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Дуга листа прекобројних наставника 

АУТОР: И. МИЋЕВИЋ  

Спискпви технплпщких вищкпва у шетвртак би требалп да стигну щкплским управама. Брпј вищкпва 
разликпваће се и пд града дп града. Негде не маока деце, па ће сви имати ппсла 

У ЗБОРНИЦАМА пснпвних и средоих щкпла наредне щкплске гпдине биће бар 700 нпвих прекпбрпјних 
наставника. И дп сада хиљаде прпсветара нису имале пун фпнд шаспва, а пве гпдине јпщ пкп 200 неће 
убележити ниједан шас у расппреду. Биће угащен и велики брпј пдељеоа щирпм Србије.  

Са 7.000 ђака маое у првпм разреду средое щкпле, кап и мнпгпбрпјним пдељеоима за занатлије кпја 

су пстала празна, прпблема ће бити вище у средоим щкплама. Мада и пснпвне щкпле уписује пкп 1.500 

првака маое, па се и ту праве спискпви прекпбрпјних. 

Према ранијим најавама из Министарства прпсвете, већ у шетвртак би требалп да се зна кпликп у 
щкплама има технплпщких вищкпва, али ти ппдаци, заправп, неће бити ппзнати дп пред сам ппшетак 
щкплске гпдине. Рпк да щкпле предају спискпве прекпбрпјних щкплским управа, а пне прпследе 
Министарству прпсвете, јесте 15. август, али ће пн бити прпбијен. 

- Шкпле јпщ нису направиле спискпве, такп да ни ми немамп прецизне ппдатке. Тек следеће недеље 
знаће се пп щкплским управама кпликп има кплега кпје су делимишнп или у пптпунпсти пстале без 
нпрме шаспва - каже Драган Матијевић, председник Уније синдиката прпсветних радника. - 
Прпцеоујемп да ће пкп 200 кплега пстати сасвим без шаспва, а јпщ 500 да ће делимишнп бити без 
нпрме. Али ту је и пгрпман прпблем пкп 30.000 људи, кпји већ немају пун фпнд, а тим ни пуну плату. 

УЧИТЕЉИ НАЈБРОЈНИЈИ НАЈВИШЕ прекпбрпјних је у великим градпвима. Међу прпсветарима кпји су 

пстали без нпрме, најбрпјнији су ушитељи, јер се уписује маои брпј пдељеоа. Са смаоеним фпндпм 

прпщле гпдине билп је највище наставника енглескпг језика, физишкпг, музишкпг, гепграфије и истприје. 

Брпј вищкпва, дпдаје, разликпваће се и пд града дп града. Негде не маока деце, па ће сви имати ппсла. 
У Чашку, на пример, у средоим щкплама уписанп је десет пдељеоа маое, щтп знаши да недпстаје 300 
ђака у пднпсу на претхпдну генерацију, а самим тим и ппсап за велики брпј наставника. 

Прави брпј технплпщких вищкпва, заправп, тещкп је утврдити. Десет дана пред ппшетак претхпдне 
щкплске гпдине ппмиоалп се скпрп 30.000 прпсветара са непуним фпндпм, да би се дп првпг септембра 
тај брпј смаоип, у званишним изјавама представника Министарства прпсвете, на пкп 6.000, а касније и 
на пкп 4.000 људи. Званишнп је щирпм Србије прпщлпг септембра угащенп 240 пдељеоа. 
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Живот лепши у статистици 

АУТОР: Д. МАРИНКОВИЋ  

Званишну статистику у Србији демантује сваки улаз у тргпвине и ппређеое са примаоима. У јулу цене 
„пале“ 0,9 пдстп, а за храну и рашуне пптребне две и пп прпсешне пензије 

НИЖЕ цене „на папиру“ пд 0,9 пдстп на месешнпм нивпу већини пптрпщаша у Србији нищта не знаше. Чак 
и са тим упбишајеним летоим сезпнским снижеоима ппврћа и впћа, тещкп се саставља крај с крајем, 
нарпшитп у ппрпдицама где самп један шлан ради. И ппред јулских ппјефтиоеоа, цене су сада и 
званишнп пп статистици вище у прпсеку за 8,6 пдстп негп пре гпдину дана. Живпт је, међутим, према 
прпсешним месешним прихпдима дпмаћинстава, знатнп скупљи.  

За плаћаое месешних рашуна и куппвину хране прпсешан пптрпщаш у Србији и даље издваја „брдп“ пара. 
Вреднпст пптрпщашке „кпрпе“ је два и пп пута већа пд прпсешне пензије, дпк је за оенп ппкриће 
пптребна скпрп једна и пп српска плата. У јулу су највище ппјефтинили храна и безалкпхплна пића за 4,2 
пдстп. Највећа снижеоа забележена су на пијаци, а краставац, бпранија, парадајз, паприка, щаргарепа, 
крпмпир су збпг дпстизаоа пуне сезпне ниже шак и дп 50 пдстп. 

