ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
-ПРЕДСЕДНИКУ ГОСПОДИНУ МИРКУ ЦВЕТКОВИЋУ-

НЕМАЊИНА,БР.11

БЕОГРАД
ПОШТОВАНИ ГОСПОДИНЕ ПРЕДСЕДНИЧЕ,

На захтев великог броја основних и средњих Школа,наша три репрезента тивна
синдиката(Унија синдиката просветних радника Србије,Синдикат просветних
радника Србије и Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“),а у
циљу што хитнијег окончања штрајка јединим исправним и правно ваљаним путем, а
то је договор између нас и Министарства просвете,јер је то у интересу деце,који је
незамењив,молимо вас да се конструктивно,мудро,енергично и бескомпромисно,али
стриктно у складу са нашим позитивним законским прописима,укључите у
изналажење оптималног и прихватљивог решења,који би био частан и објективно
могућ за све стране у спору,јер верујте,спор већ сада прети да прерасте,ако то већ није,
у забрињавајући сукоб,не више између синдиката и ресорног министарства,већ између
просветних радника и министра просвете,што нико паметан не жели,јер није ни у
чијем интересу,а поготово не у интересу наше деце.То не смемо ниједног тренутка
сметнути с ума и бити равнодушни према тим чињеницама.
Полазећи од ових неспорних констатација и чињеница, тражимо од Вас да сна
гом свог ауторитета дате одлучујући допринос решавању спора и окончању штрајка
великог броја основних и средњих Школа,а пре тога да зауставите све облике директног
и индиректног притиска које Министарство просвете врши преко школских управа и
директора на просветне раднике на незаконит начин.
Били бисмо срећни,пре свега због виталног интереса наше деце,да не дођемо у си
туацију да 25.марта изводимо на београдске улице просветне раднике,већ да трезвено,
достојанствено и толерантно решимо суштину спора договором путем обостраног ком
промиса,а да би се то и постигло неопходно је да,по нашем мишљењу,уз мало добре во
ље учините следеће:
1.Одмах зауставите незаконит поступак Министарства просвете да се запосленима
у просвети одбије 33 % од фебруарске зараде.Наиме,тражи се од директора да без судске пресуде или вођења законом утврђеног поступка умање зараде радницима у за
конском штрајку 33 %,што представља грубу повреду основног права радника из
радног односа,права на зараду.
Члан 15.став 2. Закона о штрајку је веома јасан и децидан:Послодавац/читај:
Министарство/ не сме да спречи запосленог да учествује у штрајку нити да употреб
љава мере принуде(а умањење зараде је класична мера принуде)ради окончања штрај
ка,као ни да по основу неучествовања у штрајку предвиди повољнију зараду или друге
повољније услове рада за запослене који не учествују у штрајку.
2.Члан 14. Закона о штрајку је прилично неодређен када је реч о остваривању
свих права из радног односа осим права на зараду...,па с обзиром да је реч о закону који
се односи на сва правна лица,а не само на школе,тумачење тог закона не може давати
Министарство просвете,већ ко га је донео/Скупштина/ или евентуално Влада.
Позивање на тај члан,а у допису министра школским управама и директорима
од 8.3.2011.године,тога нема,сем што се имплицитно подразумева из контекста, је
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нелегитимно без тумачења Скупштине или Владе,односно пресуде Уставног или
Врховног суда по том основу.
Према томе и у том погледу дошло је до кршења закона од стране министра,али
ради ауторитета министра и Министарства не тражимо да се тај допис повуче,већ да се
једноставно прећутно пређе преко њега,тако што ћете зауставити његову примену у
делу који подразумева да се просветним радницима одбије 33 % од фебруарске зараде,
што је описано у тачки 1 овог дописа.
3.У поменутом допису министра од 8.3.2011.године стоји да директори сачине
обрачун фебруарске месечне зараде на основу остварених ефективних часова рада,а да
невоља буде већа нигде се не каже да то мора да буде 33 %,али начелници школских
управа усменим путем враћају школама све оне обрачуне у којима није одбијено тих
33 % зараде.
Синтагма ефективни часови рада је економски израз,који не познаје ниједан
правни пропис,па ни Закон о раду/тамо стоји:учинак на раду-радни учинак/,Закон о
основама система образовања и васпитања,а колико нам је познато ни други наши
позитивни законски прописи.То само стоји у оспореном допису министра,али
Министарство није до данас желело да одговори на бројне захтеве актива директора
школа да им се објасни шта се под појмом едфективни часови рада подразумева и на
који начин да изврше обрачун појединачних зарада радника у законском поступку,а
да не повреде одредбе позитивних законских прописа.
Значи,и из овог разлога тражимо да зауставите незаконит начин обрачуна
зарада одбијањем износа од 33 % до постизања договора између свих,а не само једног
синдиката и министарства,при чему смо свесни да и наша три синдиката мора да
усагласе ставове са Самосталним синдикатом образовања Србије,јер се не може
потписати два различита протокола,а што јепо нама реално могуће само уз услов да
се Ви енергичније ангажујете на решавању спора.
4.Истовремено Вас молимо да при свему овоме што смо навели имате на уму и
чињеницу да је неко из Министарства просвете,или финансија наложио Трезору,да без
овере начелника школских управа не врше исплату зараде радницима Школа,што по
нашем мишљењу нема упоришта ни у једном закону,нити подзаконском акту Минис
тарства.
5.Молимо Вас да обезбедите наша три синдиката и Министарство просвете
хитно и безусловно седну за преговарачки сто и постигну договор.
У БЕОГРАДУ,16.03.2011.ГОДИНЕ
Унија синдиката просветних радника Србије,
___________________________________
(Леонардо Ердељи)
Синдикат просветних радника Србије
_______________________________________
(Слободан Брајковић)
Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“),
_____________________________________________
(Томислав Живановић)

