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Празници одложили расплет за раднике 
РБВ-а 
 

Укупно 534 запослених у Развојној банци Војводине с нестрпљењем очекује да се 
реши питање новог власника ове куће. Како сада ствари стоје, мораће још мало да 
се стрпе. 

 Све четири банке које су се јавиле као кандидати за преузимање РБВ-а затражиле су додатни 
рок да би се упознале с пословањем куће коју имају намеру да преузму. Истовремено, данас 
треба да се одржи састанак у Агенцији за осигурање депозита којем ће присуствовати и 
предсатвници БОФОС-а, односно Одбора Савеза самосталних синдиката Србије у банкама, 
осигуравајућим кућама и другим финансијским компанијама. Након тог састанка требало би да 
се зна више о условима социјалног програма за запослене у банци који неће наћи нови посао 
ни у будућем развојном фонду Војводине а ни у кући која постане нови власник РБВ-а. 

– Има ту неколико отворених питања – каже председник Покрајинског одбора БОФОС-а 
Владислав Јевтовић. – Колико је нама познато, за отпремнине је обезбеђено 305 милиона 
динара. Уз то, не треба заборавити да запослени већ сада имају право да користе плаћени 
годишњи одмор за текућу годину. Остаје да се све то разјасни. 

Део запослених преузеће развојни фонд Војводине, али њима ће бити потребно између 50 и 60 
радника. То значи да ће ту бити посла за отприлике десетину радника старе банке. Када су пред 
крај децембра запослени у РБВ-у протестовали и тражили да се надлежни у Покрајини јасније 
одреде према њиховој будућности, у разговору представника синдикалне организације РБВ-а и 
БОФОС-а договорено је с покрајинским секретаром за финансије Зораном Радоманом да се 
приликом избора новог власника предност да банци која је спремна да преузме више радника. 

Која банка ће то бити, остаје да се види. Тек, чињеницу да су све финансијске куће које су се 
јавиле да преузму РБВ тражиле одлагање не треба сматрати као лош знак. Крајем прошле и 
почетком ове године било је доста нерадних дана. За стране менаџере празник је почео још 24. 
децембра, а за све ће се завршити након Српске нове године па је разумљиво што се траже 
додатни дани. Кандидати заинтересовани за РБВ су познати још од конца прошле године. То су 
Фолксбанка, односно Сбербанка која је преузела мрежу те куће у Југоисточној Европи у 2013, 
затим две француске куће – Креди агрикол и Сосијете женерал, и Уникредит банка, пореклом 
из Италије и једна од најјачих на тржишту ЕУ. Број запослених у банкарском сектору Србије се 
од 2008. године константно смањује: тада их је по подацима Народне банке Србије било 32.342 
а лане 28.592. Истовремено, опада и број пословних јединица с 2.734 на 2.383.       

Д. Вујошевић 
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Спољни дуг Србије повећан на 25,54 

милијарде евра 

 

БЕОГРАД – Спољни дуг Србије на крају октобра био је 25,54 милијарде евра и у том месецу 
повећан је за 704,1 милиона евра, наведено је у новом броју часописа „Коњуктурни трендови”, 
који издаје Привредна комора Србије. 

При томе је дугорочни дуг повећан за 491,9 милиона евра, а краткорочни за 212,2 милиона. 

Такође дуг приватног сектора повећан је за 605.200 евра (дуг предузећа је смањен за 213,5 
милиона, док је дуг банака повећан за 214,2 милиона), а спољни дуг јавног сектора за 703,5 
милиона евра. Од укупног спољног дуга 25,29 милијарди евра представља стање дуга по 
главници, а 250,6 милиона редовна камата. 

Спољни дуг јавног сектора износио је 11,65 милијарди евра (45,6 одсто), а спољни дуг 
приватног сектора 13,89 милијарди евра (54,4 одсто). 

Танјуг 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Ocenjuju-se-skole-a-ne-nastavnici.sr.html 

Оцењују се школе, а не наставници 

Једна образовна установа добила највишу оцену – четворку, а ниједна школа до сада није 

добила јединицу. – Унија прети грађанском непослушношћу 

 

Уколико Влада Србије, скупштински Одбор за просвету и Национални просветни савет не 
одговоре на захтев синдиката да се обустави оцењивање школа и измени правилник, школе и 
наставници, чланови Уније синдиката просветних радника наставиће бојкот просветних 
саветника који обављају спољно вредновање рада школа. 

По речима Драгана Матијевића, председника уније, „екстерна евалуација” је само нова 
друштвена игра смишљена за бирократију, без икаквог утицаја на наставу. 