Прпщлпг месеца мпглп је да се ущтеди и на куппвини пбуће и гардерпбе, у прпсеку шетири пдстп. Ипак, 
у јеку сезпне, аранжмани за летпваоа, пшекиванп, били су скупљи негп у јуну и тп за шак 33 пдстп. 
Ппскупеле су и цигарете, алкпхплна пића, ппједини шаспписи, коиге, али и инфпрматишка ппрема, 
ппрема за сппрт, бащту, забаву... 

- Гпдищои пдмпри „диктирају“ и цене, а ппред хрпнишне беспарице, прпдаја је ппала и дп 30 пдстп, па 
се гпмилају и залихе - кажу у тргпвинским ланцима. - Стпга се и сами прпзвпђаши и дпбављаши 
уздржавају пд ппвећаоа цена, без пбзира на тп щтп су ппједини инпути пппут гприва, а пд пвпг месеца 
и електришне струје ппскупели шак за пкп 10 пдстп. 

Струшоаци указују да је дефлација усред лета „вище правилп негп изузетак“, а ппследица је сезпнскпг 
ппјефтиоеоа хране. Тп щтп је у једнпм месецу била дефлација, сущтински не меоа слику наще 
привреде, а тп је да ми имамп виспку инфлацију, шији су узрпци превелика пптрпщоа, кпју „прпизвпди“ 
држава. 

 

- Овај месец је у складу са пшекиваоима кпја ппстпје, али ради реалније екпнпмске „слике“ важнп је 
увек ппсматрати прпсешну гпдищоу стппу инфлације - каже за „Нпвпсти“ Александар Стеванпвић, 
екпнпмиста. - Ове гпдине, пп свему судећи, имаћемп инфлацију у границама кпје је прпјектпвала 
Нарпдна банка Србије.  
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У ОКВИРИМА 

ИНФЛАЦИЈА ће пд пктпбра, тврде у Нарпднпј банци Србије, бити у планираним пквирима.  

Члан Савета гувернера Нарпдне банке Србије Иван Никплић каже да ппдизаое цене електришне 
енергије неће ни у кпм слушају прпменити тренд пада међугпдищое инфлације. 

- Већ нареднпг месеца пшекујемп да пна буде исппд псам пдстп, у септембру исппд щест пдстп, да би пд 
пктпбра защла у предвиђени кпридпр Нарпдне банке Србије - рекап је Никплић. 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/odlozen_strajk_u_skolama_2_septembra.55.html?news_id=265987 

Излазак Обрадовића и Динкића из владе оставио синдикате просветара без преговарача  

Одложен штрајк у школама 2. септембра 

АУТОР: В. Андрић  

Бепград - Нпва щкплска гпдина ппшеће на време, јер је Синдикат радника у прпсвети Србије (СРПС) 

пдустап пд најављенпг генералнпг щтрајка, кпји је бип заказан за 2. септембар, сазнаје Данас. Смена 

министара прпсвете и финансија Жарка Обрадпвића и Млађана Динкића практишнп је примпрала пвај 

синдикат да пдустане пд прптеста, јер у пвпм тренутку немају с ким да прегпварају п кпрекцији 

кпефицијената у пбразпваоу, щтп је бип пснпвни щтрајкашки захтев.  

Председник Синдиката радника у прпсвети Србије Слпбпдан Брајкпвић каже за Данас да ће тај синдикат 
„верпватнп дпнети пдлуку п пдлагаоу щтрајка, јер немају нашина да га спрпведу“, те да ће сашекати 
фпрмираое нпве владе и пдредити нпви термин за прптест, акп не успеју да се дпгпвпре са 
Обрадпвићевим и Динкићевим наследницима. Чак и акп нпва влада буде фпрмирана дп 26. августа, тп 
неће утицати на евентуални пбрт, јер щтрајк мпра бити најављен 15 дана раније.  

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/odlozen_strajk_u_skolama_2_septembra.55.html?news_id=265987


6 

 

Ппдсетимп, СРПС је јпщ крајем маја дпнеп пдлуку да ступи у седмпдневну пптпуну пбуставу рада пд 2. 
септембра, укпликп влада не пристане на измену кпефицијената за пбрашун и исплату плата 
заппсленима у пбразпваоу. Тај синдикат тражи да пднпс између најниже и највище зараде у прпсвети 
буде један према три, дпк је сада један према два.  

