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Члановима синдиката, свима
Средствима информисања, свима

ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНА ПОСЛЕДЊА ПОНУДА СИНДИКАТА

У складу са договором постигнутим на синоћним преговорима у Влади
Републике Србије данас ујутро заједнички преговарачки тим четири репрезентативна
синдиката запослених у просвети је усвојио Предлог протокола о политици зарада у
2011. години у коме су садржани минимални захтеви и начин удовољења тим захтевима.
У Предлогу који је достављен Министарству финансија синдикати прихватају
договорени део који се односи на исплату отпремнина за запослене који су у
међувремену отишли у пензију и којима отпремнине нису досад исплаћене, као и начин
и динамику исплата јубиларних награда, за протекле две године и текућу годину.
Што се тиче захтева за увећање зарада синдикати прихватају да се повећање
зарада реализује у два пута: за зараду за мај месец (исплата у јуну) и зараду за октобар
(исплата у новембру), у износу од по 5%. Овај захтев је минимални захтев сви синдиката
и његовом удовољењу стекли би се услови да синдикати позову чланове да прекину
штрајк који је у току. У супротном заједнички штрајкачки одбор ће размотрити и друге
радикалније облике синдикалне борбе о којима ће известити јавност по добијању
договора од ресорних министарстава финансија и просвете и Владе Републике Србије.
Уколико Влада прихвати рачуницу синдиката могуће је да се Протокол закључи и у току
дана. У противном штрајк се наставља, а синдикати ће донети одлуке о начину
радикалнијих облика протеста како би се удовољило овим захтевима.
Како се и ова рачуница синдиката уклапа у ранију понуду Министарке
финансија и како је за њу потребно мање средстава него за ону коју су раније синдикати
доставили Министарству сви синдикати су једногласни и слажу се да је ово последња
понуда и да испод ове понуде неће ићи, и да неће потписати понуду која би
минимизирала и ове захтеве. При томе ништа неће променити чињеница да је
Министарка финансија демантовала саму себе и на преговорима у четвртак увече
изјавила и да није било понуде од четири милијарде динара већ да је та цифра њена
процена, као ни констатација премијера да су синдикати ''одбили понуду које није ни
било''!.
И Предлогом протокола који су данас синдикати доставили Влади Републике
Србије, синдикати и даље изражавају жељу и исказују вољу да до споразума дође за
преговарачким столом, а уколико и данашња понуда не буде прихваћена синдикати ће
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покушати до решења да дођу пред Републичком Агенцијом за мирно решавање радних
спорова на рочишту које је заказано за понедељак, 07.02.2011. године. У међувремену
штрајк који се реализује у више од хиљаду четристо школа се наставља.
Овим путем и овом приликом подсећамо запослене у штрајку да не потписују
никакве листе у којима би било евидентирано њихово учешће у штрајку и да прављење
таквих листа није њихов посао. Уколико поједини директори буду вршили притисак да
то чине нека такве случајеве пријаве Штрајкачком одбору како би могли заштитити
ваше право на штрајк. Истовремено подсећамо да би свако евентуално умањење зараде
било противзаконито јер је на снази Правилник о цени услуга у школама, у којем је
наведено да се школе плаћају по реализацији плана и програма, а не начин како то
тумачи Министарство просвете. Такође подсећамо да су се синдикати обратили
Међународној организацији рада у Женеви за помоћ у остваривању права на штрајк.
У току дана очекује се одговор Министарства финансија односно Владе
Републике Србије на основу кога ћемо дефинисати наше даље кораке и потезе.
Позивамо вас да останете упорни у намери да нашим протестом остваримо захтеве и не
попустимо пред притисцима.
Срдачан сндикални поздрав!
У Београду, 04.02.2011. године
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