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На основу Одлуке Главног одбора Уније СПРС од 10.5.2013. године и након неразумног односа 
министра просвете, науке и технолошког развоја Жарка Обрадовића према оправданим захтевима 
УСПРС и осталих репрезентативних синдиката, Председништво УСПРС је на седници одржаној 
5.јуна 2013. године оценило, да је поред штрајка упозорења неопходно упознати просветну и 
ширу јавност организовањем  

 

П Р О Т Е С Т А 
 

ИСПРЕД МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ 
РАЗВОЈА, 12.ЈУНА 2013. ГОДИНЕ ОД 12-14 ЧАСОВА 
 

Програм протеста ћете добити накнадно, а сада је неопходно да одржите седнице општинских 
организација и организујете долазак на протест. 
 
Председништво Уније је закључило, да су и овога пута, неки општински одбори игнорисали 
штрајкове упозорења, па им се даје последња шанса да буду синдикалци и да поштују одлуке ГО 
УСПРС-а или ће УСПРС бити принуђена да  искључи председнике тих одбора. Општа је оцена да 
ко није у стању, да макар доведе одређен број чланова на протест када школе иначе не раде, 
Унији није потребан. 
 
Сви чланови Главног одбора Уније СПРС и председници општинских организација, као 
и основних организација и чланови њихових извршних одбора, обавезни су да 
присуствују протесту и доведу одређен број својих чланова (они који из оправданих 
разлога нису у стању да дођу тог дана, дужни су да обезбеде замену). 
 
Овога пута је протест и његова масовност посебно значајна, јер ће се тражити и смена 
министра, који не само да није уважио захтеве синдиката, већ оптужује Унију да се иза њених 
захтева крије захтев за повећање зарада ?! 
 
Дана 10.јуна 2013. године одржаће се и конференција за медије, а у протесту ће нам се 
придружити и Конфедерација слободних синдиката чији смо колективни члан. 
За организацију доласка у Београд са заставама, транспарентима и другим 
риквизитима задужени су председници општинских одбора и чланови Главног одбора 
УСПРС. До уторка, 11.јуна 2013. године доставите оријентациони број људи који 
долазе на протест. 
 
У Београду,       Председник Уније СПРС 
5.јун 2013.                      Драган Матијевић 
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