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Отворено писмо министру просвете, науке и технолошког развоја Срђану 
Вербићу 

 
 
 
 

Коме треба запошљавање нових две хиљаде 
радника у образовању? 

 
 
На прошлонедељном састанку Комисије за ЦЕНУС (критеријуми финансирања 
школских установа), уз присуство представника министарстава просвете, науке, 
технолошког развоја и финансија и синдиката просвете, обавештени смо о намери 
Министарства просвете да за 2.000 места извршилаца (који нису директно везани за 
наставни процес: секретара, референата, психолога, педагога, домара, теткица и 
других) распише конкурс.  
 
Реч је о преко две хиљаде нових радних места и око две милијарде динара које не 
постоје. 
 
Српско образовање је данас у ситуацији да број ученика у основним и средњим 
школама не расте. Технолошки вишкови су током прошле године тешком муком 
распоређени. И поред тога, на територији Републике Србије на одређено време ради 
10.000 наставника (само у Београду око 3.500). Најновије Упутство о смањењу броја 
одељења, које такође најављујете, оставиће без дела норме нових пар хиљада 
наставника. 
 
А Ви, на све ово, најављујете нова запошљавања! 
 
Како нам је саопштио представник Министарства финансија, у буџету за образовање 
недостају средства за исплату децембарских плата за постојеће извршиоце. 
 
Питамо Вас, г. министре, коме треба ово запошљавање нових извршилаца?  
 
Питамо Вас, г. министре, где ћете пронаћи новац за исплату децембарских плата и где 
ћете пронаћи новац за нове раднике? Да ли ће терет плата платити држава или 
постојећи запослени? У каквој вези је ова намера Министарства просвете са 
најављеним повећањем плата у просвети (које је обећао председник владе)? 
 
Поучени искуством из ранијих периода, немамо разлога да не верујемо да ово ново 
„запошљавање“ није резултат потреба образовања, већ резултат притиска на 
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образовни систем, како би се испунили мотиви и потребе владајућих странака, 
Министарства просвете, школских управа, инспекција и многих директора школа за 
запошљавањем „својих кадрова“. 
 
Господине министре, Ви ћете и овога пута, као и много пута до сада, рећи да 
Министарство просвете ради најбоље што може, да ће се решења пронаћи, а да су 
синдикати штеточински реметилачки фактор који види што се не види и не види што се 
види.  
 
Пошто ми, по Вашем мишљењу, никада не долазимо до исправних сазнања и никада 
немамо исправне закључке, па ево и сада - не знамо разлоге овог новог запошљавања, 
молимо Вас да нам одговорите и да нас подучите, како не бисмо били у заблуди и тиме 
реметили наш образовни систем. 
 
 
 
 
С поштовањем, 

 

 

За СРПС:  

Слободан Брајковић, председник 
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