
 
 
 
 

ПУКЛО ВЕРБИЋЕВО УКРУПЊАВАЊЕ НОРМЕ И 
ПОДМЛАЂИВАЊЕ ПРОСВЕТЕ 

 
         Иако је добрим познаваоцима стања у српском образовном систему од 
почетка било јасно да од идеја министра школског о укрупњавању норме и 
подмлађивању просвете неће бити ништа, министар је упорно у јавности 
форсирао ове две „реформске“ идеје које је импутирао у своје најближе 
сараднике, па су оне у стручној и другој јавности пружале лажну наду 
колегама са непуном нормом да ће добити пуну норму, односно младим 
дипломираним стручњацима који имају пролаз у просвету да ће у догледно 
време добити посао у овој делатности од посебног друштвеног интереса.  
         Иако смо добронамерно упозоравали и сараднике министра и 
министра лично да од овог посла не може бити ништа јер би реализација 
такве идеје, и једне и друге, била кршење школске легислативе и правно 
насиље над онима који би се требали курталисати дела норме, а у корист 
другог или трећег колеге који има непуну норму, а који би остао у систему. 
Најбоља потврда за ову тезу јесте чињеница да постоје хиљаде радника који 
су насели на причу о отпремнинама, узели отпремнине и онда се суочили са 
трајно умањеним пензијама, па сада једино што им преостаје – потписују 
петицију и упозоравају јавност како су преварени. Дакле, од укрупњавања 
норме ништа, јер су просветне власти, а и министар, пропустили прилику да 
договорено са синдикатима уграде у „кровни закон“, па да створе основ за 
ширу примену листа за преузимање и за запошљавање са тзв. „листе Б“ 
(Листе запослених који су засновали радни однос на непуно радно време), па 
је министру у временској изнудици једино преостало да пошаље упутство о 
начину преузимања запослених са листе које, свима је добро знано, не може 
попунити правни вакум, већ начин преузимања регулише на закону 
супротан начин. И тако, наш вајни министар, уместо да буде бранилац 
законитости, он наговара директоре да Закон крше, позивајући се на 
одредбе ПКУ, заборављајући при том, да све одредбе ПКУ које су у 
супротности са Законом су неважеће.  
         Министра Вербића то не брине, као уосталом ни доследност, јер на 
ново правно насиље наговара директоре школа, „пребацујући им у крило 
врућ кромпир“, шаљући им препоруку којом им сугерише да због 
педагошких разлога (!!!) продуже радни век колегиницама које до ступања 
на снагу Закона о максималном броју запослених испуне услов за старосну 
пензију, дискриминишући, при томе, оне који су тај услов већ испунили, као 
и мушке колеге које у својој препоруци и не помиње. И тако, ионако 
слуђеним директорима намеће још једну дилему – да ли да поступе по 
Закону или по његовој препоруци и да уместо колеге који испуњавају услов 
за старосну пензију у исту достојанствено и отпрате или да им агонију 
продужи за још неколико месеци. Аргументи да се то чини због наставе 
сасвим сигурно не стоје јер су и Закон и препорука дебело закаснели, као 
уосталом и збрињавање „технолошких вишкова“, јер је настава отпочела, у 
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разредима су професори примљени по хитности, а како нема конкурса, а 
неће их у догледно време ни бити, јасно је да тек ово отвара простор за 
нерегуларну наставу и то у много већој мери него да је на време решен 
поступак преузимања, најпре оних који су остали без целе норме или дела 
норме, а потом и оних који су засновали радни однос на непуно радно 
време. У сваком случају, дани који долазе сасвим извесно донеће нови хаос 
који ће са већ хаотичним стањем само допринети лошој ситуацији у кућама 
знања, која ће се  очигледно наставити, не само до краја календарске 
године и првог полугодишта, него вероватно и у току целе школске године. 
Министар ће у међувремену изаћи са неком новом популистичком идејом, 
заборављајући да је директоре и синдикате гурнуо „да ваде вруће кестење 
из ватре“, а он ће се и даље правити невешт, а од свега „пилатовски прати 
руке“. Посебна прича и тема су правилници о цени услуга у школи који су 
три пута мењани у року од месец дана и који су унели пометњу, овај пут 
међу ненаставно особље, али сасвим сигурно да наш министар има и нових 
идеја и да оне неће заобићи ни наставнике. Ко преживи реформе министра 
школског, имаће прилику и да прича.  
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