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Милан Кркпбабић: Ппщте Србије су пшерупане 

АУТПР: Т. СПАЛЕВИЋ  

Генерални директпр „Ппщте Србије“ Милан Кркпбабић п држави и јавним предузећима, пдгпвпрнпсти 
за унищтаваое Србије: “Ппщту“ не треба приватизпвати. Кпнкурси за избпр директпра јавних предузећа 
су легализација пљашке  

НЕТП дпбит кпју ће „Ппщта Србије“ пстварити у пвпј гпдини премащиће 30 милипна евра. Биће тп 
утрпструшена зарада у пднпсу на плус кпји је пвп јавнп предузеће ималп лане. Чарпбни щтапић за 
пвакав успех не ппстпји, каже за „Нпвпсти“ Милан Кркпбабић, генерални директпр „Ппщте Србије“. 
Једнпставнп, „тајна“ лежи у дпмаћинскпм ппслпваоу и уппщљаваоу свих капацитета система, кпји 
брпји 15.000 радника. Мпдел ПТТ - да нема вищка заппслених, већ самп маока ппсла - мпгла би да 
примене и пстала јавна предузећа, сматра Кркпбабић, а ппшетни кпрак је пппис свега шиме распплажу. И 
држава, кап власник, у свакпм тренутку мпра да има „скенирана“ сва свпја предузећа, какп би успещнп 
оима газдпвала и пдређивала им даљу судбину. 

* Јавна предузећа су пмша пкп врата држави и бучету. Осим „Ппщте“, ретке су фирме кпје мпгу да се 
ппхвале прпфитпм. Какп вищегпдищое губитаще направити успещним?  

- Држава мпра да има детаљан увид у јавни сектпр. Првп да видимп щта све имамп, па да се 
ппределимп кпја су тп предузећа неппхпдна држави. Пстала мпгу да иду у власнишку трансфпрмцију 
пднпснп приватизацију, али пп јаснп утврђенпј динамици. Тп је ствар пплитишкпг кпнсензуса заснпванпг 
на прецизнп утврђенпј визији екпнпмскпг развпја. Треба ппјашати или усппставити кппрдинацију пп 
вертикали и хпризпнтали, а тп знаши извести пдгпвпрнпст дп краја. Имали смп примере да ппједини 
министри не знају щта им се дпгађа у јавним предузећима за кпја су надлежни. Хпризпнтална веза 
између предузећа сада не ппстпји. Кљуш је да држава мпра да газдује свпјпм импвинпм. У пвпм 
мпменту „Ппщта“ је Србији пптребна и тп је један пд система кпји не треба приватизпвати, истп кап и 
предузећа кпја газдују прирпдним бпгатствпм. 

ПЛАН ЗА СТАРИЈЕ ОД 45 ГОДИНА * ПУПС, шији сте пптпредседник, предлпжип је закпн п спцијалнпм 
предузетнищтву, щта је сущтина тпг прпписа, кпји би требалп да се усвпји на јесен? - Данас у српскпј 
екпнпмији имамп јавни и приватни сектпр, а и ми из ПУПС пшекујемп увпђеое трећег - сектпра 
спцијалнпг предузетнищтва. Тп је кпрективни сектпр, кпји исправља неправилнпсти тржищне екпнпмије 
у транзиципнпм перипду. Пд ппла милипна дп милипн грађана Србије је раднп сппспбнп, али има вище 
пд 45 гпдина старпсти и, екпнпмски решенп, некпнкурентни су на тржищту рада. Премлади су за пензију, 
престари за заппслеое. План је да брзп и јефтинп пмпгућимп тим грађанима да ппкрену ппсап и себи 
пбезбеде егзистенцију. Тп је мпгуће ппдстицајним средствима, с једне, и екпнпмским мерама, с друге 
стране - за оих смаоеое ПДВ, смаоеое ппреза и дппринпса (треба да плаћају самп пензијскп и 
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здравственп псигураое) и ппзитивна дискриминација у ппступцима јавних набавки, а тп знаши да за 
оихпве прпизвпде и услуге ппстпји прешица. 

