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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/338561/Tigar-u-gubitku-u-prvih-sest-meseci 

"Тигар" у губитку у првих шест месеци 

Танјуг  

Пиротски холдинг "Тигар" у првој половини године забележио је пад пословних прихода уз 

негативан крајњи резултат показују финансијски подаци које је ова компанија објавила путем 

Београдске берзе. 

Тигар" је у периоду јануар-јун остварио консолидовани приход у висини од 2,2 милијарде 

динара што је смањење од 12,5 одсто у односу на исти период протекле године, објавио је сајт 

брокерске куће "Синтеза инвест гроуп". 

 

Како је компанија саопштила, највећи допринос паду продаје дао је комплементарни програм, 

посебно гуме, преко предузећа у иностранству и на домаћем тржишту са мањом продајом од 24 

одсто. 

  

Консолидовани пословни добитак "Тигра" спустио се на 13 милиона динара са 

прошлогодишњих 44 милиона динара, док су високи финансијски расходи гурнули ову 

компанију у губитак у висини од 89,2 милиона динара. 

 

Менаџмент ове компаније која нема стратешког партнера, а држава је највећи акционар, 

саопштио је да је финансирање и даље кључни проблем и да ће резултати "Тигра" у наредном 

кварталу у великој мери зависити од „имплементације пројекта дугорочне финансијске 

стабилизације који ће подржати ДЕГ”. 

 

Акције "Тигра" протеклих дана на Београдској берзи "таворе" на нивоима близу историјског 

минимума. 

  

По последњој цени од од 283 динара тржишна капитализација ове компаније износи свега 

486,3 милиона динара (4,1 милион евра). 
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Шницла стигла до 600 динара, следе 
брашно, млеко... 
 

Јесен није ни почела а прогнозе и упозорења пољопривредника да ће први 
хладнији дани донети астрономске цене наважнијих намирница обистинила су се 
и пре него што смо очекивали. Што због суше, што због танког динара, што због 
скупих енергената, на пијацама и радњама је - да се смрзнеш. Најсвежији примери 
енормног поскупљења су месо - килограм свињског бута достигао је ових дана 600 
динара, те пасуљ који је на пијацама дошао до астрономских 400 динара 
килограм, а отишло је и брашно, тестенина... 

  

Списак намирница које ће поскупети до почетка септембра је, чини се никад дужи. На реду су 
зачини, млеко и сиреви, минерална вода, месни наресци, смрзнуто поврће, готова јела, пилеће 
прерађевине, вина, парадајз сок, слаткиши...  

Пре два дана су, како смо чули од водећих трговаца у земљи, поскупели брашно, тестенина и 
сос новосадског „Данубијуса”, за 30, односно 15 одсто. Овог произвођача испратиће и 
„Митсидес поинт” чија ће свежа тестенина сутра поскупети 20 одсто, а сушена 27 одсто. 
„Житко” ће 20. августа подићи цене своје тестенине за 5,5 до 10 осто, а „Нелт-Неопланта” ће 
кориговати ценовник за готова јела и то за 10 до 15 одсто. Интегрална брашна, пшенично и 
ражено, домаћих произвођача, скочиће 24 августа за 5,2 до 10,9 одсто, након тога и тестенине 
од хељде... 

Првог дана септембра млеко и млечни производи „Млекаре Шабац” ће отићи за 1,9 до 11,4 
одсто, такође и минерална вода „Књаз Милош„, за 3,2 одсто... Месне конзерве и смрзнуто месо 
„Тисакопа” поскупеће три до пет одсто првог дана септембра... Судећи по најавама које стижу с 
њива, из обора, из прерађивачке индустрије, на овај списак неће бити стављена тачка наредног 
месеца. Напротив: из Групације месне индустрије при Привредној комори Србије упозоравају 
да постоји реална могућност да производња меса, због десеткованих усева, то јест сточне хране, 
те због сијасет дугогодишњих  проблема због којих нам је сточарство у блату, буде доведена у 
питање. Чак и они који буду имали пара за месо, неће имати шта да купе, упозоравају из ове 
групације. 

