
 
 
 
 
 
 

      

 

Поштоване колегинице и колеге, 

     Поводом одлуке о штрајку коју су донела 4 репрезентативна синдиката, желимо да вам предочимо 
следеће чињенице. 

    Након неколико месеци преговора око „платних разреда“ и штрајкова који су те преговоре пратили, 
дошло је до усменог обећања власти да ће од 1.1.2019. године, применом договорених „платних разреда“ 
доћи до повећања плате од неких 14.6%. Тај договор није проведен, a према предлогу Буџета који се 
трунутно налази у Скупштини Србије, повећање основице ће износити 9%, а примена „платних разреда“ 
одложена је за 2020. годину. Став НСПРВ је познат већ дуже време, за нас такви „платни разреди“ никада 
нису ни били прихватљиви. Треба поново указати да је тим предлогом закон требао да важи само за јавне 
службе (просвета, здравство, култура и социјална заштита), а не за цео јавни сектор. На тај начин би се 
тренутна неправда у висини зарада запослених у државном сектору додатно продубила. Такође, 16 
платних разреда нашло би се испод минималне зараде што би озаконило тренутне незаконите корекције. 
Посебно је трагичан став „наших“ преговарача који су наставни кадар сместили у чак 3 платне групе, и на 
тај начин оштетили велики број запослених. Због свега наведеног ми никако нисмо незадовољни 
одлагањем примене тог закона, али смо такође свесни да ће се он поново појавити на столу. Све наше 
примедбе износили смо јавно, али и на органима републичке организације. Са друге стране, преговарачи 
који су прихватили обећање на „реч“ ( први пут у историји један штрајк је завршен без потписаног 
протокола!) осетили су се превареним, али ни једног тренутка нису спремни да преузму одговорност за 
сопствене одлуке и начин вођења штрајка. Треба додати да је, из претходног искуства, јасно да овакви 
штрајкови, организовани на брзину, не дају никакав резултат. На овај начин ће једино „лидери“, без трунке 
самокритике и личне одгворности, кривицу за неуспех пребацити на државу и на чланство које није 
спремно да их следи. Свесно или несвесно, ови појединци, додатно уништавају и ово што је од синдиката 
преостало. Најгоре што се сада може десити јесте да чланови почну да напуштају синдикате уместо да их 
поправљају или мењају. То се не сме десити! 

     Шта значи штрајк упозорења после штрајкова који су обележили претходна три месеца? Шта значи 
захтев за веће издвајање када је Буџет већ у Скупштини? Зар има било ко у Србији ко може да замисли да 
већина у Скупштини може да прекроји вољу Владе Србије? Сигурно је да нам будућност доноси још гору 
ситуацију, и баш зато и јесте време за промене у синдикатима и потпуну промену стратегије синдикалне 
борбе. Време је да научимо да се штрајкови не воде сваких 5 дана већ само онда када су припремљени. 
Начин на који сада синдикати делују довешће само до урушавања синдиката - што је уједно и циљ 
овдашњих власти! Скандалозна је и најава протеста у сред недеље уз часове од 30 минута! Да ли је то 
управо доказ нашег веровања да се ради само о пребацивању одговорности са „лидера“ на чланство? Како 
ће неко из Суботице или Лесковца стићи на протест? Зашто се ти протести прво не организују, уз 
скраћење, по регионалним центрима, а потом, уз изграђену енергију у Београду - уз обуставу рада? Тако 
би сви могли да учествују, онако како је НСПРВ неколико пута и предлагао. Наравно, предуслов за све ово 
јесте у чишћењу наших редова. Без тога од свега овога нема ништа. НСПРВ сматра да просветни радници 
итекако имају разлога за штрајкове и протесте али се то не ради на овај начин.Уколико већ сада не 
почнемо припрему за наредну буџетску годину десиће нам се управо ово што нам се дешава и сада. 
Толико морамо знати. Ми никада нисмо били штрајкбрејкери, и овај штрајк ће велики број наших чланова 
провести, али због свих нас немамо право да истину гурамо под тепих. 
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