
 

  

 
      

  Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

  Министру просвете, Младену Шарчевићу 

 
Поштовани господине министре, 

 
Кроз ово смо већ  прошли пред 31. март ове године. Тада смо били 12% испод републичког просека зарада, 

сада смо 17 процената. Тада нисмо могли ни да претпоставимо да ћете доносити овакав Закон о 

запосленима у јавном сектору, којим се трајно обележавамо као најсиромашнији, aли Закон је у 
скупштинској процедури. 
 

Планирана потпуна обустава рада, 28.септембра 2017.године, са стајалишта домаћег законодавства, најпре 

Закона о штрајку, заиста садржи одредбе да запослени који обављају делатност из члана 9. овог Закона, у 
које се убраја и просвета, могу почети штрајк ако се обезбеди минимум процеса рада. Међутим, поменути 

Закон садржи и одредбу у члану 6. којом је прописано следеће: “Штрајкачки одбор и представници огранака 

којима је штрајк најављен, дужни су да од дана најаве штрајка и за време штрајка, покушају да спразумно 
реше настали спор. ”Нисте нас звали ни у марту, ни сада, тиме сте и сами прекршили Закон о штрајку. 
 

Указујемо и на несклад домаћег и међународног законодавства. Иако домаћи прописи просвету убрајају у 

делатности од јавног значаја, према Конвенцији 87. Међународне организације рада, образовање није 
делатност од јавног значаја и не треба обезбеђивати минимум процеса рада. Члан 8. став 2. каже да се не 

може националним законодавством наносити повреда, нити оно примењивати на начин којим би се 

угрожавале гаранције предвиђене Конвенцијом. Како ратификовани међународни прописи имају предност 
над домаћим, то даје легалитет најављеној потпуној обустави рада.  
 

Позивате се на чланове Закона који Вам одговарају, а друге занемарујете. Желите у Европу, али њене 

законе не признајете. Претите да ћете узети зараду за дан обуставе? Свакодневно говорите да су нам плате 
недопустиво ниске, а онда ћете их још умањити!?!  То је Ваше решење!?! Одговор на сва питања је узми од 

васпитача, учитеља, наставника! Осиромаши, понизи, покажи где им је место, не преговарај, не консултуј,  

нека ћуте и не дижу главу?!? 
 

Где смо ми то и у чему погрешили!?! Прошли пут смо на угао Немањине и Кнеза Милоша дошли да 
подсетимо на неиспуњен Споразум који је Влада РС и потписала и печатирала. Тај докумет је и даље обмана 

запослених… У четвртак, 28. септембра долазимо да кажемо да се не слажемо са Законом о запосленима у 
јавном сектору, да смо изиграни и да то нису обећани и праведни платни разреди. Поручићемо да док се 

најобразованији плаћају најмање, најбољи ће и даље одлазити. Ако Вам је то циљ, онда га одлично 

спроводите. 
 

Бићемо на истом месту јер волимо своју земљу и поштујемо свој посао. Бранимо достојанство професије и 
упозоравамо да оног момента када више не буде оних који штрајкују и буне се, за наше школе неће бити 

наде. То би значило  да никоме није стало до истине, а без истине, нема ни образа, ни образовања. 
 

Предлажемо да се ставите на чело својих запослених. Још има дана и за преговоре и за договоре. Једино 
чега нема, jесте време за губљење. Потрошили смо га на празне речи. 
 

С поштовањем, 

 

У Београду,                  Председник Уније СПРС 
25. септембра  2017.                                Јасна Јанковић 
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