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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/467268/Sindikati-Bez-polaganja-male-mature-u-ugrozenim-podrucjima 

Синдикати: Без полагања мале матуре у 
угроженим подручјима 

Бета  

Репрезентативни синдикати просвете предложили су данас министру просвете, науке и 

технолошког развоја Срђану Вербићу да укине полагање мале матуре у угроженим подручјима 

Србије. 

Образложење синдиката је да у многим местима која су погођена поплавама не постоје услови 

да се организује тај испит. 

  

- Мала матура треба да се изведе онако како је договорено у свим местима где је то могуће - 

наводи се у саопштењу четири репрезентатитвна синдиката - Уније синдиката просветних 

радника Србије, Синдиката образовања Србије, Синдиката радника у просвети и синдиката 

"Независност". 

  

Форум београдских основних школа раније је предложио да полагање мале матуре буде 

укинуто ове године због ванредне ситуације изазване поплавама и у знак солидарности са 

ученицима и наставницима свих школа у Србији које не могу равноправно учествовати у 

припремама за полагање завршног испита. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/467223/Sindikat-GSPa-demantuje-gradonacelnika-Grad-ne-izdvaja-13-vec-do-65-

milijardi-za-GSP 

Синдикат ГСП-а демантује градоначелника: 
Град не издваја 13, већ до 6,5 милијарди за 
ГСП 

Тањуг  

Синдикат запослених у комунално стамбеној делатности Србије саопштио је данас да град 

Београд за ЈКП ГСП "Београд" издваја до 6,5 милијарди динара годишње, а да сва остала 

буџетска средства користе приватни превозници, као и Дирекција за јавни превоз. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/467268/Sindikati-Bez-polaganja-male-mature-u-ugrozenim-podrucjima
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/467223/Sindikat-GSPa-demantuje-gradonacelnika-Grad-ne-izdvaja-13-vec-do-65-milijardi-za-GSP
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/467223/Sindikat-GSPa-demantuje-gradonacelnika-Grad-ne-izdvaja-13-vec-do-65-milijardi-za-GSP
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- Због објективног информисања јавности желимо да се давања из буџета прецизно преносе у 

јавности како се не би стекла погрешна слика да је ГСП Београд корисник 20 одсто средстава 

буџета града Београда, и овом приликом понављамо да ГСП Београд учествује у превозу 

Београђана са преко 70 одсто, док истовремено користи нешто мање од 50 одсто буџетских 

средстава опредељених за ЈГП - наводи се у саопштењу тог синдиката. 

 

Тај синдикат реаговао је на јучерашњу изјаву градоначелника Београд-а да се на јавни градски 

превоз у Београду из градског буџета издваја годишње 13 милилијарди динара. 

 

- Искрено се надамо да ће наши путници позитивно разумети нашу молбу да се прецизно 

дефинишу све информације везано за трошење градског буџета - наводи се у саопштењу 

организације синдиката ГСП "Београд". 

 

Градоначелник Београда Синиша Мали изјавио је јуче да Град Београд само на јавни превоз 

годишње издваја 13 милијарди динара, што је скоро 20 одсто годишњег буџета града и рекао да 

је такво стање неодрживо и да се хитно мора наћи решење. 

 

- Ако узмете да је годишњи буџет Београда око 60 милијарди динара, испада да се за јавни 

превоз даје скоро 20 одсто. Неодрживо је да град субвенционише градски превоз са 20 одсто 

свог годишњег буџета и ми то морамо да решимо на начин којим ће бити подигнута 

ефикасност јавног превоза, а са друге стране смањене субвенције - рекао је Мали. 

 

Он је поновио да Београд нема новца за те издатке и да се нада да ће се ускоро наћи решење и 

да ће бити формиран интегрисан јавни превоз. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ugrozeni-nisu-ostavljeni-na-cedilu 

Угрожени нису остављени на цедилу 
 

Домаће и стране компаније наставиле су јуче да донирају новчану и другу 
неопходну хуманитарну помоћ угроженима у поплавама у Србији. Банка 
Поштанска штедионица донирала је пет милиона динара угроженом 
становништву, а осим финансијске помоћи, како саопштавају, та банка помаже 

и тако што не наплаћује накнаде за уплате на рачуне за помоћ настрадалима у поплави. 
Запослени у „Галеници” су завршили акцију прикупљања хуманитарне помоћи за угрожене од 
поплава, у организацији Синдиката „Независност” и Самосталног синдиката. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ugrozeni-nisu-ostavljeni-na-cedilu
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Прикупљено је 50 већих кутија квалитетне робе по списку који је тој компанији доставио 
Црвени крст Земуна. Сбербанка Србије је за становништво с поплављених подручја обезбедила 
храну за бебе, конзервирану храну и средства за хигијену вредности 2,5 милиона динара. Тај 
контингент робе ће бити испоручен Црвеном крсту на локацију на којој је тренутно 
најпотребнији. 

