
 
 
 
 
 

ČEKAJUĆI GODOA 
 

(od prosvetnih radnika Srbije) 
 

 
         Samuel Beckett je bezuspešno čekao svog Godoa, a mi smo svoga dočekali. Mada je rezultat, 
nažalost, isti. Tako bi se u najkraćem moglo sažeti iščekivanje sastanka sa srpskim voždom i 
jedinim i prvim (u istoriji celoj!) predsednikom Vlade Srbije, Aleksandrom Vučićem. Čekali smo da 
vidimo koliko će parče hleba odrezati zaposlenima u prosveti, jer nam već mesecima govori da 
smo prvi na listi (posle današnjeg dana, reklo bi se za odstrel) za poboljšanje materijalnog položaja. 
 
         Kao i mnogo puta do sada, čekali smo džaba! Posle jučerašnjeg sastanka samo smo ostali 
zbunjeni, a misao da se istina često vešto zaobilazi sve je više prisutna. Elem, na sastanku nam je 
rečeno kako je MMF nezadovoljan uštedama koje je Vlada napravila otpuštanjem (valjda da nam 
kaže kako je trebalo više da nas otpusti, pa da ćutimo i budemo srećni mrvicama) i da neće 
odobriti povećanje plata u skladu sa očekivanjima Vlade Srbije tj. njenog jedinog neraskidivog dela, 
gospodina premijera! Očekivanja izneta na sastanku su bila 1-2% za javni sektor izuzev zdravstva, 
gde se najviše može očekivati 3% i prosvete, gde će se „boriti“ za 5%. Treba li da Vam kažemo 
očekivani rezulatat? Ostaje nejasno kako je juče u drugom dnevniku RTS-a premijer rekao da ON 
neće dozvoliti povećanje u meri koje MMF daje, a danas da i to što ON daje mora da saglasi MMF 
uz velike probleme?! Postoji neka reč u srpskom jeziku i o tome, ali je sada nećemo koristiti! O 
„pomoći“ prosvetnim radnicima sa namerom nismo ništa rekli! To što nam se „daje“ bilo bi taman 
ono što nam je „računskim operacijama“ u toku leta (godišnjeg odmora) ukradeno! 
 
         Iz svega rečenog, nama u Nezavisnom sindikatu prosvetnih radnika Vojvodine je jasno šta 
možemo očekivati i od tih očekivanja sa razlogom strahujemo. Mi se siguno nećemo prepustiti 
matici i zadovoljiti se „krečenjem škola“ jer džaba nam okrečeni zidovi učionica, ako u njima 
predaju profesori u ritama! Ustuknuti sigurno nećemo. Borba je tek počela! 
 
 
 
U Zrenjaninu,                                                                                                         Predsednik NSPRV 
03.11.2015.god.                                                                                                        Ranko Hrnjaz 
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