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Одјекнуше фанфаре, трубе, бубњеви, специјални саветник за образовање постаде
господин Младен Шарчевић. Ухлебио се на буџет. Постављамо питање да ли је то сумња
у партнере у власти, односно да ли је нови министар просвете Бранко Ружић способан
да обавља функцију која му је поверена или је по среди нешто друго. Зашто би иначе,
господин Шарчевић био именован за специјалног саветника председника Вучића, али и
директора Канцеларије за образовање при Влади Србије, чије надлежности су још увек
непознате. Зашто се на овај начин прави дупло министарство и додатно оптерећују
грађани и буџет Србије.
Док је био министар, са својим сарадницима, Шарчевић је ретко поштовао закон,
колективне уговоре и друге подзаконске акте, а још ређе се борио за просветне
раднике, нарочито када је побољшање материјалног статуса у питању. Најбољи пример
је случај председника ФССШ Милорада Антића. Наиме, њега је Министарство одстранио
из Радне подгрупе града Београда само зато што је тражио да се поштује Закон и ПКУ
за основне и средње школе. Не лежи враже у јуну месецу господин Шарчевић је послао
допис у којем пише да сам и даље члан подгрупе. Замислите сад тог специјалног
саветника и његове сараднике који чине тим за образовање.
Шарчевић се није борио за просветне раднике, а о томе најбоље сведочи и чињеница да
за време његовог мандата просветни радници нису добили новогодишње награде, нити
било какву награду за труд, рад и залагање у условима пандемије ковид 19. Сем
тапшања по рамену и лепих речи просветни радници нису добили ништа, али им је из
џепова извлачено за набавку рачунара, интернета, телефона...
Због свега наведеног се питамо чиме је Шарчевић заслужио ову награду да буде
именован за специјалног саветника и то и председника и премијерке.
Дужност је сваке власти да објасни због чега је он ангажован на поменутим пословима
иако постоји Министарство просвете и због чега се дуплирају трошкови у овој области,
када би та средства могла да буду усмерена на побољшање услова рада у школама,
нарочито за време пандемије.

У Београду,
10. 11. 2020. год.
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С Поштовањем,
Милорад Антић-Председник ФССШБ
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