
 

САСТАНАК СА МИНИСТРОМ ПРОСВЕТЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

 

Данас је у Министарству просвете науке и технолошког развоја одржан састанак коме су присуствовали 

представници репрезентативних синдиката - ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, СОС, УСПРС, СПРС са министром 

Бранком Ружићем и његовим помоћницима: Милошем Благојевићем, Зораном Костићем и Миланом Пашићем.  

Министар је похвалио просветне раднике и изразио задовољство резултатима њиховог рада у овим околностима 

и обавестио нас о одлуци Кризног штаба о отпочињању наставе у другом полугодишту. Истакао је релативну 

безбедност у школама наводећи да је број оболелих ученика између 0,3 и 1,5%, а наставника од 3 до 5%. 

Синдикати су истакли да треба испоштовати одлуке Кризног штаба у вези са епидемиолошким мерама, а 

на локалном нивоу, тамо где нису обезбеђени потребни безбедносни услови и где дође до експанзије оболелих, 

потребно је одмах прећи на онлајн наставу. Затражено је да Министартво редовно објављује податке о броју 

заражених ученика, наставника, као и о броју преминулих од Корона вируса у установама образовања.  

Затражено је да се допусти максимална слобода запосленима у креирању облика наставе и да се растерете 

од формалних бирократских процедура. 

Синдикати су указали на неадекватно повећање зарада од 3,5%,  с обзиром на уложени труд и рад. Са 

овом констатацијом се сложио и министар.  

Представник ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је замолио министра да, с обзиром на предстојеће обавезе у 

отклањану последица епидемије у образовању, затражи ванредно повећање зарада за запослене у образовању. 

Тиме би се начинио и корак напред у најављеној примени платних разреда за 2022. годину. Министар није дао 

никакво обећање у вези са овим предлогом. 

Синдикати подржавају одлагање државне матуре. Формирана је Радна група у МПНТР која ће на 

надељном нивоу пратити активности око државне матуре. У тој радној Радне групе неће бити представника 

синдиката. Мала матура ће бити одржана, а њене евентуалне модификације ће се догодити након анализе Завода 

за унапређивање образовања и васпитања.  

Када је реч о законској регулативи у области запошљавања, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ заступа следеће ставове: 

Мора остати сагласност радних подгрупа на расписивање конкурса; 

Да се конкурси расписују у период јануар - јун текуће године, како би се избегло нагомилавање технолошких 

вишкова на почетку школске године. 

Потребно је побољшати рад просветних инспекција по предметима достављеним од радних подгрупа. 

На састанку је остављено је питање обавезности преузимања по члану 6 ПКУ, ако се тиме значајно 

рационализују путни трошкови. 

Договорено је да синдикати доставе МПНТР свој предлог динамике расписивања конкурса за слободна 

радна места за 2018. годину (наставак расписивања конкурса).  

МПНТР се обавезало да утврди број запослених који ради дужи низ година на одређено, комбинујући 

проценте запослења испод 50%, како би се могао решити њихов статус. 

 

У Београду, 14.01.2021.                                                                  За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ 

                                                                                                       Славко Дерењ, потпредседник 


