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http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:563090-U-Beogradu-visak-1000-nastavnika 

U Beogradu višak 1.000 nastavnika 

AUTOR: B. Borisavljevid  

Na spisku prekobrojnih prosvetara najviše ima onih koji predaju stručne predmete. Ceh de najviše platiti 
mlađi prosvetari. Na listama se našla dvojica direktora škola 

U BEOGRADSKIM osnovnim i srednjim školama više od 1.000 nastavnika je višak, nezvanične su procene 
sindikata, ali spisak nije konačan. Na listi "prekobrojnih", koju je na sajtu objavilo Ministarstvo prosvete, nalaze 
se predavači iz 46 srednjih škola i više od 60 osmoletki, što je manje od polovine od ukupno 288 obrazovnih 
ustanova u prestonici. Iako nadležni poručuju da to nisu liste za otpuštanje, ved de ti nastavnici imati prednost 
prilikom zapošljavanja u nekoj drugoj školi, činjenica je da ima i profesora koji de, uz isplatu otpremnine, otidi 
na biro za zapošljavanje. 

Objavljene liste izazvale su pometnju u javnosti, iako su za prestoničke škole one postavljene na sajtovima 
sindikata i redovno ažurirane u protekle dve godine. Najvedi broj nastavnika sa nepunim fondom časova, ili bez 
njega nalazi se u srednjim stručnim školama. Vedinu njih čine profesori praktične nastave u građevinskim, 
mašinskim i drugim školama koje obrazuju zanatski i proizvodni kadar i upisuju mali broj đaka. 

- Spisak nije konačan, jer veliki broj srednjih stručnih škola nije predao liste. Napravljen je samo haos i 
nerviranje među prosvetnim radnicima - navodi Milorad Antid, predsednik Foruma srednjih stručnih škola 
Beograda. - Nedopustivo je da se Ministarstvo prosvete, pre objave spiskova viškova, nije izjasnilo da li 
prihvata da finansira odeljenja sa 13-14 učenika, niti je objavilo spisak potrebnih nastavnika po školama. 
Imamo samo spisak viškova, a ne i potreba. 

MALO UČITELjA NA SPISKOVIMAMEĐU osnovnim školama u prestonici prednjači "Sveti Sava" na Vračaru gde 
je najviše nastavnika "za kojima nema potrebe" - 13, a sledi OŠ "Diša Đurđevid" iz Vreoca kod Lazarevca sa 11 
zaposlenih. Zanimljivo je da na spiskovima gotovo da i nema učitelja. 

Od 4.468 profesora na spisku, četvrtina su iz beogradskih škola. Osim stručnih predmeta, višak su i predavači 
muzičkog, likovnog, istorije, geografije, biologije. 

Liste viškova pravili su direktori škola na osnovu kriterijuma, koji su usaglašeni sa sindikatima. Najvažniji su bile 
godine radnog staža, koje donose i najviše bodova. Tako su se na listi našli, uglavnom, mladi nastavnici koji 
imaju do pet godina rada u školi. I dok za nastavnike opštih predmeta ima nade da de biti angažovani u drugoj 
školi, oni za praktičnu nastavu i stručne predmete morade učionicu da zamene nekim drugim radnim mestom. 

Građevinsko-tehnička dostavila je spisak sa 14 imena. 

- Reč je, uglavnom, o građevinskim inženjerima i arhitektama, koji su delimično ili u potpunosti ostali bez 
fonda časova, zbog manjeg broja učenika - objašnjava Aleksandar Rakidevid, direktor škole. - Svi oni su 
upoznati sa tim da su višak, a neki su na listi još od prošle godine. Vedina njih de, nažalost, ostati bez posla, jer 
oni mogu da rade samo u građevinskim školama i predaju stručne predmete. 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:563090-U-Beogradu-visak-1000-nastavnika
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Na listi se nalaze i direktori dveju osnovnih škola jer, kako objašnjavaju nadležni, čelnik koji konkuriše za drugi 
mandat nema osigurano mesto u školi.  

 

RADNI STAŽ, DIPLOMA, NAGRADE 

POSEBNIM kolektivnim ugovorom predviđeni su kriterijumi za utvrđivanje zaposlenih za čijim radom je 
prestala potreba. Prvi i osnovni je radni staž, svaka godina nosi jedan poen, a sledi obrazovanje (od pet do 20 
bodova). Nastavnici koji učenike pripremaju za takmičenja dobijaju poene u zavisnosti od njihovog uspeha, baš 
kao i rad na udžbeniku, imovno i zdravstveno stanje, broj dece. 
 