Компанија „МОЛ Србија” упутила је донацију од два милиона динара Влади Србије, а донација 
се састоји се од милион динара у гориву, и новчаног износа исте висине који ће бити 
искоришћен за санирање последица великих поплава. 

– Компанија „МОЛ Србија” саосећа са свим грађанима у овим тешким данима и подржава све 
државне органе у напорима да ситуацију реше на најбољи могући начин. „МОЛ Србија” ће 
наставити да пажљиво прати развој догађаја на терену да би пружио помоћ и подршку онима 
којима је то најпотребније – изјавила је генерална директорка компаније Бјанка Василеску. 

Предузеће за производњу, транспорт и трговину „Инекс Морава” из Ниша уплатило је на рачун 
Владе Србије милион динара помоћи угроженима, колико и Индустрија грађевинског 
материјала „Младост” из Лесковца. 

У сарадњи с Црвеним крстом Србије у свим објектима „Метро Цасх & Царрy” у Србији од данас 
су постављени пунктови за прикупљање помоћи за настрадале од поплава. Купци и радници 
„Метроа” ће на тим пунктовима моћи да донирају најпотребније ствари: воду, средства за 
хигијену, храну, постељину, играчке... а сва прикупљена помоћ истог дана ће бити послата у 
магацин Црвеног крста, а одатле прихватним центарима. Пунктови су формирани у свим 
објектима „Метроа” у Београду, Новом Саду, Нишу, Суботици, Крагујевцу, Ужицу, Пожаревцу и 
Шапцу. Компанија „Авиа Интернатионал” отворила је, преко фирме „Петробарт”, посебан 
рачун на који ће чланице тог јединог бренда независних нафтних компанија из 13 земаља 
Европе, од данас уплаћивати помоћ жртвама катастрофалних поплава у Србији.  

Е. Дн. 
Од агенција смештај 
Позиву Групације посредника у промету непокретности одазавао се велики број агенција које 
су уплатиле новац на рачуне угрожених и обезбеђују смештај без провизије људима којима је 
неопходан, саопштила је јуче Привредна комора Србије. 
Запослени у агенцијама су се и лично ангажовали у одбрани од поплава, обезбеђивању одеће и 
хране, а упутили су позив и власницима чији су станови слободни, а који желе и могу, да на 
одређени период прихвате евакуисане људе из поплављених подручја, првенствено из 
Обреновца. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Matura-ostaje-djaci-mogu-na-ekskurzije.lt.html 

Матура остаје, ђаци могу на екскурзије 
 
БЕОГРАД – Завршни испит за ђаке осмог разреда ове године неће бити укинут, како су 
тражили неки синдикати, а након неколико дана паузе, школе могу да наставе реализацију 
ваннаставних активности, попут екскурзија, наставе у природи, излета, такмичења. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Matura-ostaje-djaci-mogu-na-ekskurzije.lt.html
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Организатори тих активности су у обавези да се обрате кризном штабу за ванредне ситуације 
локалне самоуправе на чију територију се деца и ученици упућују и да провере да ли су 
безбедни услови за путовање, смештај и боравак деце и ученика, саопштило је Министарство 
просвете. 

Из Министарства подсећају да је за време дана жалости забрањено емитовање народне и 
забавне музике, односно одржавање програма забавног карактера на јавним местима и да су 
образовно васпитне установе у обавези да матурске вечери прилагоде дану жалости. 

У саопштењу се подсећа да је завршни испит саставни део редовне школске године и регулисан 
је законом и подзаконским актима. 

„Без обављеног завршног испита ученику се не може издати јавна исправа о завршеној 
основној школи, односно ученик не може да упише средњу школу у складу са препорукама 
Владе Србије о нормализацији стања. 

Форум београдских основних школа предложио јуче да осмаци ове године не полажу малу 
матуру због ванредне ситуације изазване поплавама, 

Четири репрезентативна синдиката просвете сугерисала су данас министру просвете да 
размотри предлог да се мала матура не полаже у угроженим подручјима, јер за то не постоје 
услови. 

„У свим местима где је то могуће, мала матура треба да се изведе онако као што је унапред 
договорено”, оценили су заједничком саопштењу Унија синдиката просветних радника Србије, 
Синдикат образовања Србије, Синдикат просвете „Независност” и Синдикат радника у 
просвети Србије. 

Министар просвете Срђан Вербић подсећа да без завршног испита не може да се добије 
сведочанство о основношколском образовању. 

„Осим тога, на испиту се проверава знање стечено свих претходних година, не само на крају 
осмог разреда”, рекао је министар Вербић Тањугу, сматрајући да би иницијатива требало да 
има озбиљнију стручну аргументацију. 

Министар је указао на приоритетан задатак - што бржа нормализација наставног процеса 
након поплава, подсетивши да је завршни испит саставни део редовне школске године 
регулисан законом, подзаконским актима. 

Тањуг 

 

 

 


