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Средњошколцима ће од данас часови бити скраћени на 30 минута, пошто њихови
наставници ступају у штрајк солидарности са колегама којима нису исплаћене јубиларне
награде за прошлу годину. Иако су из Секретаријата за образовање обећали да ће
награде бити исплаћене одмах након ребаланса буџета, синдикати кажу да тиме није
ништа прецизирано.

Форуми београдских гимназија и средњих стручних школа данас ступају у штрајк пошто
нису постигли договор са градским властима о исплати јубиларних награда. У синдикату
кажу да је Београд један од два града у Србији који није испоштовао обавезу према
просветним радницима који су у 2008. години прославили 10, 20 и 30 година рада. С
друге стране, секретар за образовање Владимир Тодић обећава да ће награде бити
исплаћене и да разлога за штрајк нема.
- Са великом пажњом и разумевањем примили смо ваше захтеве у вези са исплатом
јубиларних награда за 2008. годину.
Град Београд се обавезао да ће испунити своју обавезу и то ће урадити одмах по
измени Одлуке о Буџету града Београда за 2009. годину, тј. ребалансу градског буџета.
Водећи рачуна о интересима и правима свих запослених у београдским основним и
средњим школама, учинићемо све да до краја школске 2008/09. године јубиларне
награде за 2008. годину буду исплаћене - истакао је Владимир Тодић.
Ипак, у Форуму средњих стручних школа кажу да су “сити” празних обећања и да неће
одустати од штрајка, који је најављен пре десет дана. Судећи према најавама скра¬ћене
часове држаће око 3.000 професора у 72 средње школе, све док се награде не исплате.
- Речено нам је да ће до краја школске године исплатити награде, али ми им више не
верујемо. Заправо ово више личи на намеру да нас ућуткају док се деца не распусте. Кад
се школска година заврши ми можемо да штрајкујемо и да се бунимо колико хоћемо, али
тешко да ћемо било шта постићи - каже за “Блиц” Милорад Антић, председник Форума
средњих стручних школа.
Иако, подржавају колеге у основним школама неће штрајковати јер раде са млађом
децом и скраћени часови би били тешко уклопљиви са обавезама родитеља.
Потребно 100 милиона динара
Требало би да нам се исплати око 100 милиона динара за колеге који су прошле године
прославили 10, 20 и 30 година рада. Они који су напунили 10 година, а њих је 577, треба
да добију половину плате. Двадесет година рада прославило је 544 наставника и њима
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следује цела плата, а накнаду од плате и по треба да добије 508 најстаријих јубилараца
– истичу у Форуму београдских гимназије.
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