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

На позив Министра просвете, науке и технолошког развоја Др Срђана Вербића   
одржан састанак са представницима репрезентативних синдиката у образовању. 

  Теме састанка су биле : укрупњавање норме, измене планова и програма,  и 
друго. 

На почетку састанка рекао је да у  буџету за плате  за наредну годину  недостаје 
једна милијарда динара али да то не треба да нас забрињава јер је у буџету за 
претходну годину недостајало две милијарде динара али да су оне надомештене из 
других средстава.(није рекао којих). 

  У разговору о  дотакли смо се многих питања која су значајна за образовање: 
норме, смањења броја предмета, оптерећење деце, мреже школа, величине школе као 
правног лица, смањење броја часова верске наставе и грађанског васпитања, 
двојезична настава, злоупотребе у просвети итд. 
              Као највећи тренутни  проблем истакнут је рад за Радну групу и Радне подгрупе 
задужене за праћене радног ангажовања запослених у просвети по школским 
управама. Посебно су истакнути  проблеми у Школској управи Београд. Тренутно је у 
Београду око 650 просветних радника непреузето, а на одређено ради око 
3944.Представници синдиката су указали да у београду 156 директора није доставило 
податке о томе у ком су мандату тренутно и да ли је то место проглашено као слободно. 
Синдикати су  инсистирали на системском решењу овог проблема. На питање Где је и 
које системско решење? Министар није имао одговор.  
              Представници репрезентативних синдиката су указали на проблем 
катастрофалног  рада  просветне инспекције, као и притиска који трпе председници и 
чланови синдикалних организација који пријављују неправилности у школама, па чак и 
према члановима Радних подгрупа. 
             Закључено је да ће се уприличити састанак са инспекцијском службом уз 
анализу конкретних случајева уз предузимање адекватних мера. Такође, разматра се 
могућност именовања лица које је задужено за просветну инспекцију. Министар је 
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обећао да ће на примедбе Радне групе по питању реализације технолошких вишкова на 
нивоу Београда одговорити писаним путем. 

Као незаобилазна тема разговора била је и реализација Споразума о решавању 
спорних питања потписаног од стране два министарства и представника четири 
репрезентативна синдиката.Посебно је скренута пажња на члан 3. који говори о 
увођењу платних разреда од 01.јануара 2016. за који нам се чини да је неостварив али 
ко зна можда нас и  изненаде... 

 
Извештај поднели Милорад Антић и Сњежана Павловић 

 

 

 

 

 

 

За СРПС:  
Слободан Брајковић, председник 

 

             

       
  

 


