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САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 
 
 
 
 
 
 

НАСТАВАК ШТРАЈКА У ПРОСВЕТИ: 
 
 

НЕМА ПКУ, НЕМА ЗАКОНА, НЕМА ПАРА – НЕМА НАСТАВЕ! 
 
 
На позив министра просвете, науке и технолошког развоја др Срђана Вербића, данас је 
у Министарству просвете одржан састанак министра и представника четири републичка 
синдиката просвете. 
 
 
КУПОВИНА ВРЕМЕНА 
 
Састанак је трајао скоро три сата, али без икаквог учинка. Очекивања синдиката да ће 
министар имати да каже и да понуди нешто ново, нису се обистинила. С обзиром да је 
Министарство већ раније одбило предлог споразума који су синдикати упутили пред 
Нову годину, очекивало се да ће оно овога пута имати неки свој предлог, како би се 
пронашло неко решење. Када се изузму нека конкретна општа места и дискусије на 
опште теме у образовању, које су биле коректне али без икаквог тренутног значаја, 
остаје горак утисак да је министар просвете и овога пута желео само да купи време и 
поводе за даље оптуживање синдиката за неминовни наставак штрајка. 
 
 
СИНДИКАТИ ЗАТЕЧЕНИ 
 
Синдикати су били затечени ставовима Министарства просвете, а који се односе на 
штрајкачке захтеве. Они су изричито гласили: „Нема Посебног колективног уговора, 
нема измена Закона о основама система образовања и васпитања, нема новца“!  
 
Посебан колективни уговор је одједном „постао споран“, јер је у супротности са 
садашњим законом о основама система, а сам Закон „ће бити измењен ко зна када“! 



 
Тиме је министар направио зачарани круг из кога нема излаза. Измене Закона су 
„укочене“ већ 40 дана, а нови ПКУ такође касни месец дана, па је самим тим постао 
незаконит у односу на садашњи Закон. Решење за ПКУ је тројако: или да се продужује 
стари, или да се донесе нови „привремени“, или да се чека нови закон, па онда нови 
ПКУ који би био у складу са њим. А онда је из тога министар изразио очекивање да би 
синдикати за све то „морали да имају разумевања“! 
 
 
СИНДИКАТИ ПРИСТУПАЈУ ПРИПРЕМАМА ЗА НАСТАВАК И ПРОШИРЕЊЕ ШТРАЈКА 
 
 
Стога је предлог министра, на крају разговора, „да треба разговарати о прекиду штрајка 
јер новац никада није био на преговарачком столу“, испао непримерен. Синдикати су 
насупрот захтевали, а министар је пристао, да Министарство просвете понуди свој 
предлог споразума са синдикатима, у коме ће бити јасно наведени уступци, везано за 
захтеве синдиката, на основу којих би синдикати могли да одлучују о прекиду штрајка. 
 
У понедељак ће заједнички штрајкачки одбор четири синдиката просвете приступити 
припремама за наставак штрајка у просвети. 

 
 
У Београду, 
10. јануара 2015. 

  
 

 


