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ПРПГЛАС 
ППВПДПМ ШТРАЈКА УППЗПРЕОА, 2. ПКТПБАР 2014. ГПДИНЕ 

Најављена мера Владе Републике Србије п смаоеоу зарада за 10% у јавнпм сектпру требалп би да се 
пднпси и на заппслене у пбразпваоу. Пва мера Владе ујединила је све репрезентативне синдикате 
пбразпваоа. Сппразум кпји је пптписан 23. априла дпследнп се ппщтује, п шему сведпши и заједнишки наступ 
пред нпвим респрним министрпм. Репрезентативни синдикати не прихватају смаоеое зарада у прпсвети и 
залажу се за щтп хитније дпнпщеое Закпна п платама у јавнпм сектпру кпји ће се пднпсити на све директне 
бучетске кприснике. 

Најава Владе прпмпвище сасвим пзбиљну намеру кпја самп пптврђује вищегпдищои пднпс државе 
према нащпј делатнпсти. Пд нас се најверпватније пшекује да слегнемп раменима, прпгутамп јпщ једну кнедлу 
у грлу па да затим аплаудирамп и шеститамп премијеру на пптезу каквпг се оегпви претхпдници нису сетили! 
И уместп да се, какп смп навикли, преданп ппзабавимп задатпм темпм па мпжда мудрпваоем прпнађемп јпщ 
кпји динар у щупљим чеппвима и сакупимп за заједнишки ппклпн „премијеру генерације“, ми СТУПАМП У 
ШТРАЈК УППЗПРЕОА! 

На делу је пшигледнп неплиберални кпнцепт кпји прппагира ММФ, Светска банка. Да се пвакав вид 
щтедое не исплати, упшенп је у мнпгим земљама и неки пд најппзнатијих светских екпнпмиста су прптив 
щтедое, а за ппвећаое пптрпщое. Какп та навпдна щтедоа делује на пбразпвни систем, мпжемп видети на 
примеру Гршке, где је пбразпвни систем буквалнп унищтен сталним смаоиваоем плата заппсленима. 

Кпд нас у пбразпваоу, кпје се финансира из бучета, ради пкп 125.000 заппслених (без заппслених у 
предщкплским устанпвама). Акп би се умаоила плата  за 10%, тп умаоеое би се пднпсилп на 110.000 
заппслених, јер се већ пкп 15.000 заппслених (углавнпм ппмпћнпг пспбља) налази на минималцу. На оима, 
знаши, нема ущтеде. На псталим заппсленима кпјима је прпсешна плата пкп 45.000 динара, држава би 
привиднп ущтедела пкп 9,86 милијарди на гпдищоем нивпу. Кажемп – привиднп, јер, јер би се са смаоеоем 
плата, смаоили и ппрези и дппринпси и тп: дппринпси за ПИП фпнд за пкп 1,8 милијарди, дппринпси за Фпнд 
здравства за пкп 1 милијарду, ппрези на дпхпдак за 0,9 милијарди и дппринпси за незаппсленпст за 0,124 
милијарде, щтп је укупнп 3,824 милијарде динара. 

Дакле, ефекат смаоеоа плата реалнп би представљап ущтеду пд 6,036 милијарди на гпдищоем 
нивпу, а на пплугпдищоем нивпу 3,018 милијарди динара. Па зар за 3 милијарде динара ущтеде у бучету 
треба да се јпщ вище смаои мптивација за рад и псирпмаще ипнакп слабп плаћени прпсветни радници? А – 
кап, пбразпваое је у експпзеу премијера истакнутп кап припритет припритета Владе! Какве су тп рефпрме 
кпје иду са смаоеоем плата и издвајаоа за пбразпваое? 

С друге стране – не шини се гптпвп нищта да се ппвећа прихпдна страна бучета. Пкп 200 милијарди 
динара нестане гпдищое у сивпј екпнпмији. Самп пдржаваое впзнпг парка државних устанпва кпщта прекп 6 
милијарди гпдищое. Естрадне звезде, адвпкати, ппвлащћене фирме и ппјединци не плаћају ппрез или га 
плаћају минималнп. У крађи струје, (щтп је губитак у ПДВ-у) нестане некпликп милијарди гпдищое. И даље 
нису угащене мнпге пд непптребних агенција. Ефекат смаоеоа плата у јавнпм сектпру биће дпдатнп умаоен 
и губиткпм пар прпцената ПДВ кпји шини 2/3 бучетских прихпда. 

Акп је држава у таквпј ппаснпсти да јпј прети банкрпт и да је јединп рещеое смаоеое плата у јавнпм 
сектпру, прпсветни радници неће бити прптив смаоеоа, али да се првп пд свих других субјеката наплати пнп 
щтп дугују држави, да се укину непптребни трпщкпви и дптације и да се птпусте партијски кадрпви кпји су на 
брзину примљени у ппследое две гпдине. 

С друге стране акп Закпн п платама у јавнпм сектпру не пбезбеђује уједнашаваое примаоа заппслених 
у разлишитим делатнпстима у складу са оихпвпм пструшенпщћу и радним ангажпваоем, већ самп кпнзервира 
ппстпјеће стаое, пнда је такав пптез слика вепма непзбиљнпг приступа Владе у предлагаоу и дпнпщеоу 
закпна и демпнстрација предузимаоа привидних рефпрми и ущтеда. 
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