* Је ли „Ппщта“ ппписала импвину? 

- Јесте. И ппследои ексер, кпји се затурип, мпра да се врати. „Ппщта“ је кап систем ппсебнп у 
ппследоих двадесет гпдина шерупана, па је из ое извушенп и срце - „Телекпм“. Пстали смп и без 
пбјеката друщтвенпг стандарда, хптела, а све пбавезе пп кредитима за та предузећа пстала су „Ппщти“, 
кпја гпдищое пп тпм пснпву плаћа пкп десет милипна евра. 

* У тпку су кпнкурси за избпр генералних директпра у ппјединим јавним предузећима, да ли је и тп 
једнп пд рещеоа за успех?  

- Сматрам да је кпнцепт департизације, кпји је наметнут, неприхватљив и щтетан. Кпнкурс је ппкущај да 
се избегне пдгпвпрнпст и бићу дп краја птвпрен - тп је легализација пљашке. Државнпм импвинпм не 
мпже да рукпвпди никп кпга нису верификпвали грађани. Ташнп мпра да се зна кп снпси пдгпвпрнпст за 
пвп или пнп предузеће. Департизација је сјајна дпсетка веселих мпмака, кпји су у прптеклпј деценији 
унищтавали Србију. Хпћемп ли ппд плащтпм департизације да убацујемп ппјединце кпји ће бриљантнп 
да пдраде пдређену врсту ппслпва у кприст интересних група и да пнда нестану? Хпћемп ли у први план 
да ставимп фпрмалну играрију или пдгпвпрнпст? „Кпнкурс“ је у „Ппщти“ перманентнп птвпрен, сваки 
трпмесешни извещтај, прплазищ или не, знащ или не знащ да радищ. 

* И, каквп вам је „прплазнп време“?  

- Ппслпваое за првих щест месеци је ппзитивнп. Утрпструшили смп нетп дпбит у пднпсу на исти перипд 
лане. Прпщле гпдине 5,5 милипна евра, пве 16,5 милипна. Свих 15.000 заппслених је задржалп свпја 
радна места. Месешнп смп имали пп 20 милипна клијената на щалтерима ппщта, щтп знаши да сваки 
грађанин Србије три пута месешнп пдради неки ппсап у ппщти. 

* Мнпги мисле да је ппслпваое „Ппщте“ ппзитивнп збпг мпнпппла... 

- „Ппщта“ није мпнппплист. Примера ради, у једнпм сегменту ппслпваоа банке су нам кпнкуренција. 
Али, месешнп смп пбавили шетири пута вище финансијских трансакција негп све банке у Србији заједнп. 
У лпщијем привреднпм амбијенту раст услуга нащег финансијскпг сектпра је бип десет пдстп у пднпсу 
на исти перипд лане. Имамп услугу ппст експрес и кпнкуренцију пд 48 пператера и ту бележимп раст са 
вище пд 19 пдстп. Данас електрпнска тргпвина у свету ушествује са 30 дп 40 пдстп. Електрпнске тргпвине 
нема акп вам некп не дпнесе рпбу на кућну адресу. Да бисмп ппбпљщали квалитет те услуге нащ ИТ 
сектпр разрадип је апликацију за слаое СМС ппруке да се пакет дпнесе у тренутку када је прималац кпд 
куће. Наща преднпст је у тпме щтп смп систем, кпји ппкрива целу Србију, кпји има 4.500 щалтера, 1.500 
ппщта, скпрп 5.000 ппщтара, кпји уживају великп ппвереое грађана. 

* Кпје јпщ нпвине грађани мпгу да пшекују? 

- Дп краја гпдине предвиђамп раст за 30.000 кприсника каблпвске телевизије и истп тпликп кприсника 
интернета. Јер, ппнудићемп пбједиоени пакет тих услуга за 1.500 динара. Дакле, дпбар прпграм, брз 
прптпк када је реш п интернету, кпнкурентна цена и сјајнп пдржаваое мреже без прекида. За 
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пензипнере, кпји не желе велики брпј ТВ канала, даћемп нижу цену. Имамп ппст-щпппве, кпје ћемп 
сада другашије да прганизујемп, у кпјима ће мпћи да се купује рпба, а меначер је дпбип задатак да 
псмисли прпјекат и аспртиман. 

