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САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 

 

Захтев три синдиката за смену Снежане Марковић 

 

Прве негативне последице незаконитог пописивања синдикалаца 

 

На састанку са синдикатима, Снежана Марковић је направила прави скандал, јер је 
непотпуне, непроверене и незаконито сакупљене податке из информационог система 
„Доситеј“ искористила како би омаловажила и довела у сумњу бројност појединих 
синдиката просвете! 

На састанку Централне групе за праћење радног ангажовања запослених у школским 
установама, одржаном 4. октобра 2016, дошло је до озбиљних неспоразума између 
представника синдиката (Синдиката радника у просвети Србије, Синдиката образовања 
Србије и ГСПРС Независност) и помоћнице Министарства просвете за средње 
образовање Снежане Марковић. 

На изненађење присутних, Снежана Марковић је на састанку изразила сумњу у 
репрезентативност поменутих синдиката. При томе, Марковићка се позвала на податке 
из информационог система „Доситеј“, у који министарство незаконито ставља и податке 
о припадности синдикату. 

Овакав став Снежане Марковић потврђује (дан раније) изнете сумње синдиката да је 
мотив Министарства просвете за прикљупљање информација о синдикалној 
припадности запослених у школама – дискредитација појединих репрезентативних 
синдиката просвете и угрожавање права хиљада запослених. 

Министарство је свој поступак оправдало потребом да се контролишу исплате накнада 
за синдикално деловање председницима синдиката у школама. 

Међутим, помоћница Снежана Марковић је одмах демантовала образложење. Заменица 
министра просвете се позвала на податке који још нису достављени у целини и чија је 
релевантност спорна, како би давала суд о томе да ли је неки синдикат 
репрезентативан, па самим тим, и да ли има право да преговара са њом! Посебно, када 
се узме у обзир да Министарство просвете нема законско право да прикупља 
информације о синдикатима. 

Већ овај став помоћнице министра, само један дан пошто је повереник Шабић објавио 
свој став по овом питању, показује колико штете се може нанети образовању у блиском 
периоду. 
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На терену се већ догађа масовна појава: многи школски синдикати (њихови 
председници), иако не припадају ниједној републичкој централи, лажно пријављују неку 
централу, како би добили 12% додатка на плату! 

Једини синдикат образовања који није имао примедби на рад Снежане Марковић и 
Министарства просвете, по питању спорних информација, је била Унија синдиката 
просветних радника Србије. На против, овај синдикат јавно подржава овакву „контролу“ 
Министарства просвете. 

 

 

 

За СРПС:  
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