Подсетимо, у протекла два месеца, а нарочито у јулу, цена сојине сачме је готово удвостручена, 
а 20 до 30 одсто су поскупели кукуруз и друге сировине за сточну исхрану. Узгајивачи свиња у 
Срему сматрају да би цена живе мере товљеника требало да буде повећана са садашњих 190 до 
200 динара на 250 динара килограм јер је без те цене веома тешко засновати нову производњу. 
Млеко и млечни производи тешко ће се одржати на ово нивоу с обзиром на то да су луцерка, 
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слама и сва храна која се користи за исхрану говеда у односу на лане двоструко скупље. При 
томе, хране нема довољно. 

Ако нам може бити за утеху, држава каже да има план за смиривање тржишта и заустављања 
раста цена. Министар пољопривреде Горан Кнежевић изјавио је да ће Влада интервенисати 
преко Дирекције за робне резерве како би спречила поскупљења најважнијих пољопривредно 
прехрамбеих производа због суше. По његовој оцени под хитно би требало интервенисати 
помоћу Робних резерви сточном храном и готовим производима како би се утицало на 
подмирење тражње и одржала стабилност цена, међутим, за то је неопходно зелено светло 
Владе. 

И министар трговине Расим Љајић уверава да је најважнији задатак ове државе да обезбеди 
бољи живот грађанима, те да неће бити поскупљења хлеба, повећања ПДВ-а на храну. 

- У овом тренутку нема разлога за повећање цене хлеба, и тако ће остати сигурно до 30. 
септембра, док је уредба о ограничавању маржи на снази. После ћемо видети како стоје 
биланси жита, а чињеница је да род пшенице неће бити на нивоу домаћих потреба, казао је 
Љајић. 

С. Глушчевић 
  

Оде и уље 
За сутра су из „Инвеја” најавили поскупљење сунцокретовог уља за 6,5 одсто. Поменимо, сада је 
литра „витала” 150,73 динара. „Млекопродуктови” јогурти, павлаке и млеко ће поскупети данас, 
и то за 2,7 до 5 одсто, потом ће поскупети и млечни намази и сиреви овог произвођача. Теже 
ценовнике спремају и „Бамби”, „Алка - Здраво органик” „Нестле Адријатик” ... 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/jesen-stize-s-njom-i-novi-dugovi 

Јесен стиже, а с њом и нови дугови 
 

Сви који су имали среће да ово лето проведу на мору, планини или бањи ових дана 
се враћају кући и сусрећу са новим трошковима. Почиње школска година, треба 
ставити зимницу „макар мало”, ту је још и по који неплаћени рачун. 

  

Исте муке муче и грађане који су се овог лета освежавали на неким од градских купалишта или 
у лавору. А када се сведе рачуница кућног буџета многи ће видети да су као и цела држава: 
скоро па пред банкротом. Ипак, за разлику од надлежних из Владе Србије они не могу да 
позову у помоћ Међународни монетарни фонд. Остају, значи, кредити, минус или картица. 

Закључно са јуном грађани Србије дугују банкама 602 милиона динара. А доцња дуже од 60 
дана неизмиривања обавеза износи 4,2 одсто. Није драматично па је извесно да ће јесен 
банкарима донети доста посла. Али и овог пута важи савет који слушамо већ годинама. 
Уколико морате да подигнете зајам онда је најбоље задужути се у динарима уз фиксну камату. 
Уколико клијент процени да може у тренутку задужења да плаћа ту рату онда је извесно да ће 
то моћи да учини до краја отплате. За оне који су спремни да се зарад нешто нижих трошкова 
задуже у еврима остаје да на крају сваког месеца када дође време плаћања рате са страхом 
гледају у курсну листу. Истина динар је почетком ове седмице чак ојачао, али је већ при њеном 
крају поново почео пад. Оно што је изгледало као привремена стабилизација домаће валуте 
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била је последица одлуке Народне банке Србије о повећању учешћа динарског дела издвајања 
из обавезних резерви банака. То је повећано са 27 на 32 одсто односно са 19 на 24 процента 
зависно од рока. Таква мера увек донесе јачање домицилне валуте па је тако било и код нас, 
али се овде веома брзо истопило. Значи да је већ сада извесно да ће евро рата да расте, само се 
још не може са прецизношћу рећи колико. 