U PANČEVU 64 PREKOBROJNIH 

NA spisku se nalazi 64 zaposlenih iz škola u Pančevu. U osmoletkama je višak 36 nastavnika, po četvoro u 
Starčevu, Banatskom Brestovcu i Banatskom Novom Selu, po troje u Jabuci, Dolovu i Omoljici. Srednje škole 
broje 23 prekobrojna profesora, od kojih je 13 iz Poljoprivredne škole. 

NAJVEDA GLAVOBOLjA U BARAJEVU 

NAJVIŠE "prekobrojnih" je na spisku Srednje škole u Barajevu - 24, slede Tehnička u Mladenovcu sa 18, 
Građevinsko tehnička sa 14, Železničko-tehnička sa 13... Na spisku su i Zubotehnička i Medicinska na Zvezdari, 
Medicinska i Ekonomska u Zemunu, Farmaceutsko-fizioterapeutska... 

Od 21 gimnazije u glavnom gradu viška zaposlenih ima u Osmoj, Sedmoj, Lazarevcu, Mladenovcu i Obrenovcu. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/583727/Vulin-Pad-nezaposlenosti-od-januara-139402-novozaposlenih 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/od-januara-139402-nova-radna-mesta 

Vulin: Pad nezaposlenosti, od januara 139.402 novozaposlenih 

IZVOR: TANJUG 

Nezaposlenost u Srbiji opada i u odnosu na prošli mesec nezaposlenih je 6.900 manje, što predstavlja 

smanjenje od 0,93 odsto, izjavio je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar 

Vulin. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/583727/Vulin-Pad-nezaposlenosti-od-januara-139402-novozaposlenih
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/od-januara-139402-nova-radna-mesta
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On je, otvarajudi Sajam zapošljavanja u Požarevcu, naglasio da nisu u pitanju sezonski poslovi, kojih je bilo i 

prošle godine, a da smanjenje nezaposlenosti u odnosu na isti mesec prošle godine iznosi 3,97 odsto. 

 

Vulin je istakao da, prema evidenciji njegovog ministarstva i prema evidenciji Nacionalne službe za 

zapošljavanje (NSZ), broj novozaposlenih od januara do današnjeg dana je 139.402 osoba. 

 

- Ova statistika proizašla je iz prijava na obavezni registar socijalnog osiguranja. Od januara do danas, 139.402 

nova imena i prezimena počela su da upladuju svoje doprinose. U odnosu na prošlu godinu, to je povedanje od 

14,5 odsto, kada ih je bilo nešto više od 121.000 - istakao je ministar rada. 

 

On je dodao da su to imena i prezimena ljudi koji upladuju doprinose na obavezno socijalno osiguranje, kao i 

da te 139.402 porodice mogu da kažu da im se život u ovih sedam meseci promenio na bolje. 

 

Vulin je istakao da postoji mera koju NSZ inače radi, ali sada hode da je podigne na viši nivo i učini je 

obaveznom, a to je da je radnik NSZ obavezan da u svakom preduzedu u kome je odobren socijalni program, 

ispladene otpremnine za makar jednog radnika, da dođe u to preduzede i da radnicima predoči šta mogu da 

rade sa svojom otpremninom. 

  

- Radnik NSZ treba da im pomogne oko kvalifikacije, dokvalifikacije, oko pronalaženja možda nekog novog 

posla, pomaganje oko vođenja evidencije... i da taj novac, koji su dobili kao otpremninu, ne bude samo izvesna 

suma novca sa kojom nede znati šta da rade, ved da bude suma novca koja može da bude nova šansa - naglasio 

je Vulin. 

 

On je dodao da radnici NSZ imaju obavezu da se obrate ljudima koji su dobili socijalni program i da ta suma 

novca, otpremnina, kako je rekao, možda, uz neki kredit za samozapošljavanje može da bude i mnogo veda i 

mnogo uspešnija. 

  

Ministar rada je rekao i da je suština rada Nacionalne službe za zapošljavanje, ministarstva rada i vlade jeste u 

zapošljavanju ljudi, te da, u onoj meri u kojoj se budu zapošljavali novi ljudi, u toj meri de biti uspešni kao 

ministarstvo, kao vlada, i kao društvo. 

  

- Zaposlen čovek je čovek koji može za sebe da kaže da ima bududnost i da ima nade - kaže Vulin. 

