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СРАМНА КАМПАЊА ПОВОДОМ ЕКСКУРЗИЈА 

       Ових дана смо сведоци оркестриране кампање полуписмених и необавештених медија о 

зарадама просветних радника, који се усуђују да у своје наслове ставе цифре о којима професори 

могу да сањају. Стиче се утисак да је то покушај да се заборави скандал око завршног испита за 

који никако нису могли да нас оптуже, мада је било покушаја. Чињенице су следеће: 

1. Дневнице за извођење екскурзије и рекреативне наставе се  исплаћују по Упутству које је 

Министарство донело за извођење истих. 

2. Висину дневнице одређује  Савет родитеља. 

3. Дневнице су једина транспарентна ставка у трошковима екскурзија. 

4. Професор је у обавези да се стара и одговара за безбедност  сваког детета 24 часа за 

дневницу од 400 до 700 динара по детету ( у зависности од одлуке Савета родитеља своје 

школе). 

        Више од две деценије траје урушавања и омаловажавања статуса просветних радника, а ово је 

само још једна од  „хајки“,  коју спроводи нови Министар.  „Мали од палубе“ Жарка Обрадовића 

од свих проблема који су у просветном систему , прво је указао на проблем дневница просветних 

радника! Уместо да се решавају проблеми мале матуре, број деце у одељењима, технолошки 

вишкови, неусклађеност наставних програма и стандарда, насиље у школама, проблеми инклузије, 

санитарни чворови, фискултурне сале, додељивање статуса службеног лица просветним 

радницима,  истиче се као проблем исплата нечега што је Министарсво већ уредило својим 

Упутством. Управо је због разних прича око намештања цена за рекреативну наставу Министарсво 

и донело овакво Упутство! 

     Нико не поставља питање шта је у цени дводневне екскурзије која је коштала око 7500 динара 

по ученику, а једино се зна да је за бригу о детету професор за 48 сати добио око 800 динара. Шта 

је са нетранспарентним делом од око 6500 динара ( један пун пансион, превоз, агенција)? Зашто 

поједини високи функционери министарства просвете инсистирају на одређеним агенцијама код 

појединих директора школа? 

      Препоруке Министарства просвете да се просветним радницима не исплаћује дневница као до 

сада , већ да се исплаћује дневница по Закону о раду,  ниједна школа не треба да прихвати. Нека на 

екскурзије и рекративне наставе децу води Министар и његова екипа за дневницу од 70 динара, а 

могао би и да се одрекне у добротворне сврхе. 

У Београду, 30. 9. 2013. г.                                                                       Председништво ФБОШ 


