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Министарство просвете укида средње стручне школе! 

 

Након разговора са министром просвете, проф. др Томиславом Јовановићем и 

начелником Одељења за средње образовање, Драганом Маринчићем,  и добијених 

критеријума којима ће се руководити Министарство просвете приликом одобравања 

образовних профила и броја ученика за упис, стиче се утисак да ће се поновити 

ситуација од прошле године. 

 

Последице афере зване „Мала матура” 

 

Није неопходно подсећати јавност на скандал са крађом тестова и несагледивим 

последицама до којих је довео: у циљу смиривања страсти дозвољено је да се повећава 

број одељења у гимназијама и да се формирају прекобројна одељења у такозваним 

"популарним" школама док су школе са дефицитарним занимањима остајале празне 

или са веома малим бројем ученика. Уколико се задржи прошлогодишњи план 

уписа ове школе ће бити пред затварањем. Све је извесније да ће се кривица и 

промашаји целокупног система сломити искључиво на средњем стручном образовању 

и да ће оно бити жртвовано зарад мира у кући, тј, држави. По ко зна који пут 

подсећамо да привреда једне земље почива управо на стручном образовању и да 

његово континуирано занемаривање води у суноврат целокупног друштва. 

Административне и услужне делатности ће врло брзо остати без гране на којој седе!  

 

Перфидна игра Министарства просвете 

 

Чињеница је да се мора усагласити број ученика који завршавају основно образовање 

са планираним бројем места у средњим школама. На основу података добијених у 

Министарству просвете тај број је ове године много повољнији те инсистирамо на 

коректној расподели ученика који уписују одређене образовне профиле. Форум 

средњих стручних школа Београда се одувек залагао за стварање услова да свако 

добије шансу у складу са својим способностима, те зато  сматрамо да нема разлога за 

даље урушавање квалитета образовног система и насилно стварање гимназијалаца и 

лажних вуковаца.  

 

Позивање на мањак деце представља перфидан покушај Министарства просвете 

да једнострано и слепо спроведе један од циљева Стратегије образовања по којој 

је планирано укидање 25% средњих стручних школа. Жеља да имамо више 

високообразованог становништва сама по себи јесте позитивна, али у ситуацији у којој 

се налази наше друштво и привреда представља директан пут у пропаст.  

 



Медији и промоција дефицитарних занимања 

 

Свака школа се труди да промовише образовне профиле које планира да упише. Често 

немају ни људски ни материјални потенцијал да одраде озбиљну кампању. Остале 

државне институције се не укључују и не препознају свој интерес да подрже опстанак 

дефицитарних занимања. Тешко је замислити промоцију текстилних, кожарских, 

пољопривредних занимања на нивоу републике (а за шта реално имамо потенцијала), 

ако се у то не укључе званичне институције и медији. Инсистирамо на томе да  сви 

одговорни размисле о кампањи на нивоу државе којом би се дефицитарна 

занимања промовисала и учинила атрактивнијим, бар у моменту када је свима 

стало да се што брже укључе у интеграционе процесе Европске заједнице.  

 

Средње стручно образовање није жртвени јарац 

 

Форум средњих стручних школа ће будно пратити остваривање свих корака  плана 

уписа  и бити спреман да реагује на све потенцијалне нерегуларности ако 31. марта 

2014. не буде познат коначан, и надамо се, разуман и правичан,  План уписа 

ученика у средње школе. 

 

С поштовањем, 

                                                                                                            

У Београду,     Председник ФССШБ – Милорад Антић 

14. 02. 2014.                   065/9442003 

           

 

 

 


