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САОПШТЕЊЕ  
 

ПОВОДОМ ШТРАЈКА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ 
 
 
Поштоване колеге,  
 
У име Друштва физичара Србије изражавам пуну подршку оправданим захтевима просветних 
радника у Србији: 

- да радници у просвети буду изузети од смањења плата за десет одсто,  
- да се донесе Закон о платним разредима који би обухватио читав јавни сектор, укључујући и 

јавна предузећа, 
- да се закључи нови Посебни колективни уговор, и  
- да се отпочне процедура за доношење новог Закона о основама система образовања и 

васпитања. 
 

Годинама смо сведоци да се положај просветних радника све више погоршава. Лоше материјално 
стање праћено је и све лошијим условима рада и положајем наставника у друштву. Просветни 
радници, који обављају изузетно важну и одговорну друштвену делатност, образовање и васпитање 
младих нараштаја, данас су људски и материјално понижени и више не представљају ауторитет за 
ученике, родитеље и ширу јавност. 
 

Са друге стране, постојећа реформа образовања није допринела модернизацији и побољшању, већ 
је довела до бројних проблема у функционисању школства и до настанка потпуног хаоса, поготово 
у случају реформе средњих стручних школа. Оваквом реформом ове школе се своде на занатске, 
што у потпуности затвара врата квалитетном универзитетском образовању великом броју ученика. 
Министарство не показује заинтересованост за решавање овог проблема. 
 

Сматрамо да је неопходно, осим хитног побољшања материјалног статуса просветних радника и 
испуњења њихових захтева, и преиспитивање свих одредби Закона o основама система образовања 
и васпитања, а посебно оних које дефинишу процес реформе образовања, односно улогу заједница 
школа, стручних друштава, матичних факултета, ЗУОВ-а, ЗВКОВ-а, НПС-а, СССО, агенција које 
се баве образовањем, Министарства просвете. 
 
С поштовањем, 
 

 

 
 

                                                                                           Проф. др Иван Дојчиновић, 
                                                                                 Председник Друштва физичара Србије 