Многи не би да се муче са кредитима, формуларима, одобрењима па радије бирају кредитне 
картице, што је скупља позајмица на нашем тржишту. Упоредни подаци показују да се камата 
на картице креће од 19 до 31 одсто на годишњем нивоу. Па је за клијенте који ће посегнути за 
овом позајмицом најбитније да се пре него што дају пластику на провлачење кроз терминал  
распитају о камати и условима. Све више банака нуди картице типа инстолмент. Клијент тако 
трошак може поделити на више месечних рата три,четири... Таква позајмица се исплати јер је 
рок плаћања краћи али су рате веће. Па уколико кућни буџет то може да поднесе ово би могло 
да буде прихватљиво решење. Посебно код банака код којх је камата нижа. 

Минусе по текућем рачуну такође треба избегавати јер су камате чак и више него оне код 
картица. А када се једном потроши плата унапред јако је тешко поново доћи макар на 
позитивну нулу. Ову позајмицу је најрационалније користити дан-два пре плате и то ако се баш 
мора. Код  задуживање било би добро погледати листу трошкова коју клијент паћа банци. 
Банкари све чешће уводе праксу да клијент који подиже кредит плаћа осигурање уколико 
остане без посла. Овај трошак банкари често убацују у суму кредитног задужења па тако 
клијент све време отплате плаћа камату и на ову накнаду. Јефтиније је овај трошак платити 
ођедном. 

На крају није наодмет подсетити да се ове године очекује висока стопа инфлације код нас од 
око 10 одсто. По најавама поскупљења лакше би било направити листу оних роба и услуга које 
неће поскупети него онога где нам је виша цена готово загарантована. Зато није лоше 
пожурити па купити оно без чега се не може. 

Д. Вујошевић 
 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:kosice-preuzele-poslove-

smedereva&catid=31&Itemid=101 

Кошице преузеле послове Смедерева 
 

“Србија је добро место за инвестирање, а железара у Кошицама и Сартид су комплементарни и 
једни другима неће бити конкуренција”, тврдио је Џон Гудиш, дугогодишњи први човек 
америчке компаније “Ју-Ес стил” која се недавно повукла из Србије. Али, разлог повлачења 
није остварена разлика у цени - Американци су 2003. смедеревску железару и шабачке “Беле 
лимове” платили 23, а прошле године су их препустили Влади Србије за 40 милиона долара. 
Одлазак “Ју-Ес стила” са српског тржишта последица је економске кризе и смањене тражње за 
челиком, пре свега у развијеним европским земљама на челу с Немачком, због чега је централа 
у Питсбургу послове из Смедерева преусмерила ка филијали у Кошицама. 

