
 
 
 
 
 

- Н/р председницима НСПРВ у школи/установи 
 

РЕДАК ЈУБИЛЕЈ У СИНДИКАЛНОМ ИНФОРМИСАЊУ 
Изашао стоти број Информатора НСПРВ 

 
         Поштоване колегинице и колеге, пред вама је јубиларни стоти број нашег 
Информатора. Од изласка првог броја 
информатора, који је изашао у мају 2007. 
године, па до данас, пуних 100 месеци, 
трудимо се да вас правовремено и правилно 
информишемо о стању социјалног дијалога, 
школској легислативи, новостима из 
активности ресорних министарстава са којима 
колективно преговарамо и другим темама 
важним за синдикат. У нашем Информатору 
усталиле су се рубрике попут рубрика „Из 
историје српског образовања“, „Актуелно“, 
„Школска и радно-правна легислатива“, 
„Социјални дијалог“, „Колективно 
преговарање“, „Лични став“, „Између два 
броја“, „Статистика“, „Правници одговарају“, 
„Занимљивости“, а повремено објављујемо и 
„Тему броја“, „Црну страну образовања“, 
„Ваучеризација образовања“ и наравно друге 
теме које су од животне важности за 
синдикалне организације и друге запослене у 
делатности.  
         Изласком стотог броја нашег 
„Информатора“, постали смо готово једини 
синдикат који, не само да издаје своје 
синдикално гласило, већ то ради од сопствених 
средстава (једини синдикат који још издаје 
своје синдикално гласило је СОС, али је он у 
овој издавачкој делатности имао велику материјалну подршку европских синдикалних 
организација). На овај начин НСПРВ пружа допринос правовременом и објективном 
информисању чланова и других запослених у кућама знања о темама које су за њих 
незаобилазне. Редакција у тренутном саставу: проф. Хаџи Здравко М. Ковач, који је 
уједно и главни и одговорни уредник, проф. Ранко Хрњаз и проф. Јелена Зејак ће и даље 
радити овај посао како би попунили празнину која очигледно постоји када је реч о 
синдикалном информисању и када је реч о темама које живот значе и које транзиција 
која непристојно дуго траје и реформа коју поново испочетка започиње сваки нови 
министар доносе.   
         У овом, јубиларном, стотом броју можете читати: 

- о штрајку упозорења најављеном за 28. октобар 
- о изменама цене услуга у основним и средњим школама 
- о смени помоћнице министра Жељани Радојчић-Лукић,  
- крај фељтона о петогодишњој (сомборској) Учитељској школи 
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- како је пукло Вербићево укрупњавање норме и подмлађивање просвете 
- како је завршен први круг преузимања „технолошких вишкова“ 
- како су чланови НСПРВ обележили еснафску славу 
- текст о 5. октобру – Светском дану наставника 
- текст о Закону о максималном броју запослених у јавном сектору, као атаку на 

уставну аутономију универзитета 
- текст главног и одговорног уредника „Од Споразума ни С“ као и 
- текст „Пресипање из шупљег у празно“ о дискриминаторним одредбама Закона о 

максималном броју запослених 
- текст „Минималац најнижи у региону“ 
- текст „Министарство кренуло у коначни обрачун са образовањем“ колеге Душана 

Кокота, председника Градског одбора НСПРВ Зрењанин 
- текст „Састанци који ништа не значе, министар који ништа не може“ Милорада 

Антића, потпреседника СРПС-а и председника Форума средњих школа Београда 
- у рубрици „Лични став“ проф. др Тихомир Петровић и проф. др Стојан Бербер 

пишу о потреби да се изгради споменик незнаном учитељу, а Мирослав Аџић пита 
„Када ћемо на балкон извести младе ученике“, а Божидар В. Пантић „Да ли су 
просветни радници вишак или мањак“ 

- у рубрици „Између два броја“ о изменама ЦЕНУС-а говори Ранко Хрњаз, члан 
Радне групе за измену Правилника о финансирању школа. У овој рубрици можете 
прочитати и текстове „Време је за дигиталне уџбенике“, „Смањен број 
незапослених наставника“ и „Обележен Европски дан језика“, а  

- у рубрици „Статистика“ текстове „Плате готово без промена и углавном лоше“ са 
најновијим статистичким подацима из РЗС, као и текстови „Просечна плата у 
Словенији као три српске“ и „Цене не прате зараде“ 

- у рубрици „Правници одговарају“ објављујемо део мишљења Комисије за тумачење 
ПКУ, а који се односи на технолошке вишкове, конкурсе, распоређивање 
запослених, допуну норме, статус директора, листе за преузимање,... и који ћемо 
наставити у наредном броју Информатора, док 

- у рубрици „Занимљивости“ овај пут можете прочитати чланке „Уз музику се боље 
ради“, „Падао на пријемном 30 пута, одбијан за посао, а данас милијардер“, 
„Имитирали ћеркине селфије и .... постали хит“, „Трогодишњаци ископали тунел и 
збрисали из вртића“, „Српски језик у Словачкој  званичан мањински језик“, 
„Задатак за осмогодишњаке не знају урадити ни родитељи, ни наставници“. 

         Као што видите, тема је довољно, бар до следећег броја у октобру ове године. 
Редакција се нада да ће вам ови текстови користити у вашем свакодневном 
синдикалном раду. Истовремено користимо прилику и да вам честитамо ускоро 
надолазећи 05. октобар, Светски дан наставника и 07. октобар, Светски дан 
достојанственог рада и да их проведете читајући ваш Информатор који је, без обзира 
што смо од његовог првог до овог, стотог броја, мењали и статус организације, а 
Информатор, као и НСПРВ су преживели и трају – НСПРВ већ 26-ту годину, а 
Информатор за три броја улази у своју јубиларну десету.  
         Ово је и прилика да вас позовемо да о актуелностима у вашој школи, 
организацији и локалној средини пишете. Ваше прилоге објавићемо у нашим 
редовним дневним НСПРВ вестима, СРПС вестима, НСЈС вестима, а неке од њих и у 
Информатору. 
 
         Срдачан синдикални поздрав! 
 
Нови Сад, 01.10.2015.год.                                       проф. Хаџи Здравко М. Ковач, 
                                                                                   генерални секретар НСПРВ 


