Унија синдиката просветних радника Србије
Адмирала Гепрата 10/II - 17, 11000 Београд;
бр.моб.065/3233-038,065/3233-528;
e-mаil: kancelarijausprs@gmail.com; интернет: www.unijasprs.org.rs ;
текући рачун: 355-1025873-28 Војвођанска банка

САОПШТЕЊЕ
Унија синдиката просветних радника Србије, већ годинама уназад упозорава на велики
проблем система, рад просветне инспекције. Са том тврдњом сложио се и Младен Шарчевић и
непосредно после доласка на чело Министарства просвете, обећао Закон о просветној инспекцији.
На првом тексту, који је био на јавној расправи у исто време када и Закон о основама
система образовања и васпитања (мај и јун 2017. године), радили смо здушно, надајући се да ће ова
област бити уређенија и уједначенија. Закон се тада није нашао у процедури.
Пред нама је сада потпуно нови текст који има исте мањкавости као и претходни. Све оно
на шта смо упозоравали и покушавали да допремо до ушију предлагача, остало је лоше решење у
тексту Предлога.
Не надамо се ничему, осим што ћемо, ако буде усвојен, добити још једно мртво слово на
папиру. Тога у просвети једино не мањка.
Најмање су три разлога за то:
1. Нема прописаних рокова за поступање просветног инспектора. Рокови се црпе из других
закона и практично се оставља сваком инспектору на вољу колико ће дуго (или кратко)
поступати;
2. Нема посебне одговорности просветног инспектора. Овде се пре свега мисли на инспектора
који не предузме, не предложи или не одреди мере или радње за које је овлашћен. Треба ли
посебно нагласити да је и сам Закон бесмислен ако онај ко врши надзор нема одговорност за
непоступање по предмету?
3. Инспектор неће бити одговоран ни у колико поступи на различит начин у истој правној
ствари. То нас наводи на тврдњу да ће различити или чак исти инспектори у различитим или
чак истим ситуацијама, истим или различитим градовима, поступати различито, без икакве
одговорности?!
И коначно, ако су се Законом бавили као и правописом његовог предлога, онда смо тек у
проблему. Свако ко је завршио (основну) школу, зна да се иза римских цифара не ставља тачка,
али то (правописно) правило није познато у Министарству просвете.
Остаје само једно и за начин на који је написан и за Предлог Закона о просветној инспекцији,
Унија СПРС даје оцену, недовољан (1).
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