У години кад је купио смедеревску железару највећи амерички произвођач челика, смештен у 
држави Пенсилванији, забележио је рекордан губитак од 463 милиона долара, да би већ 2004. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:kosice-preuzele-poslove-smedereva&catid=31&Itemid=101
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драматично поправио своју позицију остваривши добит од 1,08 милијарди долара. Коментатор 
“Питсбург трибјун ревије фебруара 2005. проценио је да је “Ју-Ес стил” највећи пословни корак 
направио “купујући банкротирану америчку Натионал Стеел Цорп. и српски Сартид за 
багателних 23 милиона долара”. Поред тога, Американци су ослобођени обавезе плаћања 
дугова према повериоцима који су, по различитим проценама, износили од 500 милиона па до 
1,7 милијарди долара, како је тада тврдио Џон Гудиш. Но, упркос томе, доласком “Ју-Ес стила” 
за запослене у железари после година безнађа у којима су једно време гајили печурке, 
заискрила је нада која је, чинило се, имала потпору у реалности. Али, нада је трајала кратко. 
Након што је пар година била у врху највећих српских извозника, смедеревска железара је 
2007. је имала последњу успешну годину. Проблеми су почели са избијањем светске економске 
кризе 2008, наредне године пад је већ био очигледан, да би у 2010. приходи покрили расходе са 
88, а у 2011. са 85,3 одсто. Прошлу годину је “Ју-Ес стил Србија” завршио је са губитком изнад 
висине капитала (34,8 милијарди динара). Године 2009. “Ју-Ес стил Србија” учествовао је у 
губицима компаније на глобалном нивоу са 14,03, а већ 2010. са 41,88 одсто. Тотална дубиоза 
наступила је од марта прошле године када долази до још оштријег пада извоза, упоредо с 
падом јединичне цене извоза и растом потраживања која су значајно већа него вредност њене 
имовине. Отуда су у Питсбургу израчунали да би им за санирање губитака сопственим 
приходина требало 13 година и одлучили су да кажу “адио Србија”. Логично је да се светска 
криза одразила на пословање произвођача гвожђа и челика, па тако и смедеревске железаре. 
Прошле године укупан извоз челика у свету износио је 335 милијарди евра и био је мањи за 6,3 
одсто у односу на 2008, а нажалост међу земљама које су забележиле највећи пад (23,5 одсто) 
била је Србија. Остале бивше југословенске републике - Словенија, Хрватска и БиХ – оствариле 
су већу вредност извоза него пре кризе, а већи пад од Србије имала је само Црна Гора. (страна 
3) (са 1. стране) Та тенденција настављена је и ове године па је тако у фебруару регистрован 
извоз од 22,5 милиона евра, скоро пет пута мање него у марту 2011. (106,8 милиона евра). Раст 
извоза у поједине земље - Румунију, Турску и Албанију – ни издалека није био довољан да 
компензира за пад вредности извоза на главна тржишта - Немачку, Италију и Аустрију, земље 
које су истовремено и најзначајнија тржишта за “Ју-Ес стил Кошице”. С обзиром на чињеницу 
да је извоз челика из Словачке у 2011. био скоро на нивоу из 2008, очигледно је да је централа 
“Ју-Ес стила” у Питсбургу преусмерила снабдевање ових тржишта, уместо из Смедерева, на 
филијалу у Словачкој. Епилог је познат. “Ју-Ес стил” се повукао, а Влада Србије се враћањем у 
посед смедеревске железаре наводно за један долар обавезала да ће измирити дугове према 
сестринској фирми у Кошицама у износу од 40 милиона долара. Тако је окончан излет 
Американца у Смедерево о коме је у извештају од 10. маја 2004. Савет за борбу против 
корупције између осталог је написао: “По свему судећи радило се о крупној корупцији у коју су 
били умешани највиши представници државе, који су уз свесрдну подршку судова омогућили 
страној компанији да оствари велику противправну добит; министар за привреду и 
приватизацију (Влаховић) је давао изјаве које су биле усмерене на збуњивање јавности и 
прикривање договора који су се склапали иза сцене; договор министра Влаховића са 
привилегованим купцем (УС Стеел), који је прихватила Влада и Републички секретаријат за 
законодавство, изведен је на штету државе, односно свих грађана ове земље.” 

А плате изнад просека 

Ако се подаци из биланса “Ју-Ес стила Србија” о трошковима зарада, накнада зарада и осталих 
личних расхода, поделе с бројем запослених испада да је просечна бруто зарада у смедеревској 
железари у 2010. износила 79.261, а у 2011. 82.808 динара, знатно изнад просечних плата у 
држави. Није познато колико су на поменути просек утицале зараде руководилаца из САД 
којима је ово био рад у иностранству, али се претпоставља да је централа у Питсбургу за 
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“успешно изведену операцију Смедерево” Џона Гудиша, Томаса Келија и Мајкла Федоренка 
обилато наградила. 

Разлика у сатницама железара (долара на сат) 

Питсбург 16,98 

Кошице 3,74 

Смедерево 0,90 

*Подаци из 2004. године 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1023:Krpljenje-rupa-u-bud%C5%BEetu-

penzionera&catid=11&Itemid=122 

Крпљење рупа у буџету пензионера 
 

Агонија и финансијске тешкоће Републичког фонда пензијско-инвалидског осигурања 
(РФПИО), који око половину својих расхода покрива дотацијама из буџета, дежурна су тема 
последњих месеци. Према проценама, новца за редовну исплату понестаје, још неколико 
месеци биће покривено, тако да многи пензионери и чланови њихових породица са правом 
страхују. Ових дана је министар рада и социјалне политике Јован Кркобабић званично изјавио 
да су таква страховања неоправдана и да се са сигурношћу може рећи да ће редовна исплата 
пензија потрајати до краја године. 