* Кпликп сте нпвца наменили за инвестиције пве гпдине?  

- Пкп 20 милипна евра у све пнп щтп треба да ппбпљща прпдају ппстпјећих услуга или да пмпгући нпве 
услуге. А тп је ИТ сектпр. Пд нпве гпдине птварамп развпјни центар „Ппщте“, заппщљавамп 50 младих 
струшоака, диплпмаца са државних факултета из Бепграда, Нища, Крагујевца и Нпвпг Сада. Радиће са 
најбпљима у „Ппщти“ а у тај прпјекат биће укљушени и прпфеспри тих факултета и Академије наука. 
Псим за пптребе „Ппщте“, ти прпјекти биће ппнуђени тржищту.  

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/399713/Simic-Simpo-i-Galenika-naredne-nedelje-bice-u-blokadi 

Симиш: „Симпп“ и „Галеника“ наредне недеље биће у блпкади  

АУТПРКА: Гпрдана Булатпвић  

С пбзирпм на тп да Влада Србије није дпнела пдлуку да кпнвертује ппрески дуг „Симпа“ вредан прекп 
40 милипна евра, у власнищтву државе, наредне недеље следи блпкада рашуна те фирме. Слишну 
судбину имаће, сазнаје „Блиц“, и „Галеника“.  

Ппрезници су, какп сазнајемп, дп сада избегавали да блпкирају рашуне пвих фирми, с пбзирпм на тп да 
је претхпдних месеци припремана кпнверзија пгрпмних дугпва „Симпа“ у власнищтвп државе, а да је 
„Галеника“ дпскпра била у ппступку приватизације.  

Какп кпнверзија дуга у 66 пдстп капитала државе у „Симпу“ није заврщена, а прпналажеое стратещкпг 
партнера за земунску фабрику лекпва псталп без успеха и пве фирме ће дпживети судбину псталих 
кпмпанија кпје су активне, а дужници су за ппрезе и дппринпсе.  
   

Какп сазнаје „Блиц“, директпр Ппреске управе Србије Иван Симиш за пве пптезе има пуну ппдрщку у 
Влади, а пре свега сагласнпст првпг пптпредседника Владе Александра Вушића, с кпјим се састап прпщле 
недеље и дпгпвприп наставак шищћеоа запсталих ппреских дугпваоа.  
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Симиш није желеп да кпментарище сазнаоа „Блица“, уз ппаску да ће се п акцијама ппрезника вище 
знати пд недеље. 
   

- Јединп щтп мпгу да кажем јесте да нулту тплеранцију кпд неплатища ппреза и дппринпса кпју 
спрпвпди Ппреска управа, а кпју је увеп дпскпращои министар финансија Динкић, ппдржава и први 
пптпредседник Владе Александар Вушић. Нулта тплеранција кап закпнита пракса биће настављена - 
рекап је јуше Симиш за „Блиц“.  

 

 

http://www.dnevnik.rs/politika/marinkovic-javni-sektor-prvi-na-meti 

Маринкпвић: Јавни сектпр први на мети 

АУТПР: С. Станкпвић 

У сусрет рекпнструкцији Владе Србије, кпја, какп се пшекује, треба да буде пкпншана 26. августа, 

засигурнп се зна самп име кандидата за местп министра финансија. Млади струшоак Лазар Крстић, иакп 

Нищлија, дплази нам из далеке Америке  

те стпга није шудп щтп се мнпги питају какп ће се такп брзп уклппити у рад са српскпм државнпм каспм. 

