
 

 

 

 

 

 

Н/р проф. др Славици Ђукић Дејановић, министарки без портфеља задуженој за демографију 

и популациону политику  

 

Поштована, 
 

       Прошло су већ готово 4 године од увођења неуставне и скандалозне одлуке о забрани 

запошљавања у јавном сектору. Независни синдикат просветних радника Војводине, као 

оснивач репрезентативног Синдиката радника у просвети Србије, у поменутом периоду више 

пута је указивао је на кршење Устава, али још више на последице које та несрећна одлука 

доноси нашој садашњости и будућности. Стога, Вама, као министарки задуженој за 

популациону политику и демографију морамо да укажемо на чињенице, са којима сте 

сигурно и Ви упозната, али о којима нажалост ћутите! 

        Од момента када је забрана уведена у систем образовања није примљена готово ни једна 

особа на неодређено време, иако причамо о систематизованим радним местима и местима на 

која нико није могао бити преузет. Другим речима, та радна места, сем тих људи, нико не 

може попунити. Још једноставније - држава не штеди ни динара због тога што те особе раде 

на одређено, а не на неодређено време. Ако знамо да у просвети ради готово 80% жена и ако 

знамо да већину тих запослених на одређено време чине жене старости око 30 година онда, 

ваљда, схватате размере овог проблема. У овом моменту таквих особа има неколико хиљада, 

а свака од њих има стравичну животну дилему - посао или породица?! Природа не разуме 

политичке одлуке, а биолошки сат полако истиче за добар део наших колегиница. Какву 

државу Ви планирате у будућности ако најобразованији немају право да рађају децу? Само 

Вас молимо без испразних прича на тему  да за то посао није услов! Питамо Вас, као жену и 

мајку, а поготову због чињенице да се у јавности промовишете као борац противе беле куге и  

повећање наталитета, усклађивање рада и родитељства, стимулисање породица, ...   што Вам 

је, на крају крајева, и у опису радног места, да ли би Ви били спремни на стварање породице 

уколико немате посао и сигурна примања? 

        Последњих дана у јавности се појавила статистика о броју боловања којом се држава 

хвали, тј. хвали се да је број боловања преполовљен. Међутим ако загребемо испод 

површине ове информације видимо да се знатно увећао број боловања због канцера и 

болести мишића и костију (већином обољења насталих у радном односу), али и да се број 

трудничких боловања преполовио! Ако нема деце држава нема ни будућности, а Ви као 

министар би морали то знати и морали би се за то борити, не  само декларативно већ и 

конкретним решењима. Ако на то додамо резултате истраживања која говоре да преко 70% 

младих своју будућност не види у Србији онда се, са правом, поставља питање да ли Влада 

Србије води активну политику исељавања? Ако млади оду, а држава их на то тера, ко ће 

живети на овим просторима? Такође, недавно је  у јавност је изашла и информација о новцу 

који је Влада Србије издвојила за подстицање наталитета, али и сума коју издвајамо за 

интегрисање избеглица из ратом захваћених подручја. На жалост, иако поздрављамо 

подршку избеглицама, новац за популациону политику је вишеструко мањи.  То даје још 

више основа за питања које Вам постављамо! 

       Због свега горе наведеног, захтевамо од Вас да уложите свој лични интегритет, 

интегритет институције министра, и да на Влади Србије захтевате моментално укидање 

забране запошљавања! У супротном морате прихватити терет сопствене кривице за 

будућност ове државе и народа, а коју никада нећете моћи скинути са својих леђа! 
 

Нови Сад, 24.08. 2017. године                                                                Ранко Хрњаз,председник 

Novi Sad, Trg Slobode 3 tel/faks: 021/66-16-886, 025/42-00-93, 023/51-57-57  

 e - mail: sindiso@sbb.rs,  nsprv.zr@mts.rs, nsprv@mts.rs  
 