Значи ли то да још четири месеца нема разлога за бригу и панику? Притом, нико од 
званичника из гарнитуре нове Владе није оповргао ни план да се исплати такозвана 13. 
пензија, чија је најава изазвала бројне коментаре стручне јавности и грађана, који се боре са 
скупоћом и једва спајају крај с крајем. Према официјелним најавама, пензионери чији су 
месечни чекови лакши од 15.000 динара до краја године треба да очекују 13. исплату, која ће се 
давати квартално и износиће укупно 20.000 динара. Коалиционим споразумом је предвиђена 
13. пензија која ће бити исплаћена у четири рате од по 5.000 динара, а исплата би требало да 
почне када се за то створе технички услови, почев вероватно од септембра или октобра, још 
није прецизирано. Ова нова врста социјалне помоћи најугроженијима требало би да буде само 
додатак за крпљење све већих рупа у буџетима старијих за набавку хране, зимнице или нешто 
огрева. Према подацима Фонда ПИО, у мају је исплаћено око 1,6 милиона пензија, а најнижи 
износ је у категорији запослених у самосталним делатностима - 12.645 динара. Мање од те суме 
има око 34 одсто пензионисаних. Најнижа примања, у просеку 9.706 динара имају 
пољопривредни пензионери, а међу њима је и 3.700 који добијају чек мањи од 5.000 динара. 
Остаје енигма како пронаћи изворе средстава за ову дотацију угроженим пензионерима, али је 
још спорније да ли ће се дефицит текућих расхода фонда убудуће покривати додатним ино-
кредитима или још неповољнијом варијантом коју заговарају поједини министри продајом 
неких јавних предузећа. Из зачараног круга финансирања пензија може се изаћи једино 
уколико дође до опоравка привреде и повећања броја запослених који ће да плаћају доприносе, 
истиче Љубисав Орбовић, председник Савеза синдиката, уједно и председник Управног одбора 
фонда ПИО. Суштина проблема пензионог система је у систематском пропадању привреде. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1023:Krpljenje-rupa-u-bud%C5%BEetu-penzionera&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1023:Krpljenje-rupa-u-bud%C5%BEetu-penzionera&catid=11&Itemid=122
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Број запослених стално пада, а број пензионера расте, уз то су једно време људи присилно 
терани у пензију, да би се фирме ослободиле вишкова и решили неки социјални проблеми. 
Сасвим је евидентно да ће фонд имати велике тешкоће још дуго година, јер су они произведени 
због погрешног економског концепта и укупне ситуације у друштву. Тако ће бити док се 
суштински не промени однос броја запослених и пензионера, тврди Орбовић. Он веома 
корисном оцењује обавезу банака да од 1. јуна обавештавају Пореску управу о уплаћеним 
порезима и доприносима, што треба да допринесе повећању прихода фонда. @ЛЕГЕНДА: 
Орбовић: Тешко изаћи из зачараног круга @АНТРФИЛЕ: Однос запослених и пензионера 
ускоро 1:1? Упозоравамо још једном да је потпуно неодржива ситуација у којој Фонд ПИО 
функционише као проточни бојлер, а притом надлежни у Влади још нису озбиљно размотрили 
предлог радне групе о његовој финансијској консолидацији, истиче Славенко Гргуревић из 
Уније послодаваца Србије. Још почетком године било је јасно да ће све више новца недостајати 
за редовну исплату пензија, због пада привредних активности, и ово питање би за једну 
озбиљну државу требало да буде приоритет, каже он. Планирани расходи фонда су ове године 
556 милијарди динара, од којих 51 одсто треба да буде прикупљено из доприноса и редовних 
прихода, док се дефицит од 49 одсто намирује из републичке касе. Однос запослених и 
пензионера стигао је на критичну границу од 1:1, а према пројекту финансијске консолидације 
фонда предвиђено је да се из расхода измести чак 33 одсто различитих социјалних давања и 
накнада. Трајније решење пензијског система немогуће је без раста БДП, инвестиција и 
запослености, али процене економиста су по питању ових економских полуга засада доста 
песимистичне. Граничну одрживост система може да обезбеди базичан однос од најмање три 
радника на једног пензионисаног (60-их година однос је био 7:1), али је ова равнотежа већ 
више година поремећена уз тренд погоршања. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1045:Od-Kru%C5%A1ika-ostala-samo-

