
 

 

 

 

 
 

ВЛАДА ДЕФИНИТИВНО ОДУСТАЛА ОД ПЛАТНИХ РАЗРЕДА 
И даље за исти рад различите плате 

 
 На нашу велику жалост не можемо да поделимо  одушевљење 
премијерке која је јуче, након седнице Владе, обнародовала „срећан дан“ за 
јавне посленике, као ни саопштења неколико провладиних синдиката који су 
поздравили јучерашњу Одлуку Владе да селективно увећа зараде у јавном 
сектору и то, како рече премијерка, због неочекиваног суфицита у буџету, не 
слушајући при том ни глас разума из Фискалног савета, ММФ-а и свих иоле 
озбиљнијих економиста. Шта више, покушавајући се удварати појединим 
јавним службама и удовољити лимитираној маси средстава за плате свих 
запослених у јавном сектору, Влада Србије, на челу (!!!) са премијерком Аном 
Брнабић, је јуче потврдила оно што смо и раније знали, а то је да Влада 
одустаје од сада већ „приче са брадом“ о платним разредима и о принципу 
правичности у расподели буџетског колача, по којој би сви за исти посао 
требали имати и исту плату, а не и даље неговати принцип шацометрије 
приликом одређивања зарада појединих категорија јавних делатника.  

 Ово је било очигледно већ оног момента када је Влада суспендовала 
своју ранију Одлуку о примени платних разреда од 01. јануара 2020.г. и то 
пролонгирала за шест месеци, јер је јасно да се буџет не доноси на шест 
месеци, већ за целу годину и да ће то значити практично одлагање од 
најмање годину дана. Наравно, било је то јасно и пре тога када је Влада 
одређене категорије „белих оковратника“ изузела из платних разреда који су 
се требали односити само на буџетску сиротињу – здравство, просвету, 
социјалу и културу, а не и остале, чиме је погажен захтев готово свих 
синдиката да сви буџетски корисници, без обзира на то о ком се буџету 
ради, ако се финансирају из буџета, морају бити разврстани у платне 
разреде (дакле, сви од председника државе, премијера, министара, 
директора јавних и других предузећа и установа које се финансирају из 
буџета, па све до теткице у месној заједници Ћићевац). Све ово, нажалост, 
добило је своју потврду јуче, када су државни ризничар и номинално његова 
шефица – прва међу министрима изашли славодобитно пред јавност и 
саопштили проценте увећања и то, замислите, потпуно ван свих буџетских 
правила, од новембра (плативо у децембру). Тиме су погазили и своје 
споразуме са просветним радницима и другим делатницима којима су се 
обавезали на принцип – за посао исте сложености иста плата. И не само то, 
већ и пљунули на споразуме на које су ресорни министри ставили потписе, а 

све по Закључку који је претходно донела Влада Србије. 
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 Ред је да овом приликом подсетимо шта су тражили наши просветари, 
а то је: за најједноставнији рад плата не мања од износа минималне цене 
рада, однос зарада у основном и средњем образовању 1:3 уз квалитетније 
вредовање минулог рада (напредовање по платним разредима и групама), 

тако да колега пред пензију има дупло већу плату од колеге почетника, а не 
као сада када је тај однос 1:1,16, те однос плата у универзитетском сектору 
од 1:5, што је принцип од кога и даље нећемо одступити.   

Нажалост, Влада је донела одлуку мотивисану политичким разлозима, 
а не економским, нарушавајући при томе, управо оно за шта се наводно 
залаже – принцип социјалне правде. Епилог је – нити ће 15% задржати 
медицинске сестре и техничаре у Србији, нити ће 10% задржати лекаре, а 
сасвим је извесно да ће 9% просвети допунски иритирати једну од две 
највеће делатности у јавном сектору. И тако, уместо да смо у прокламованим 
златним временима председника и његове булументе, ипак смо и даље у 
„вуненим временима“ која ће се наставити у недоглед и са несагледивим 
последицама по делатност, што су показали и недавни уписи на педагошке 
факултете, а нарочито оне дефицитарне, где је упис студената био само 
спорадичан. 
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