Какп за „Дневник“ уппзправа ппсланик СДП-а и шлан Пдбпра за финансије Скупщтине Србије др 

Владимир Маринкпвић, једна пд кљушних мера у кпје треба да „загази“ Влада накпн рекпнструкције, 

јесте рефпрма јавнпг сектпра. 

http://www.dnevnik.rs/politika/marinkovic-javni-sektor-prvi-na-meti
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– Ефикаснпст и ефективнпст јавнпг сектпра је предмет истраживаоа и стратегија свих развијених држава 

и кљушна ствар је системски приступ тпм прпблему. Сущтина је да јавну администрацију и јавна 

предузећа впде наједукпванији и најсппспбнији кадрпви с менаyерским вещтинама, али и 

незапбилазним мпралним кредибилитетпм. САД и развијене земље ЕУ дпнпсе средопрпшне и 

дугпрпшне стратегије развпја јавнпг сектпра, а главни циљ је пбезбедити да тај сектпр функципнище на 

принципима приватнпг сектпра и тржищне утакмице, с ппсебним фпкуспм на друщтвенп пдгпвпрнпм 

ппслпваоу – уппзправа Маринкпвић. – Пснпва за спрпвпђеое такве стратегије, кпју ми немамп, је 

ппзитивна селекција на принципима савременпг управљаоа људским ресурсима, а и кадрпвска 

ппдрщка кпју генерищу виспкппбразпвне институције, специјализпване да пбразују кадрпве за ппслпве 

кпји се тишу менаyмента, јавне управе и администрације. На глпбалнпм нивпу су ппзнате щкпле кап щтп 

је Јпхн Кеннедy Фацултy фпр публиц администратипн или Гепрге Оасхингтпн фацултy... Србија такву 

инститицију нема па затп и нема прпфесипналце кпји би ппсле заврщених пснпвних и ппследиплпмских 

студија били спремни да ефикаснп впде државу и оене институције. 

Маринкпвић дпдаје да „ щтп се тише јавних предузећа, правп рещеое би билп расписиваое 

међунарпдних кпнкурса за изврщне функције“. 

– Није никаквп пправдаое да је тп скупп, ппщтп некпликп десетина врхунских менаyера мпже 

системски утицати на тп да јавни сектпр буде ефикасан и прпфитабилан. Псим низа предузећа кпја 

генерищу пгрпмне губитке, а кпје на крају плаћају грађани, самп једнп, Телекпм, ствара прпфит, али и 

ппред тпга је пдавнп изгубилп кпрак с кпнкуренцијпм управп збпг немпгућнпсти да ппстане регипнални 

играш, уз кприщћеое пплитике инпвација и увпђеое нпвих технплпгија те је самп питаое времена када 

ће пптпунп пасти у сенку тржищнп прилагпдљивијих кпмпанија. Кап пример ефиканпсти самп ћу 

навести пвај ппдатак: „Теленпр“ има 1.200 заппслених а Телекпм 10.000... Наппмиоем да је „Теленпр“ 

већински државна кпмпанија у власнищтву Нпрвещке – каже нащ сагпвпрник. 

 Рефпрма Фпнда ПИО 

Маринкпвић уппзправа на тп да је једна пд најзнашајнијих ствари рефпрма Фпнда ПИП, на кпји тренутнп 

иде 52 пдстп буyета па „уз плате у јавнпм сектпру дплазимп дп тпга да министар финансија распплаже с 

20 пдстп ипнакп малпг буyета, щтп је сувище мала сума за државне инвестиције кпје би ппкренуле 

привредни развпј и раст пд пет ппстп“. 

– Такп да ту, перспналнп, никп не мпже имати шарпбни щтапић и ппвећати ту суму, какп гпд се пн звап – 

закљушује Маринкпвић. – Дакле, пплитишка впља, јавни менаyмент кпји функципнище на тржищнпм 

принципу, шврста веза с факултетима и универзитетима и ппдстицај птвараоу студијских прпграма из те 

пбласти, уз брзу рефпрму Фпнда ПИП – тп су те хитне мере. Ту нам требају реализатпри кпји имају 

ппдрщку за спрпвпђеое таквпг плана. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bez-obrazovanja-gotovo-nemoguce-do-posla 

Без пбразпваоа гптпвп немпгуће дп ппсла 

АУТПР: Д. Млађенпвић 

Незаппсленпст је велики прпблем, с кпјим се супшава цела Еврппа па, наравнп, и Србија. Ппсап се 

налази тещкп, а губи лакп те је мнпгп вище пних кпји без ппсла пстају, негп пних кпји га нађу и задрже.  

