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        Број; 87                                                                                                                          

       Београд, 18.08.2016. 

 

Председнику синдикалне организације 

 

 

Поштовани, 

 

На састанку одржаном данас у министарству просвете, науке и технолошког развоја, 

коме су присуствовали  нови    министар  просвете г. Младен Шарчевић са  сарадницима  и 

представници  репрезентативних синдиката, говорило се о следећим темама: 

 

1. Технолошки вишкови  

2. Формирање радних група и подгрупа за технолошке вишкове на нивоу  

министарства и школских  управа  

3. Анализа рада просветених инспекција и руководилаца школских управа у 

Републици Србији 

4. Утврђивање рокова за исплату незаконито умањених накнада за време годишњих 

одмора 

5. Проналажење начина за решавање  проблема са преузимањем наставника са VI 

степеном стручне спреме 

6. Упознавање са новим Правилником о формирању одељења 

 

Како је министар просвете, науке и технолошког развоја г. Младен Шарчевић и сам 

пре доласка на функцију радио у просвети и како је  добро је упознат са радом у 

образовању , изразио је спремност за сарадњу са репрезентативним синдикатима,  како би 

се  проблеми који су настали по горе наведеним питањима што пре решили . 

Имајући у виду подршку коју смо добили од стране новог министра, надамо се да 

ћемо технолошке вишкове  запослити у што краћем року, уз подршку радних група и 

подгрупа које ће бити формиране. Министар се сложио са констатацијом представника 
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репрезентативних синдиката да највише проблема у раду имамо са просветним 

инспекцијама и начелницима школских управа и обећао је да ће извршити кадровске 

промене како би ти сектори  министарства убудуће радили по закону. 

Од помоћника министра за финансије г . Зорана Тубића добили смо информацију да 

су сви пропусти који су направљени у 2015. и 2016. години приликом обрачуна плата 

уочени, табеларно обрађени и да је израчунат износ за који су плате умањене. Потребно је 

да Влада Републике Србије својим закључком одреди средства из којих ће обрачунати 

износ бити исплаћен. По проценама министарства, реализација  исплате би требала бити у 

првој половини септембра. 

Што се тиче проблема у вези са преузимањем наставника са шестим степеном који се 

налазе на  листи  технолошких вишкова, министарство је преузело на себе да одреди основ  

на основу кога ће регулисати преузимање. 

Нови Правилник о формирању одељења које су добиле школе идентичан је са 

претходним правилницима, а уколико се поткрала нека штампарска грешка, биће одмах 

коригована и послата школама. 

Синдикат радника у просвети Србије ће све примедбе на незаконит  рад просветених 

инспекција и појединих директора школа (које је упутио претходном министру а нису 

решене) упутити и новом министру ради што хитнијег решавања. 

 

С поштовањем, 

 

 

 

За СРПС:  

Слободан Брајковић, председник 

 

               

     


