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ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА ПРЕДСТАВНИКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА СА 
МИНИСТРОМ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, ДР СРЂАНОМ 

ВЕРБИЋЕМ 
 
 

Састанак је одржан по позиву министра, који је предложио следећи  
 
Дневни ред: 

 
1. Укрупњавање норме 
2. Измена планова и програма 
3. Друго 

 
 

У уводном делу министар је, према својим речима, упознао представнике синдиката 
са актуелностима у Министартству и информацијама. Најпре је са жаљењем 
констатовао да су његов став и мишљење одбачени на седници Владе РС. Наиме, он 
се залагао за то да се средства помоћи, као и повећање зарада одобри само оним 
секторима, који то право остварују на основу потписаног Споразума. Био је против 
тога да се помоћ исплати и високом образовању, а објаснио је и какве су тешкоће 
имали приликом исплате помоћи предшколским установама. Ништа није одговорио 
на питање коме је предвиђено да се исплати Новогодишња награда, која је, такође, 
предвиђена и потписаним Споразумом и ПКУ-ом?!  
У наставку излагања, министар је рекао да је буџет за просвету мало бољи од 
прошлогодишњег. Наиме, у буџету за 2015. годину, недостајале су две милијарде 
динара за плате (што је надомештено из других извора), а у новом буџету, 
недостаје само једна милијарда?! 
И у овој години је предвиђена рационализација од 5%, што ће у просвети бити 
веома тешко извести. У склопу приче о рационализацији, министар је поменуо и 
нову мрежу школа. Међутим, то се не може урадити брзо, нити „преко колена“. Као 
могуће мере уштеде, навео је увођење двојезичне наставе у мешовитим срединама, 
јер  сматра да ту има пуно злоупотреба. Након уводног излагања, прешло се на 
другу тачку дневног реда. 
За извештај, као и табеле које је добио са састанка Радне групе за праћење 
ангажовања запослених у просвети, министар сматра да су нејасни и њему потпуно 
неразумљиви. То се нарочито односило на опречне податке које су добијени из 
различитих школских управа. Добривоје Марјановић, члан Централне радне групе и 
члан Председништва  Уније СПРС, је појаснио да су разлике које се јављају у 
разним школским управама последица њиховог рада у претходним годинама. У 
неким срединама, вршена су преузимања и раније, а негде су те обавезе потпуно 
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игнорисане, а све у зависности од синдикалне оргнизованости те средине. 
Марјановић је у даљем излагању указао на бројне слабости у начину 
функционисања самог Министарства и његових чиновника, и изразио оправдану 
сумњу у постојање паралелних центара моћи у самом Министарству. У Школској 
управи Београд је опструкција рада Радне групе за праћење агажовања запослених 
у просвети,  била најизраженија. Закључци и одлуке које су доношене на Радној 
групи, нису поштовани, као  ни упутства која су стизала из Министарства!?!   
Посебно је указано на спрегу која постоји на релацији отуђених центара моћи у 
Министарству просвете, директора школа, инспекцијске службе. Инспекције су 
убедљиво најслабија карика у ланцу. Знају често себе да прогласе ненадлежним  за 
решавање неког проблема и онда се играју,  као пинг-понг лоптицом, са 
Инспекцијом рада, органима самог Министарства просвете, вртећи нас све у 
безизлазном кругу. Министар се сложио са констатацијом да су инспекцијске службе 
слаба карика. Он сматра да је то због малог броја инспектора, њихове 
оптерећености, али такође и да су извештаји које је читао коректно написани. 
Представници синдиката су објаснили да су њихови извештаји коректни у 
формалном смислу, али да веома често не одражавају право стање и да праве 
замену теза. 
У оквиру друге тачке дневног реда, Вербић је рекао да је у јавност изашао са 
захтевом за изменама планова и програма за основне школе, са намером да, како 
каже,  натера Завод за унапређење образовања и васпитања да ради свој посао. 
Свестан је да је немогуће нове планове применити већ од следеће школске године и 
да у том смислу жели да смањи узнемиреност запослених у образовању. 
Представници синдиката су указали да је ово питање од огромног значаја за све 
запослене и да би министар пре реализације морао да о томе разговара и са 
представницима синдиката, стручних друштава, еснафа. Измена у плану и програму 
би морала подразумевати испуњавање неких услова који се тичу квалитета наставе, 
броја ученика у одељењима, легислативна решења.  
Неизбежна и незаобилазна тема разговора између представника синдиката 
просветних радника и министра, била је реализација Споразума о решавању 
спорних питања. Поменутим Споразумом Влада РС је преузела на себе неке 
обавезе, које по свему судећи неће бити у стању да спроведе, а у поједидним 
тачкама дошло је до драматичног пробијања рокова. То говори и о озбиљности саме 
Владе и значају који придају обавезама које прихвате и потпишу. Са становишта 
синдиката, посебно је осетљив члан 3. Споразума, који се тиче увођења платних 
разреда. Искористили смо прилику да подсетимо министра на његово обећање на то 
шта ће се догодити и ко ће поднети оставку уколико не буде било платних разреда. 
Сат откуцава... 
 
У Београду, 
17.децембра 2015. 
 
Извештај поднео, члан Председништва Уније СПРС, Милан Јевтић 