Namenska&catid=21&Itemid=125 

Од Крушика остала само Наменска 
 

Нема Ваљево више Србијанку, Елинд, Стефил, Градац, Крушик текстилне машине, Крушик 
арматуре... све је пропало у буразерској приватизацији. Судбина Ваљевске пиваре, најстаријег 
колектива, и даље је крајње неизвесна. Од некадашње моћне индустрије која је запошљавала 
20.000 људи остали су још ХК Крушик и донедавно Крушик акумулатори, који више нису 
ваљевска већ београдска фирма. Ова информација изазвала је шок у граду, посебно међу 
садашњим и бившим радницима, као и малим акционарима. Наиме, Одбор директора Крушик 
акумулатора одлучио је 5. 

јула о промени седишта, односно о пресељењу у Београд. Руководство је обавестило раднике да 
је све прихватила Агенција за привредне регистре и да је од 23. јула седиште фирме у Београду. 
Руководство објашњава да је одлука донета после детаљне анализе досадашњег пословања, 
очекивања и динамике развоја и искустава других (Мериме односно Хенкела и Пионира). 
Подсећају се радници и мали акционари да по окончању петогодишњег периода после 
приватизације Акумулатори се све више потврђују као извозно оријентисано предузеће 
(проценат извоза у 2012. години достигао је 72 одсто). У том смислу, све већи број контаката са 
кључним међународним купцима, близина државних органа, дипломатско-конзуларних 
представништава и пословних банака, већ дуже време представљају разлоге да се формално 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1045:Od-Kru%C5%A1ika-ostala-samo-Namenska&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1045:Od-Kru%C5%A1ika-ostala-samo-Namenska&catid=21&Itemid=125
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седиште привредног друштва усклади са центром стварних активности и доношења пословних 
одлука, саопштено је. Потом следи заклињање да је све урађено у складу са законом и 
позивање на некакво мишљење Министарства економије и регионалног развоја да промена 
седишта привредног друштва не повлачи никаква посебна права евентуално несагласних 
акционара. Наглашава се да се правни положај запослених не мења, као ни надлежности 
судова и инспекција, те да ће се скупштине акционара, као и до сада, одржавати у Ваљеву. И 
тако Ваљево остаде без свог последњег индустријског бренда, чија је производња у Ваљеву 
почела 1957. године. Заборавља се да ником није падало на памет да седиште фабрике сели у 
Београд ни у време када је извоз био неколико десетина пута већи од садашњег, а у то време, 
осамдесетих прошлог века, све врсте комуникација биле су знатно лошије. Такође се не помиње 
да, на пример, словеначком Горењу, италијанском Валију и аустријском Аустротерму, који су 
неупоредиво већи извозници од Акумулатора, не пада на памет да седиште компаније из 
Ваљева изместе у Београд. Треба ли подсећати да је Раух Србија из Београда пресељен у 
Коцељеву, у којој је производња? Уосталом, шта би било када би све фирме које послују по 
Србији имале седиште у Београду? Много питања се може поставити о томе шта значи за 
Ваљево одлука о томе што Крушик акумулатори нису више ваљевска, већ београдска фирма. 
Стручњаци са којима смо разговарали сматрају да то није само формално пресељење седишта, 
већ да постоје неки дубљи разлози. И док ћуте градске власти, и претходне и актуелне, 
реаговали су мали акционари - тужбом, тврдећи да су њхова права повређена. Правници с 
којима смо се консултовали сматрају да су мали изгледи да одлука Одбора директора опстане, 
јер да има битних формалних повреда поступка. Пресуда Привредног суда у Ваљеву се са 
нестрпљењем ишчекује. @ЛЕГЕНДА: Да ли ће седиште Крушик акумулатора бити у Ваљеву 
или Београду одлучиће ускоро суд Фото: С. Раковић 

