
 
 
 
 

КАД НЕ МОЖЕ ЗАКОН, МОЖЕ ШТРАЈК! 
Влада пропустила прилику да јавни сектор уреди на јединствен начин 

 
Синдикат радника у просвети Србије је донео Одлуку да 28. септембра ове 

године подржи друге синдикате из јавног сектора и да, у складу са синдикалном 
солидарности, његови чланови ступе у једнодневни штрајк са минимумом процеса 
рада. Такође, чланови овог синдиката узеће учешће у протесту који се организује 
истог дана у Београду, а који за циљ има повлачење Закона о запосленим у јавним 
службама из скупштинске процедуре. Иако НСПРВ сматра да је ова Одлука 
изнуђена, ипак као синдикат и организација која је колективни члан и оснивач 
СРПС-а, у потпуности ће ову Одлуку подржати и реализовати, али и наставити са 
организовањем обухватнијег протеста синдиката јавних служби који ће укључити и 
синдикате војске и полиције, који ће бити одржан у октобру у Београду, пошто је 
протест заказан за четвртак, 28. септембар, у основи протест три синдиката из 
реда просветних радника (СРПС, УСПРС и ГСПРС „Независност“), који ће подржати 
Нови синдикат здравства и евентуално неколико синдикалних организација из 
јавног сектра. 

И у једном и у другом случају, разлог за протест и синдикалну акцију је 
оправдан јер је Влада Републике Србије одступила од принципа да на јединствен 
начин уреди политику зарада у јавном сектору и јавни сектор парцелисала на 
неколико група делатности од којих би се закони који уређују овај сектор односили 
само на запослене у просвети, култури, социјалној заштити и здравству, а не и у 
другим делатностима које су такође корисници буџета, па самим тиме би запослени 
у свом сектору морали бити третирани једнако – једнако плаћени за рад исте 
сложености, без обзира у којој јавној служби раде (од председника државе, па до 
спремачице у некој забитој месној заједници). Овако ће одређени делови јавног 
сектора бити у привилегованом положају, јер очигледно на њих ће се односити неки 
lex specialis закони за ту браншу, док ће се за друге примењивати нека друга 
легислатива. На тај начин сва прича, ранији споразуми синдиката и Владе и 
социјални дијалог на ту тему постаје обесмишљен, јер ћемо имати јавне делатнике 
првог, другог и ко зна ког реда, а прича о платним разредима и платним групама и 
даље ће остати санак пусти, јер ће свака делатност или група делатности имати 
своје платне разреде и платне групе.  

Оно што забрињава нас нарочито, у просвети, а то је чињеница да се Законом 
против којег 28. септембра намеравамо да протествујемо – Законом о запосленима у 
јавним службама умањују права која нам припадају по Закону о раду и још увек 
важећем „Кровном“ закону и којим се отвара простор за различите манипулације у 
запошљавању у до сада поприлично добро уређеном образовном систему Србије, јер 
би се у том случају отворила могућност преузимања у просвету запослених из других 
делова јавног сектора, чиме, сасвим сигурно, не би дошло до рационализације и 
стварања одрживог образовног система, већ ухлебљивања кадрова подобних 
официјелној власти, а мимо сада важећих процедура. 
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Оно што забрињава, то су изјаве у јавности које је давала премијерка и више 
пута понављала, а то је да од овог Закона Влада неће одустати, а с обзиром на то да 
владајућа коалиција има више него сигурну већину у Парламенту, јасно је да ће 
овај, по запослене у јавном сектору, а нарочито по запослене у просвети, угледати 
светлост дана и то са свим негативним последицама по запослене у просвети и 
уопште у јавном сектору. Стога је и извесно да ово неће бити ни последњи протест, 
већ да свакако улазимо у период нестабилних односа на релацији: републичка 
Влада – синдикати јавног сектора, односно Влада као највећи послодавац у Србији 
(за сса 40% од укупног броја свих запослених) и њени запослени који чине јавни 
сектор  који, иако су очекивали боље дане, сасвим сигурно их, за сада, неће имати 
ни на обзору.  
 
 
Нови Сад, 25.09.2017.год.                               проф. Хаџи Здравко М. Ковач, 
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