 

Prema njegovim rečima, na današnjem sajmu, Požarevac de biti bogatiji za 100 novih zaposlenih ljudi, te da je 

od januara meseca do danas, održano više od 40 takvih sajmova u organizaciji Nacionalne službe za 

zapošljavanje (NSZ) i 5.080 ljudi je pronašlo posao. 
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Na otvaranju Sajma zapošljavanja, govorili su i direktor NSZ Zoran Martinovid, načelnik Braničevskog okruga 

Aleksandar Đokid i gradonačelnik Požarevca Miomir Ilid. 

 

Učešde na tom sajmu imalo je 24 poslodavca, koji su tražili ljude za 111 slobodnih radnih mesta. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/583933/Misija-MMF-sutra-dolazi-u-Beograd 

Misija MMF sutra dolazi u Beograd 

IZVOR: BETA 

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) sutra de stidi u Beograd povodom druge revizije stend-baj 

aranžmana sa Srbijom, vrednog 1,2 milijarde evra. 

Kako kažu u Kancelariji MMF-a u Beogradu, delegacija de u Srbiji boraviti do 1. septembra, a prvi put de je 

predvoditi novi šef Misije Džejms Ruf (James Roaf). 

  

Glavne teme razgovora sa srpskim vlastima bide stanje javnih finansija i mogudnost povedanja penzija i plata u 

javnom sektoru koje su umanjene od novembra 2014. godine. 

  

Očekivanja vlade su da de MMF odobriti te povišice jer je budžet Srbije u deficitu manjem od planiranog. 

  

Misija MMF analizirade i kako se sprovodi dogovor o reorganizaciji javnih preduzeda pre svega Elektroprivrede 

Srbije (EPS), Srbijagasa i Železnica Srbije. 

  

MMF je krajem juna odobrio prvu reviziju trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom bez diskusije pošto su ispunjeni 

svi indikativni ciljevi utvrđeni programom za kraj marta 2015. godine i sprovedene planirane strukturne 

reforme. 

  

Dogovor o aranžmanu postignut je u novembru 2014. godine, a Odbor direktora MMF ga je odobrio u februaru 

2015. godine. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/583933/Misija-MMF-sutra-dolazi-u-Beograd
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2010231/Sindikat%3A+Liste+ne+pokazuje+gde+je+vi%C5

%A1ak+u+prosveti.html 

Sindikat: Liste ne pokazuje gde je višak u prosveti 

Sindikat radnika u prosveti Srbije ocenio je da se iz listi tehnloških viškova koje je Ministarstvo prosvete, nauke 
i tehnološkog obrazovanja objavilo na svom sajtu ne može zaključiti ko je u prosveti višak, ni gde je u školama 
manjak. 

U saopštenju Sindikata radnika u prosveti navodi se da se na objavljenim listama ne nalaze imena radnika koji 

su tehnološki viškovi, tako da liste ne ispunjavaju osnovni preduslov - pravo radnika da se njegovo ime nađe na 

listi uz njegov pristanak, prenosi Beta. 

Kako je objašljeno, interes radnika je da se pozove na svoj status na listi i da shodno tome eventualno dobije 

posao u drugoj školi. 

Iz sindikata su ukazali da Ministarstvo nije objavilo liste sa slobodnim radnim mestima u pojedinim školama. 

"Ministarstvo od direktora škola nije ni tražilo odgovarajude podatke za takve liste. Time se produžava 

mogudnost zloupotreba direktora škola koji de, skrivajudi i dalje slobodna radna mesta, modi da zapošljavaju 

na crno, odnosno nove radnike na određeno vreme", upozorio je SRPS. 

Taj sindikat u saopštenju je dodao da je do početka školske godine ostalo 10 dana, a da još nije počela sa 

radom Centralna komisija za tehnološke viškove, što kako je ocenio "dovoljno govori o ažurnosti ministra 

prosvete i njegovih pomodnika". 