 

 

http://pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/238696/Bez+posla+500++prosvetara+.html 

НАСТАВНИЦИ И УЧИТЕЉИ ШИРОМ СРБИЈЕ У ПАНИЦИ 

Без посла 500 просветара 
У школама у Србији у току је састављање спискова наставника и учитеља који ће 
бити проглашени за технолошки вишак, а коначне листе прекобројних 
биће познате почетком школске године 
 

Пребрајање Готово трећина од 104.000 запослених у просвети нема пун фонд часова 

Према прогнозама синдиката, без посла ће остати неколико стотина просветних радника, 
највероватније око 500. 
 
Спискове управо сачињавају директори школа и потом их достављају Министарству просвете. 
Уз листе прекобројних, директори шаљу и податке о томе да ли потражују нове раднике, а њих 
преузимају са листе људи који су проглашени за технолошки вишак (бар би тако требало да 
буде по закону). 

http://pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/238696/Bez+posla+500++prosvetara+.html
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Социјални програм 

Милан Јевтић из Уније синдиката просветних радника Србије упозорава да је због константног 

смањења броја ђака и одељења све мање наставника са пуним радним временом:- Од око 

104.000 запослених у основним и средњим школама, готово 30.000 њих нема пуну норму 

часова, па самим тим има мању плату. Само прошле године око 2.800 људи остало је без пуне 

норме, а неке колеге имају свега 10, 20 или 30 одсто норме - каже Јевтић и додаје да просветни 

радници који ће бити проглашени за вишак треба да се распитају да ли, евентуално, могу да 

предају неке друге предмете. 

 

Он истиче да је за 12 година број ђака смањен за око 190.000 и да због тога проблем 

популационе политике треба да постане приоритетан. 

 

Сви траже изговоре 

 
Председник Форума средњих стручних школа Милорад Антић каже да у овом тренутку нико не 
може да са сигурношћу каже колико ће људи остати без посла.- Али ако знамо да велико број 
школа техничке, грађевинске, кожарске и машинске струке није на појединим образовним 
профилима уписао ни једног јединог ђака, онда је јасно да је ситуација лоша. Без посла ће 
вероватно остати неколико стотина наставника док ће њих око 5.000 имати смањен фонд 
часова - наводи Антић. 
 
Наш саговорник каже да Министарство просвете и Влада, ако не желе проблеме, треба под 
хитно да направе добар социјални програм за просветне раднике који ће бити проглашени за 
вишак.Огласио се и Форум београдских гимназија: 
 
- Многа одељења ће бити затворена, многи наставници ће остати без дела часова, а многи 
директори школа покушаће да сва та питања реше на неки свој начин, све под изговором да се 
придржавају закона, да они воде бригу о својим колегама и слично, а у ствари у жељи да 
изиграју закон и Посебниколективни уговор, како би запослили неког свог. У ФБГ-у се увелико 
припремамо за пружање правне помоћи нашим колегама. Са начелницом Школске управе 
Београда још почетком јула одржан је припремни састанак, уз договор да се крајем августа 
настави сарадња о доследној примени колективног уговора - стоји у саопштењу ФБГ. 
 
 
Председница Форума београдских основних школа Радмила Додић каже да по већ устаљеној 
традицији, за време распуста, школе праве листе прекобројних, нераспоређених, неомиљених... 
- Наравно да се консултују у вези са неким кадровским решењима са надлежнима у 
Министарству просвете. А у већини случајева чак ни формално школе не испуњавају законску 
обавезу да се консултују са синдикатом, да поштују статут, акта о начину бодовања, ако их 
имају. И поред срамних финансијских санкција за прошлогодишњи штрајк просветних 
радника, које је требало да буду увод у ову срамну „рационализацију", наставницима није 
сломљена кичма. Чуће се још о улози синдиката у септембру. 
Виолета Недељковић 
 

http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=16096&oglId=746&mId=231&burl=pressonline.rs&t=1345447933&sc=833c53c05f1f45ea1b51c0dbaa1e18bc&dl=1
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/trbovic:-prosvetni-sindikat-iznece-minimalne-zahteve_337327.html 

Трбовић: Просветни синдикат изнеће 
минималне захтеве 
Извор: РТВ 

НОВИ САД  

Свесни тешке ситуације у држави али и свог незавидног положаја, просветари ће у 
среду у подне на заказаном састанку у Влади Србије изнети минималне захтеве, 
најавио је председник Синдиката просветних радника Војводине Милан Трбовић 
гостујући у Војвођанском дневнику РТВ-а. 