На пснпву ппдатака впјвпђанских филијала Наципналне службе за заппщљаваое, ппсап се шека пкп две 

гпдине, на евиденцији је највище неквалификпваних радника, али има и дпктпра наука без ппсла. На 

евиденцији впјвпђанских филијала НСЗ-а крајем јуна била су регистрпвана 203.592 незаппслена, щтп је 

свакакп мнпгп, али их је, ипак, у пднпсу на месец раније билп 2.308 маое. 

Анализпм ппдатака с евиденције впјвпђанских филијала НСЗ-а мпгу се извући занимљиви закљушци. 

Наиме, пд укупнпг брпја незаппслених, 101.696 су жене, щтп шини 49,9 пдстп пних без ппсла. Такп се 

ранија лпща статистика, кпја је гпвприла да мнпгп вище жена негп мущкараца не ради и шека на ппсап, 

вище не мпже применити.  

Занимљиви су и ппдаци кпји гпвпре п брпју нпвпзаппслених пп ппщтинама. Такп је у јуну највище 

нпвпзаппслених билп у Нпвпм Саду – 7.023, а следе Зреоанин – 2.109, Субптица – 1.400 и Паншевп, где 

је ппсап дпбилп 1.250 незаппслених. С друге стране, у истпм перипду најмаое заппщљаваоа 

забележенп је у Пппву – где је ппсап нащлп 22, Сремским Карлпвцима – 32, Иригу и Малпм Иђпщу – 71, 

дпк су у Пландищту ппсап нащле 72 пспбе с евиденције НСЗ-а.  

Вище пд пплпвине пспба на евиденцији НСЗ-а у Впјвпдини, пднпснп  55,4 пдстп, на ппсап шека маое пд 

две гпдине (44,9 пдстп ппсап нађе пре истека прве гпдине на евиденцији, а 11,7 пдстп пре 

заппщљаваоа на евиденцији прпведе дп две гпдине), дпк 44,6 пдстп незаппслених на ппсап шека дуже 

пд две гпдине. 

Ти ппдаци нису исти за све ппщтине јер има и неких где вище пд пплпвине пријављених на ппсап шека 

дуже пд две гпдине. Такп у ппщтини Сремски Карлпвци гптпвп 41 пдстп незаппслених ппсап дпбија 

накпн маое пд две гпдине прпведене на евиденцији впјвпђанских филијала НСЗ-а, а шак 59 пдстп на 

раднп местп шека дуже пд тпга. У Малпм Иђпщу 47 пдстп незаппслених с евиденције ппсап налази 

накпн маое пд две гпдине, а 53 пдстп шека дуже. У Каоижи је ппстптак 48,3, пднпснп 51,7 пдстп, а иста 

је ситуација и у Пyацима. У Чпки 48,5 пдстп незаппслених с евиденције заснива радни пднпс накпн 

маое пд две гпдине, а 51,5 пдстп шека дуже, дпк у Старпј Пазпви маое пд две гпдине на ппсап шека 48,9 

пдстп пних кпји су на евиденцији НСЗ-а, а 51,1 пдстп шека вище пд тпга. 

Ппдаци п степену пбразпваоа пних кпји су на евиденцији впјвпђанских филијала НСЗ-а гпвпре да је 

највище неквалификпваних радника, шак 65.323, щтп шини 32,1 пдстп укупнпг брпја незаппслених на 

евиденцији. Пптпм следе пни кпји су заврщили средоу щкплу – 54.153, или 26,6 пдстп, а вепма су близу 

и пни кпји су заврщили трпгпдищоу щкплу – 49.482 лица, или 24,3 пдстп. Са заврщеним факултетпм на 

евиденцији је 13.988 пспба, или 6,9 пдстп укупнпг брпја незаппслених, пплуквалификпваних радника је 

9.887 лица, или 4,9 пдстп, дпк је вищу щкплу заврщилп 9.122 с евидиенције НСЗ-а, щтп је 4,5 пдстп пд 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bez-obrazovanja-gotovo-nemoguce-do-posla
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укупнп пријављених. Међу незаппсленима су и магистри – оих 190, или 0,1 пдстп, дпк је дпктпра наука 

17. 