"Bududi da ni predlozi izmena Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja još nisu dati sindikatima na 

poslednje konsultacije, sindikati nemaju nikakav osnov da veruju da de Ministarstvo poštovati svoje obaveze, 

potpisane sa sindikatima posle štrajka", saopštio je SRPS. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2010231/Sindikat%3A+Liste+ne+pokazuje+gde+je+vi%C5%A1ak+u+prosveti.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2010231/Sindikat%3A+Liste+ne+pokazuje+gde+je+vi%C5%A1ak+u+prosveti.html
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/ne-zna-se-ni-ko-je-visak-ni-gde-je-manjak 

Не зна се ни кп је вишак ни где је маоак 

На пбјављеним листама технплпшких вишкпва Министарства прпсвете, науке и технплпшкпг развпја 
не налазе се имена радника кпји су технплпшки вишкпви, такп да листе не испуоавају пснпвни 
предуслпв 

 – правп радника да се оегпвп име нађе на листи уз оегпв пристанак, јер је оегпв интерес да се ппзпве 
на свпј статус на листи и да схпднп тпме евентуалнп дпбије ппсап у другпј шкпли, каже се у саппштеоу 
Синдиката радника у прпсвети Србије кпје пптписује оихпв председник Слпбпдан Брајкпвић. 

Такпђе, Министарствп ПНТР није пбјавилп листе пптреба, тј слпбпдних радних места у ппјединим 
шкплама. Штавише, пнп пд директпра шкпла није ни тражилп пдгпварајуће ппдатке за такве листе. 
Тиме се прпдужава мпгућнпст злпупптреба пд стране директпра шкпла кпји ће, скривајући и даље 
слпбпдна радна места, мпћи да заппшљавају „на црнп“, пднпснп нпве раднике на пдређенп време. 

Дп ппчетка шкплске гпдине псталп је 10 дана, а дпгпвпрени ппсап није урађен. Централна кпмисија за 
технплпшке вишкпве такпђе није заппчела са радпм, истиче се у саппштеоу и изражава сумоа да ће 
Министарствп ппштпвати свпје пбавезе, пптписане са синдикатима ппсле штрајка. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/posle-berbe-%E2%80%9Evinogradi%E2%80%9D-idu-u-stecaj 

Ппсле бербе „Винпгради” иду у стечај 

АУТОР: Р. Јпванпв 

Решеоем председнице Привреднпг суда у Панчеву Сперанце Јанчић у „Вршачким винпградима“ 
уведен је предстечајни ппступак кпјим ће ппсле скпрп три месеца и дуга пд 479 милипна динара бити 
деблпкиран. 

 Овим је импвина пва фирма у наредних месец дана бити заштићена пд принудне наплате 
ппверилаца.Директпр „Вршачких винпграда„ Небпјша Мишић рекап је да ће сада „несметанп мпћи да 
заврше већ заппчету бербу грпжђа са 1.134 хектара„, штп им је бип највећи прпблем. 

Ппчели смп бербу, иакп нисмп знали да ли ћемп имати ппдршку надлежних институција. Привредни 
суд је у ппследоих месец и пп дана чак шест пута пдбијап наш захтев за ппкретаое предстечајнпг 
ппступка, збпг чега сам бип у дилеми да ли да уппште беремп грпжђе, јер нам је рачун у блпкади, или 
да сав рпд препустимп другпм. Ипак, билп би трагичнп да смп били принуђени да прихватимп пву другу 
ппцију. Ризикпвали смп и затп сам захвалан председници суда, кпја је у међувремену дпнела пву 
пдлуку, једину мпгућу у пвпм тренутку„, казап је за Мишић. 

„Вршачки винпгради„ заппчели су пвпгпдишоу бербу мнпгп раније негп лане, збпг временских услпва. 
Сада се бере рана спрта мускат птпнел, за шта је тренутнп ангажпванп стптинак сезпнских радника из 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/ne-zna-se-ni-ko-je-visak-ni-gde-je-manjak
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/posle-berbe-%E2%80%9Evinogradi%E2%80%9D-idu-u-stecaj
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Вршца и пкплине.„Сада ће наши прегпвпри са Французима, да нам изнајме један или два кпмбајна за 
бербу, тећи мнпгп лакше. Тп ће нас, иначе, маое кпштати, негп да ангажујемп јпш пкп 500 сезпнаца из 
унутрашопсти Србије, када берба буде у јеку„, дпдап је Мишић. 

Пп пкпнчаоу бербе, „Вршачки винпгради„ би требалп да пду у стечај и да се, ппсле пдређенпг времена, 
каже Мишић, када се рашчисти „шта је чије„, прпдају кап правнп лице у стечају. Држава је пбезбедила 
нпвац за исплату спцијалнпг прпграма, кпји је у дпгпвпру са пба синдиката прихватилп свих 240 
радника, псим петпрп. Највећа сума кпју је ппјединац мпгап да дпбије је 8.000 евра, у зависнпсти пд 
дужине раднпг стажа. 

 

 