"Тражићемо повећање коефицијента за разредне старешине, од четири на седам одсто, да се у 
основним школама за наставнике повећа коефицијент за један одсто за свако дете са посебним 
потребама у одељењу у ком ради наставник и да се у специјалним школама повећа коефицијент 
наставника са 10 на 15 одсто у односу на школе где се одвија редовна настава", рекао је 
Трбовић. 

Он је додао да је Синдикат просветних радника Војводине спреман на стрпљење, да ученици 
неће трпети, те да ће школска година почети на време. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1158894/Prestrojavanje+prosvetara+.html 

Престројавање просветара 

Држава спрема списак прекобројних наставника, који немају пун фонд часова, 
који ће бити распоређени по другим школама у истој општини. Синдикати 
просвете поручују да вишак наставника и учитеља настаје због повећања броја 
ђака по одељењу. 

У школама у Србији у току је састављање спискова наставника и учитеља који ће у новој 
школској години бити вишак, односно неће имати пуну норму часова. Разлог су смањење броја 
ђака и нерационално запошљавање претходних година. Прошле године било је око две и по 
хиљаде просветних радника без пуне норме, а цифра за ову школску годину знаће се наредних 
дана. 

Припремио Вељко Медић 

Док су се ђаци у јуну борили са оценама и пријемним испитима, њихови наставници и 
директори борили су се са нормама. Део просветних радника који је у матичним школама 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/trbovic:-prosvetni-sindikat-iznece-minimalne-zahteve_337327.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1158894/Prestrojavanje+prosvetara+.html
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проглашен вишком, неће остати без посла, већ ће ти наставници бити распоређени по другим 
школама у истој општини. У Министарству просвете кажу да то није једино решење. 

Зоран Костић из Министарства просвете, науке и технолошког развоја каже да постоји одлив у 
пензију па се њихова места допуњавају, а решење је пројекат друге шансе. 

"Прошле године имали смо 37 школа у другој шанси па смо онда допунили норму са људима 
који су били технолошки вишак", каже Костић. Према његовим речима, ове године треба да се 
"убаци" још 40 школа.  

У Синдикату радника у просвети сматрају да вишак наставника и учитеља настаје због 
повећања броја ђака по одељењу. 

Слободан Брајковић из Сндикат радника у просвети каже да би требало да се на неки начин 
смањи број ученика по одељењу и на тај начин ће и ефикасност наставе да буде боља, а и људи 
који су добили мањи број часова на неки начин добиће своју норму. 

"Оправдање за ово јесте јер ефикасност наставе са 30 ученика у оделењу и са повећаним бројем 
часова са 25 на 29 и 31 уопште није могућ", каже Брајковић. 

У последњих 12 година број ђака у Србији смањен је за готово 200 хиљада. Мањак ученика 
ствара вишак наставника, али то није једини разлог. Представници Министарства просвете 
кажу да се плаћа цех и нерационалном запошљавању у претходним годинама. 

"Ви морате да знате да су примани на једну норму по три човека и ту је дошло до тог великог 
броја запослених, уместо да се прими један биолог или један математичар примано је тројица 
по 30 посто", објаснио је Костић.  

Социјални програм за просветне раднике који су близу пензије једно је од решења за смањење 
вишка наставника и учитеља, кажу у Унији синдиката просветних радника. 

Поред тога, сматрају да би и уводјење обавезног средњег образовања смањило вишак 
просветних радника. Објашњавају да седам до 10 хиљада ђака који заврше основну, не упише 
средњу школу, што и један број професора оставља без посла. 

 

 

 


