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Синдикат пита министра Вербића: Коме треба још 2.000 људи у 

просвети Србије? 

Извор: Бета  

Председник Синдиката радника у просвети Србије, Слободан Брајковић упутио је данас 

отворено писмо министру просвете Срдјану Вербићу у којем га пита "Коме треба запошљавање 

нових 2.000 људи у образовању?". 

Брајковић је оценио да ново запошљавање није резултат потреба образовања, већ "притиска на 

образовни систем како би се испунили мотиви и потребе владајућих странака, Министарства 

просвете, школских управа, инспекција и многих директора школа за запошљавањем својих 

кадрова". 

Брајковић пише да је за намеру да се запосли 2.000 људи на местима која нису директно 

повезана с наставом, сазнао прошле недеље, на састанку представника Министарства и 

синдиката просвете у Комисији за измене и допуне правилника о критеријумима и 

стандардима за финансирање установа која обавља делатност основног и средњег образовања и 

васпитања (ЦЕНУС). 

Пошто се број школских одељења смањује, а технолошки вишак расте, и пошто у буџету нема 

новца за плате, Брајковић пита због чега се онда инсистира на запошљавању секретара, 

референата, психолога, педагога, домара, спремачица. 

"Да ли ће терет платити држава или постојећи запослени, и у каквој је вези ова намера 

Министарства просвете са најављеним повећањем плата у просвети?", упитао је министра 

просвете председник Синдиката. 

 

Мартиновић: Ове године је веће интерсовање грађана за покретање 

сопственог посла 

Извор: Танјуг 

Ове године приметно је веће интересовање грађана за програме самозапошљавања и то 

највише у области производних делатности, кажу у Националној служби за запошљавање 

(НСЗ). 

Директор Зоран Мартиновић рекао је Танјугу да је НСЗ ове године, која је проглашена и 

Годином предузетништва стигло више од 6.500 захтева за програме самозапошљавања, знатно 

више него прошле године. 
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У 2015. било је 5.000 таквих захтева. 

"Важно је како ћемо одговорити на те захтеве, а не само да бројимо број поднетих захтева. 

Успећемо да уважимо преко 3.600 програма, јер гледамо шта можемо према расположивим 

средствима", истакао је Мартиновић. 

Ових дана закључују се уговори, а посебно се рачуна водило о теже запошљивим категоријама 

становништва, па ће у програме бити укључено више од 100 грађана ромске националности, 

140 особа са инвалидитетом... 

"То даје додатни квалитет овом пројекту. Идеја је да развијамо приватну инцијативу, да људи 

својим идејама и својим радом и ангажовањем обезбеђују своју егзистенцију, као и да ти 

бизниси буду одрживи", каже директор НСЗ. 

Највише интересовање ове године, каже било је за програме у области производних 

делатности, односно у области прерађивачке индустрије, занатских програма, различите 

услуге... 

На евиденције НСЗ налази се 706. 000 незапослених лица, а Мартиновић наводи да је у 

поређењу са истим периодом прошле године дошло до смањења тог броја за 5,3 одсто. 

"Ово је једна од најмањих бројки у погледу броја незапслених у последњих неколико година. 

Стопа незапослености у периоду јануар- март је порасла на 19 одсто и била је већа у односу на 

последњи квартал прошле године, али мислимо да ће стопа незапослености у другом кварталу 

сигурно бити нижа имајући у виду да се број незапослених од марта континуирано смањује , 

рекао је Мартиновић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


