
 
 

Синдикат просветних радника Војводине  
Трг слободе 3, 21000 Нови Сад, тел : +381 21 6624-421 , email: sprv@mts.rs 
 

 

 Данас, 13.08.2020. године одржан је састанак  у Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја, коме су присуствовали Министар  ПНТР Младен Шарчевић са својим 

сарадницима  и представници  сва четири репрезентативна  републичкa синдиката. 

 Представник нашег синдиката на састанку је био професор Милан Трбовић, заменик 

председнка СРПС. Тема састанка је био почетак школске 2020/2021. године, с обзиром на 

специфичну ситуацију изазвану вирусом корона.  Наиме г. Младен Шарчевић је у свом 

излагању саопштио представницима синдиката, да је на основу мишљења кризног штаба, да 

настава у школама може да се одвија непосредно уз потребне мере безбедности ученика и 

запослених,   Министарство ПНТР  направило план реализације наставе у основним и 

средњим школама.  Према том плану наставни час ће трајати 30 минута. У основним школама 

ученици  од 1. до 4. разреда од по максимално 15 ученика у групи (свако одељење има две 

групе)  ће свакодневно похађати наставу у школама комбиновано:  прва, па друга група 

одвојено. Имаће највише 4 часа  на дан. Ученици од 5. до 8. разреда ће похађати наставу тао 

што ће ученици 5. и 6. разреда једне недеље имати наставу у школи понедељком, средом и 

петком, а ученици 7.  и  8. разреда уторком и четвртком, а следеће недеље обрнуто. У 

средњим школама ученици ће бити подељени  у сваком одељењу на две групе. Једне недеље 

наставу у школи ће похађати 1. група свих разреда, а друга група свих разреда ће пратити 

наставу на даљину, а друге недеље обрнуто. Такође је г. Шарчевић саопштио да нико од 

запослених у школама неће имати повећан обим посла и да ће сваких 15 дана директори 

школа бити у обавези, да школским управама званично шаљу извештај о здравственом стању 

 ученика и запослених у школама, на основу кога ће, уколико ситуација буде неповољна, 

настава  бити реализована искључиво на даљину. Комуникација родитеља и наставника ће 

такође да се одвија на даљину, путем телефона или електронске поште. 

 Наш синдикат је имао примедбу, уз образложење, да уколико дође до повећаног броја 

оболелих наставника или ученика, неће бити могуће прећи на реализацију наставе на даљину, 

јер неће имати ко да је реализује и сам процес наставе ће бити  обесмишљен, ако немате 

одговарајући број ученика за реализацију наставе на даљину. Међутим, добили смо 

објашњење,  да је одлуку о о почетку наставе, која ће се непосредно реализовати, донео 

кризни штаб, а да је Министарство ПНТР само реализовало такав облик наставе уз највиши 

облик безбедности ученика и запослених. Такође није уважен захтев синдиката да 

наставници, који здравствено припадају ризичној групи, реализују наставу на даљину уз 

образложење да није проглашено ванредно стање и да у складу са законом нико није 

повлашћен. Синдикати су такође тражили да послодавац обезбеди маске и сву неопходну 

заштиту како ученика, тако и запослених. 

 Општи утисак је да је овај састанак уприличен, само ради информације о томе како ће 

почети настава у школама и да је  Министарство ПНТР уз препоруку кризног штаба већ 

донело план за начин реализације наставе, без претходних консултација и сарадње са 

репрезентативним просветним синдикатима   и наставницима -  тј.  представницима   " 

ПРОСВЕТАРСКЕ СТРУКЕ", који непосредно реализују наставни процес у школама. Мислим 

да овој констатацији нема шта више да се дода. 

 Председник СПРВ       