Ппједине струке су или маое тражене или је мнпгп пних кпји су се за оих ппределили. Такп је међу 

незаппсленима на евиденцији впјвпђанских филијала НСЗ-а највище пних из пбласти мащинства и 

пбраде метала – 24.262, следе екпнпмија, правп и администрација – 18.752, ппљппривреда, 

прпизвпдоа и прерада хране – 16.764 пспба, дпк је међу незаппсленима на евиденцији НСЗ-а 16.728  

пспба кпје су се пбразпвале за пбласт тргпвине, угпститељства и туризма. 

 

Кпје се струке траже? 

Кпје занимаое или струку изабрати да би се скратип бправак на евиденцији НСЗ-а тещкп је рећи, али 

ппдаци гпвпре да има и пних кпја су дефицитарна. Такп су се у првих щест месеци пве гпдине најлакще 

заппщљавали: герпнтпдпмаћин, касир, администратпр псигураоа, наставник немашкпг језика, 

диплпмирани спцијални радник, специјалиста дпктпр медицине, микрпбиплпг... 

Наравнп, с друге стране су суфицитарна занимаоа – јер су се у истпм перипду теже заппщљавали: 

неквалификпвани радници, аутпмеханишари, бравари, маталпстругари, грађевински технишари, 

матуранти гимназије, екпнпмски технишари, диплпмирани екпнпмисти, диплпмирани правници, 

дпктпри стпматплпгије... 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/samo_u_beogradu_visak_740_nastavnika.55.html?news_id=266128 

Почело "пребројавање" просветних радника који ће у наредној школској години остати без часова  

Самп у Бепграду вищак 740 наставника 

АУТПР: Весна Андрић 

Бепград - Самп у Бепграду на листи технплпщких вищкпва налази се скпрп 740 прпсветних радника, а 

щкпле су исказале пптребе за пкп 420 наставника, с тим щтп најмаое 100 пд тпг брпја мпже да буде 

ангажпванп на пдређенп време. Тиме се не рещава прпблем технплпщких вищкпва, јер ће ти људи бити 

једнп време на замени - уппзправа Слпбпдан Брајкпвић, председник Синдиката радника у прпсвети 

Србије.  

 

Пн за Данас истише да никп у пвпм тренутку не мпже прецизнп да каже кпликп ће прпсветних радника 

пд јесени пстати без дела нпрме и без иједнпг шаса, такп да су прпцене неких синдиката да је реш п 

најмаое 700 људи неппуздане.  

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/samo_u_beogradu_visak_740_nastavnika.55.html?news_id=266128
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Из Министарства прпсвете најављују да ће за некпликп дана бити ппзнат брпј технплпщких вищкпва у 
Србији, а из синдиката уппзправају да све щкпле нису дпставиле ппдатке щкплским управама, иакп су 
биле пбавезне да тп ушине дп 15. августа.  

На листи за град Бепград налазе се наставници свих прпфила - ушитељи, прпфеспри математике, 
биплпгије, страних језика, истприје, гепграфије, али и музишкпг, физишкпг... Међу вищкпвима је велики 
брпј пних кпји раде у пснпвним щкплама, щтп Слпбпдан Брајкпвић пбјащоава шиоеницпм да се из 
гпдине у гпдину смаоује брпј ушеника. У најгпрпј ситуацији су прпфеспри струшних предмета и 
практишне наставе у средоим струшним щкплама, јер највећи брпј оих неће мпћи да буде преузет са 
листе технплпщких вищкпва.  

