Милорад Антић-Председник 

ФССШБ  
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