
 
 
 

УСКОРО НОВЕ ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА  
О ЦЕНИ УСЛУГА У ШКОЛАМА 

 
         Ако су се просветари начекали да министар донесе правилнике о цени услуга 
у основним и средњим школама, и на то чекали више од две деценије, сад су 
сведоци експеримента In Vivo, јер је министар у веома кратком периоду, од свега 
неколико месеци, па потом од свега неколико недеља, донео више (читај: 3) 
правилника о цени услуга које су у постојећи хаос у српским кућама знања унели 
нови и то, како рече министар Вербић, из разлога што су му први  Правилник 
подметнули (ма шта год то значило) а потоње је он сам креирао под притиском 
интересних група (читај: УСПРС), што је резултирало побуном три остала 
синдиката која су тражила да им се призна тарифни суверенитет и право на 
преговоре и по овој теми, а не да то буде прћија министра одавно изгубљеног у 
реалности и његових најближих сарадника који се ротирају на местима којима 
сасвим извесно нису дорасли.  
         Након притиска три синдиката – СРПС, СОС и „Независност“, министар је 
опет, наравно очекивано, попустио и формирао Радну групу (кад хоћеш да нешто 
не направиш, формираш радну групу, анкетни одбор, комисију и сл. – прим. аут.), 
чиме је отпочео посао на изради измена Правилника о критеријумима и 
стандардима за финансирање установа које обављају делатност основног и 
средњег образовања и васпитања (ваљда није могло дуже име групе). У овој Радној 
групи налазе се представници свих репрезентативних синдиката просвете и 
представници министарства просвете. Први радни састанак одржан је у петак, 
18.09.2015.г. и на њему су чланови радне групе разматрали бројне примедбе 
пристигле из школа, нажалост и констатовали да је немогуће на највећи број од 
њих одговорити, јер су лимитирана садашњим правилницима и било би их могуће 
имплементирати ако би се донели потпуно нови правилници. 
         Добар део састанка је посвећен примедбама, односно допису стиглом из 
Заједнице пољопривредних школа, па је са правом констатовано да су нека радна 
места неопходна за функционисање ових школа неоправдано изостала, а услов су 
да ове школе уопште могу функционисати. Радна група је ургентно послала допис 
министру да се овај недостатак отклони и пре доношења нових правилника.  
         Радна група се усагласила да лоше формулације у Правилнику остављају 
могућност појединим директорима да умање плату запосленима који раде у 
завршним разредима, а због, како је речено, неиспуњавања годишње норме. Овај 
део Правилника неопходно је дорадити како би се убудуће избегло садашње 
неодрживо стање.  
         На поменутом састанку Радна група је прихватила више захтева школа које 
имају сопствене приходе усагласила се да и она упути захтев надлежним органима 
да се установе образовања изузму из законских ограничења која од 01.01.2016. 
предвиђају укидање сопствених прихода. 
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         Радна група предложиће министру да се у правилницима остави могућност 
да школе својим појединачним захтевима могу добити одобрење за отварање новог 
радног места које је условљено специфичностима те школе.  
         Како седници није присуствовала помоћница министра за основно и 
предшколско образовање (како сазнајемо више и неће бити помоћница), све 
примедбе које су стигле из овог сектора остављене су за неку наредну седницу, 
иако је Радна група стала на становиште да ће нови Правилник морати претрпети 
знатно више измена него Правилник за средње школе. Констатовано је и да је 
Правилник – у делу који дефинише број ученика по групама прављен по мери 
великих образовних центара, при чему је запоставио интерес и угрозио будућност 
малих школа.  
         Осим ових тема, чланови Радне групе расправљали су и о чињеници да 
тренутно актуелни Правилник за основне школе „не препознаје“ подручне школе, 
већ истурена одељења третира као да су у дворишту школе, иако је свима добро 
знано да се ради о дислоцираним школама у другим селима или насељеним 
местима често пута удаљеним и више од 10-15км.  
         Ако је нешто добро, то је чињеница да се Радна група састала и почела 
„одмотавати клупко“. А колико ће од свега тога бити користи, видећемо већ на 
почетку наредне школске године, ова ће свакако ићи како је и започела – траљаво 
и хаотично, чему је у великој мери допринео и министар својим појашњењима, али 
и новоименовани помоћници министра и државни секретари са мешањем у све и 
сва, као и начелница координаторка свих руководиоца школских управа 
Министарства просвете, који давањем различитих информација само више 
усложњавају ионако компликовану ситуацију. 
 
Нови Сад, 22.09.2015.год.                                  проф. Хаџи Здравко М. Ковач, 
                                                                              генерални секретар НСПРВ 
 