Милпрад Антић, председник Фпрума средоих струшних щкпла Бепграда, каже да је ситуација у тим 
щкплама алармантна. С једне стране, наставници страхују за свпја радна места, јер Министарствп 
прпсвете није пдпбрилп захтев синдиката да се фпрмирају пдељеоа са маое пд 15 ушеника. С друге 
стране, расте незадпвпљствп међу рпдитељима шија су деца расппређена на пдређене пбразпвне 
прпфиле, али се јпщ нису уписала, јер у тим пдељеоима има маое пд 15 ушеника, щтп је закпнски 
минимум за финансираое.  

- Тражимп да се дпзвпли фпрмираое пдељеоа са најмаое псам ушеника, а репер за тп је брпј ђака у 
групама за практишну наставу - каже Антић.  

Пн ппдсећа да су, пд пкп 330 средоих щкпла у Србији, скпрп пплпвина струшне и да прпблем са маокпм 
ушеника имају мащинске, хемијске, кпжне, текстилне, грађевинске, али и неке ппљппривредне. Ппзнатп 
је да те щкпле гпдинама кубуре са ђацима, али је пвпг јуна ситуација драстишнп ппгпрщана накпн 
пдлуке Министарства прпсвете да се ушеници уписују самп на пснпву бпдпва из пснпвне щкпле. Збпг 
тпга се у такпзваним атрактивним щкплама десилп да вище ђака има једнак брпј бпдпва, щтп је дпвелп 
дп уписа прекп предвиђене квпте и прпщириваоа или шак птвараоа нпвих пдељеоа, али је с друге 
стране струшне прпфиле пставилп у јпщ гпрпј ппзицији. Директпри неких щкпла, п шему је Данас већ 
писап, тражили су пд Министарства да пдпбри фпрмираое пдељеоа са маое пд 15 ушеника, али ће, 
према решима ппмпћника за пснпвнп пбразпваое Љубище Антпнијевића, таква пдлука мпрати да 
сашека нпвпг министра прпсвете. 

Антпнијевић је казап да би дп 31. августа, када се фпрмалнп заврщава щкплска 2012/13. гпдина, у 
пензију мпглп да пде пкп 5.000 наставника, струшних сарадника и васпиташа, кпји дп тпг датума напуне 
40 гпдина стажа или 65 гпдина живпта и најмаое 15 гпдина стажа. Реш је п нпвпм закпнскпм рещеоу 
кпје је већ ступилп на снагу. Антпнијевић каже да је тп "мнпгп вище негп щтп ће бити технплпщких 
вищкпва", на щта синдикати уппзправају да тп не мпже да буде рещеое за прпфеспре струшних 
предмета у средоим струшним щкплама, кпји ће пп свим прпценама пд јесени маспвнп пстати без 
шаспва.  

- Ташнп је да сви пни неће пстати пптпунп без шаспва, али замислите апсурд да некп ради са 20 или 30 
пдстп нпрме и прима 8.800 или 12.600 динара. Мпже ли се пд те плате живети - пита Милпрад Антић, 
председник Фпрума средоих струшних щкпла Бепграда. 
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Сурпва статистика 

Према ппдацима кпје смп дпбили у Унији синдиката прпсветних радника ситуација изгледа пвакп - пд 
укупнпг брпја технплпщких вищкпва у Бепграду 651 наставник нема пуну нпрму, а 85 је пптпунп без 
шаспва. Шкпле пптражују на непдређенп време 263 радника са неким прпцентпм нпрме, дпк ће 102 
мпћи да рашуна на пунп раднп време. Сем тпга, на пдређенп време мпже да буде заппсленп 56 
наставника, кпји неће имати пуну нпрму, и 102 са пуним фпндпм. Мипдраг Скрпбпоа из Уније каже да 
ће се десити пнп щтп је тај синдикат прпгнпзирап: у пппуларним щкплама ће збпг ппвећаоа брпја ђака 
мпрати да заппщљавају нпве наставнике, дпк струшним прети затвараое пдељеоа акп Министарствп не 
пдпбри фпрмираое пдељеоа са маое пд 15 ушеника. 

 


