
 
 
 
 
 

Хоћемо још један круг? 
        

Нови министар просвете, господин Младен Шарчевић показао је да уме, а 
да ли ће се то преточити у бољитак за српске школе зависиће превасходно од 
слободе у раду и способности да изабере своје сараднике. То помоћно особље 
често је сива еминенција и неретко проблеми почињу управо од њих. Са сличним 
проблемима сусретао се и претходни министар. 
      На састанку који је два пута уприличио господин Шарчевић пометњу и 
погрешна тумачења износио је помоћник за финансије господин Тубић. Да ли је 
последица недовољне упућености или мањак добре намере, тек поменути 
господин  тврдио је  да просветни радници нису оштећени за време годишњег 
одмора током 2013. и 2014. године прихватајући притом одговорност за 2015. 
годину. Правдајући то становиште, тврдио је да је претходним ПКУ обрачун 
накнаде био другачије дефинисан а затим да за то постоји и некакво мишљење 
некакве правне службе?! А да ли је то баш тако? Јасним увидом у Закон о раду 
који је важио до 2014.године и претходним ПКУ за запослене у образовању 
потпуно је јасно да за такво становиште нема никаквог основа. Чланови 
поменутих докумената у зарез су преписани и у његовим наследницима,новом 
ПКУ и новом Закону о раду.Једина измена јесте у времену које се користи за 
обрачун просека(по старом Закону о раду 3 месеца а по новом 12 месеци) али то 
нема апсолутно никакве везе са крађом која се догодила јер та врста промене не 
утиче на коначан обрачун. У тој ситуацији потпуно је нејасно како је 2015. 
обрачун био супротан закону а 2013. и 2014.године није? У свакој од поменутих 
година просветни радници закинулти су за нешто више од дневнице што на ове 
мизерне плате свакако није луксуз који себи можемо приуштити! 
     Када је НСПРВ указивао и претходне године да је обрачун за годишњи 
одмор 2015. погрешан, да су просветни радници покрадени и тада смо имали 
сличне тврдње из министарства као и данас. На жалост,такво мишљење није 
долазило само из министарства што је посебно опасно за све запослене у 
образовању! Када су судски поступци које смо покренули тим поводом утврдили 
да смо у праву тек тада је министарство признало крађу коју су надлежни 
назвали „техничком грешком“. Наравно, она би и даље била непримећена да није 
било судских пресуда али нећемо сада о томе.На првом састанку код министра 
изнео сам чињеницу да је иста ствар урађена и претходне две године.  Јасно сам 
том приликом указао на одредбе поменутих докумената и на исправну 
методологију обрачуна коју је,узгред буди речено,министарство знало када је ове 
године обрачунавало годишњи одмор. Таквим,а законитим, обрачуном јула ове 
године и јесмо требали добити неколико сати мање и зато је примање у јулу било 
мање од онога у јуну месецу. Министарство је јасно и прецизно рекло како се 
обрачунава накнада када се повела јавна полемика да ли су просветни радници 
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и ове године покрадени. Господа у министарству би морала да знају да краду 
професоре,људе који умеју да рачунају и да им тај посао не може проћи 
непримећен. Такође, морали би да знају да закони важе невезано да ли њима иду 
у корист или на штету. Верујемо да би и комисија ЕУ била рада да чује ове 
ставове пре затварања поглавља о Србији као правној држави. 
      На крају, уколико проблем не добије праведно решење НСПРВ ће правду 
поново потражити на суду али тада нећемо пристати на вансудско поравнање 
већ ћемо своја потраживања тражити искључиво у правним поступцима. 
Верујемо да у министарству има паметних људи и да и они, попут нас, знају да 
рачунају те да им је јасно колико ће их то играње коштати. Верујемо да ће 
господин Шарчевић и даље бити на становишту изреченом на првом састанку а 
то је да закони морају да важе и да ће предузети све потребне мере. Мораће 
Влада Србије поново да заседа, ако имају памети! 
 
 
Зрењанин, 31.08.2016.                                           Ранко Хрњаз председник НСПРВ    
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