- Нащ предлпг је да се кпефицијенти кпригују у три гпдине, и тп такп щтп би у 2013. кпефицијенти били 
ппвећани за девет пдстп, 2014. за исти прпценат и 2015. за 9,5 пдстп. Најнижу плату би имале 
спремашице, пкп 21.000 динара, кпликп сада изнпси минималац у Србији, а псталим категпријама 
заппслених зарада би се ппстепенп усклађивала, какп бисмп дпщли дп тпга да пднпс између најниже и 
највище плате буде један према три - каже Брајкпвић.  

Синдикати уппзправају да је ппстпјећи пднпс непдржив и да је тп дпвелп дп нелпгишнпсти да заппслени 
са шетвртим степенпм струшне спреме такпђе примају минималац. Брајкпвић указује да је прпсешна 
зарада у пбразпваоу (40.000 динара) у пвпм тренутку исппд републишкпг прпсека (44.000), иакп пп 
квалификаципнпј структури 80 пдстп заппслених у прпсвети има вищу или виспку струшну спрему. У 
прилпг тпме да су прпсветари у лпщијем пплпжају пд псталих кприсника бучета, гпвпри и ппдатак да је 
свима оима плата ппвећана пре замрзаваоа. Брајкпвић дпдаје да су прпсветари 2006. гпдине имали 30 
пдстп већу плату пд прпсека у држави.  

На питаое да ли ће излазак из владе дпсадащоег министра финансија утицати на прегпвпре, јер су 
синдикати са Млађанпм Динкићем имали кпректне пднпсе, Брајкпвић пптврђује да су са оим успевали 
да се дпгпвпре.  

- Динкић нам је рекап да сада нема пара, али је пбећап да ће кпрекција кпефицијената ппшети пд 2014. 
гпдине. На једнпм пд ранијих састанака нас је питап защтп смп дпзвплили да нам плате тпликп падну. 
Рекли смп му да смп мнпгп пута тражили прпмену кпефицијената и да је тп билп предвиђенп пд 2012. у 
сппразуму кпји су синдикати пптписали са владпм ппсле великпг щтрајка 2011. гпдине. Међутим, тп није 
исппщтпванп - каже Брајкпвић.  

Унија синдиката прпсветних радника Србије сутра ће пдржати састанак Председнищтва, на кпме се не 
пшекује дпнпщеое преппруке п евентуалнпм щтрајку ппшеткпм нпве щкплске гпдине. Јасна Јанкпвић из 
Уније каже за Данас да ће Председнищтвп анализирати ппстпјећу ситуацију у пбразпваоу, кпја, пп 
оеним решима, свакакп није дпбра, али да се у пвпм тренутку не размищља п нпвпм прптесту. 
Ппдсетимп, Унија је тпкпм маја и јуна пдржала низ прптеста збпг технплпщких вищкпва у прпсвети, кпје 
су ппдржали и шланпви Синдиката пбразпваоа Србије. Јанкпвићева наглащава да пдлуку п щтрајку 
мпже да дпнесе самп Главни пдбпр Уније, кпји ће се састати 24. августа, али дпдаје да тренутнп 
„синдикати немају с ким да прегпварају“.  

Припреме за щтрајк на јесен јпщ пре летоег распуста ппшеп је и Грански синдикат прпсветних радника 
Србије „Независнпст“, али јуше нисмп успели да сазнамп да ли ће и пни пдустати пд прптеста. Измена 
кпефицијената је кљушни захтев и тпг синдиката.  

Један састанак 

Накпн щтп су синдикати најавили щтрајк у щкплама, фпрмирана је кпмисија кпја је требалп да 
предлпжи измене кпефицијената у пбразпваоу. У опј су били представници сва шетири 
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репрезентативна синдиката прпсветних радника, министарстава прпсвете и финансија. Кпмисија је 
пдржала самп један састанак, накпн шега су без министарскпг места пстали Жаркп Обрадпвић и Млађан 
Динкић.  

Технплпщки вищкпви 

Синдикати прпсветних радника јпщ немају ппдатке п брпју заппслених кпји ће пд јесени бити 
прпглащени технплпщким вищкпм. Тај списак би требалп да буде ппзнат ппсле 15. августа. Прпщле 
гпдине пкп 30.000 заппслених није ималп пун фпнд шаспва, а пд јесени би ситуација мпгла бити 
драстишнија, јер је шак 7.000 маое ђака у генерацији кпја је уписала средоу щкплу. Дпдатни прпблем 
настап је накпн афере са „прпваљеним“ тестпвима и уписа у средое щкпле самп на пснпву бпдпва из 
пснпвне, јер су средое струшне щкпле пстале пплупразне, дпк су у пппуларним щкплама ђаци 
уписивани прекп предвиђене квпте.  

 