– У Министарству просвете је 2000. године било 250 запослених, а сад их је 750. Уколико не 
буде реакција надлежних, увек нам преостаје могућност грађанске непослушности – каже 
Матијевић и подсећа да је једна од основних замерки то што се оцењује администрација, а не 
пракса, као и да у школе улазе нестручни тимови, па физичко процењује социолог. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Spoljni-dug-Srbije-povecan-na-2554-milijarde-evra.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Ocenjuju-se-skole-a-ne-nastavnici.sr.html
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На наш коментар да се у овом вредновању не оцењују наставници појединачно, он одговара да 
оцењивање рада наставника улази у завршну оцену школе и да је циљ овог вредновања да се 
омаловажи рад просветних радника. 

– Како год да урадимо овај посао, увек ће бити оних који су задовољни и група оних који су 
незадовољни. Није тачно да оцењујемо рад појединачног наставника, такође нам није 
полазиште да наставници праве грешке, већ да знају све што треба да знају. Наставници не 
треба да се плаше, ми не меримо да ли наставник зна садржај нити они добијају своју оцену, ми 
пратимо процес преношења знања, посматрамо ученике како реагују, да ли је наставник тај 
који окупира свих 45 минута или и ђаци учествују у часу... Овај велики посао у Београду, на 
пример, који има 300 школа, ради само нас 13. У нашим школама најслабија карика је 
традиционална настава, а најбоље је управо то што имамо квалитетан наставни кадар и све 
више младих у њему – каже за наш лист Марија Крнета, саветник у Школској управи Београда 
и вођа једног од три тима колико их обилази основне и средње школе. 

Она додаје да није тачно ни то да ниједна школа није добила највишу оцену: четворку је добила 
Основна школа „Карађорђе”, иначе прва школа у Србији која је вреднована, а биће сигурно још 
једна или две четворке када се заврше извештаји (у овом оцењивању нема петица). Ниједна 
школа није добила јединицу, а највише је тројки. 

Просветни саветници у школу долазе пошто су се најавили неколико недеља раније и најчешће 
остају два или три дана. Гледа се све: рад на часу, дневници, извештаји, опремљеност, 
изложени дечји радови, као и безбедност и чистоћа школе… Интервјуишу се директори, 
наставници, ђаци, родитељи, школски одбори… 

– Ништа не може да се сакрије, нарочито у основним школама, што су деца млађа, то су 
искренија, иако се догађа да ови старији штите наставнике или се боје да нешто кажу. 
Наилазили смо на школе у којима се „паметна табла” користи само на једном часу или на 
закључане кабинете са потпуно новом опремом – прича саговорница. 

Саветници на часу седе са ђацима, а Крнета каже да је она тада практично у позицији ученика. 
Истиче да се као професор физике суздржава да одлази на часове физике, јер није њена улога 
да наставника саветује већ да види да ли деца уче, да ли су заинтересована, да ли је подстицајна 
атмосфера, да ли је наставник остварио циљ часа и да ли је проверио како га је остварио. 

Саговорница каже да бира речи када после часа даје повратну информацију наставнику, јер 
наилазе на изузетне предаваче, али који имају проблем са оцењивањем, па у одељењу буде 
много јединица: 

Посао саветника није ни да после вредновања школа, прописују мере за отклањање 
недостатака – то ради школа, на основу извештаја просветних саветника који директор мора 
јавно да објави. Идеја је да се и на сајту Министарства просвете објављују годишњи извештаји о 
спољашњем вредновању школа, јер је и то добар показатељ за ђаке и њихове родитеље, али и 
начин да се поправе школе које су слабије оцењене. 

Сандра Гуцијан 
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ЈУГОМЕДИА 

http://jugmedia.info/2013/01/11/interlemind-zatvorio-fabriku-na-45-

dana/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=interlemind-zatvorio-fabriku-na-45-dana 

„Интерлеминд“ затворио фабрику на 45 дана 

ЛЕСКОВАЦ – Око 90 одсто радника лесковачке фабрике „Интерлеминд“, власника бугарског 

бизнисмена Валентина Захаријева, послато је на плаћено одсуство од 45 дана, а производња 

заустављена. 

Председник репрезентативног Самосталног синдиката у тој фабрици Саша Миленковић рекао 

је да су машине у производним погонима угашене, те да је у фабрици остало неколико људи. 

„Од 99 запослених остало је пет до шест радника, менађжера и њихови асистенти, а ми смо 

добили решења за принудно плаћенио одсуство на 45 дана“, каже Миленковић. 

Прекид производње повезује са, тврди, пристиглим кредитним обавезама и блокадом рачуна 

предузећа за, навоно, преко 73 милиона динара. 

 

 

 

 

http://jugmedia.info/2013/01/11/interlemind-zatvorio-fabriku-na-45-dana/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=interlemind-zatvorio-fabriku-na-45-dana
http://jugmedia.info/2013/01/11/interlemind-zatvorio-fabriku-na-45-dana/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=interlemind-zatvorio-fabriku-na-45-dana

