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Орбовић: Рано за протесте против владе 
Б. СТЈЕЉА  

Председник СССС Љубисав Орбовић о улози синдиката, положају запослених: Не 

кокетирамо са влашћу, у одборима смо по закону. Око 800.000 незапослених и 

незадовољних 

 
ТО што је премијер Ивица Дачић прихватио позив да председава новим сазивом Социо-
економског савета Србије, председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић 
тумачи као сигнал да ће Влада бити много одлучнија у намери да поправи положај радника и 
да заустави пад стандарда. Иако на рачун прошлог сазива Савета не износи оштре критике, 
Орбовић не мисли да је учињено све из споразума. 
- Социо-економски савет није био довољно јак да донесе велике промене, али је направљен 
корак напред и то тако што је повезан стаж радницима, оверене су им здравствене књижице, 
обезбеђена каква-таква редовност исплата. 
 

* И у новом сазиву Савета опет ће бити шест министара. Зашто мислите да ће 
ситуација бити другачија? 
- Самим тим што је премијер Дачић пристао да председава СЕС-ом, очекујемо да ће употребити 
сав свој ауторитет и дати неопходну дозу озбиљности свим темама. 
* Дачић је рекао да радници у Србији живе као у време првобитне акумулације 
капитала. Видите ли то као прозивку синдиката? 
- Не мислим да је прозивао синдикате, већ послодаваце. А уједно и упозорио на 
нефункционисање правне државе, пошто не постоји могућност да се кроз систем штите права 
радника. 
ИЗНОС МИНИМАЛЦА ОСТАЈЕ* Има ли простора да се подигне минимална цена рада?  
- Ова цена важи до 1. марта. Ипак, чим је донета одлука о повећању, инфлација је учинила своје 
и све је као на претходном нивоу. О новом износу се морају изјаснити сви у СЕС-у, али сумњам 
да би послодавци пристали. 

* Шта је онда у том систему уопште улога синдиката? 
- Живимо у земљи где не функционишу судови, инспекција не сме да закуца на врата многих 
фирми, а поједини државни секретари јавно траже да се неки судски предмети држе у 
фиокама. Зато радни спорови трају и по 30 година... Народу је остало да се жали само 
синдикатима. 
* Колико у тој борби кокетирате са властима? Многи синдикални лидери, па и ви, 
чланови су УО,савета, парламента... 
- Не постоји кокетирање. То што синдикати дају чланове за разне одборе, као што је моје 
учешће у УО Фонду ПИО, регулисано је законом. 
* Опет се чују најаве “вруће јесени”. Има ли уопште те критичне масе која би 
кренуле у протесте? 
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- Сада су то незапослени. Имате 800.000 људи без посла и још гомилу незадовољних. Они који 
раде, међутим, плаше се за своја радна места и грчевито их чувају. Зато, с једне стране постоји 
страховито незадовољство, а с друге апатија, па је потребан додатни мотив да се изађе на 
улице. Незадовољство је увек уперено против власти, али је у овом тренутку још рано за 
протесте, јер је влада тек формирана. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:394958-Inspektori-gube-bitku 

Инспектори губе битку 
В. Ц. С.   

Мало кадрова ангажовано на провери хране, воде, рада на црно, агенција... На 1,8 

милиона радника има тек 269 контролора. Рад инспектора омета и то што су, по 

правилу, лоше опремљени 

ОД тога како раде државне инспекције зависи да ли ћемо јести исправну храну, хоће ли 
грађевински радници бити прописно заштићени, да ли ће бити спречена дивља градња... У 
Србији на општинском, градском и републичком нивоу има неколико хиљада инспектора, али 
је процена да је то - мало. 
Проблем је и предугачак списак њихових надлежности, па се, рецимо, контролом рада на црно 
код нас баве инспектори, док је у земљама ЕУ то посао полиције. Највише има тржишних 
инспектора - 462, који годишње обаве чак 100.000 контрола! 
 

Према речима Лидије Стојановић, помоћника министра трговине и главног тржишног 
инспектора, то је засад довољно, под условом да им се не прошире надлежности. 
- Покушавамо да један број инспектора специјализујемо за одређене области, али нема новца. 
Рецимо, желимо у сваком граду бар једног инспектора специјализованог за заштиту 
интелектуалне својине - каже Стојановићева. 
КОНТРОЛОРИ ПРИРОДЕОКО 300 инспектора задужених за заштиту животне средине 
контролише загађиваче у Србији (80 републичких, 20 покрајинских и 201 на локалу). Лане су 
контролисали 5.000 субјеката. 

Међународни стандарди захтевају да један инспектор рада “покрива” 5.000-10.000 запослених. 
У Србији има 1,8 милиона радника и 269 инспектора. Али за разлику од ЕУ, наша инспекција, 
осим што прати кршење закона о раду и о безбедности здравља на раду, прати и мобинг, 
поштовање забране пушења, рад на црно... 
- Отвара се велики број малих и средњих фирми (тренутно их је око 200.000), и у њима има 
рада на црно, утаје пореза, неплаћања социјалног и здравственог - каже Вера Божић Трефалд, 
директор Управе за безбедност и здравље на раду при Министарству рада. 
Тих 269 инспектора је лане успело да изврши 56.366 надзора, изда 15.005 разних решења, 
поднесе 3.543 захтева за покретање прекршајног поступка и 51 кривичну пријаву. 
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Посебно тешка ситуација је у грађевинској и урбанистичкој инспекцији. Министарство 
грађевинарства и урбанизма преузело је 12 грађевинских и 10 урбанистичких инспектора, што 
је премало у односу на списак њихових надлежности. Они не контролишу само радове на 
пројектима за које они издају дозволе, већ обављају надзор и над пословима повереним 
општинским инспекцијама. Лоше су опремљени, па се дешава да им, по речима Александре 
Дамјановић из овог министарства, “стојадин” стар три деценије стане на планинској чуки: 
- Један инспектор “покрива” Краљево, Рашку, Нови Пазар, Голију, Копаоник... 
У Сектору туристичке инспекције Министарства финансија и привреде 94 туристичка 
инспектора контролишу више од 560 туристичких агенција, око 400 њихових субагената, 
20.000 угоститељских објеката, пружање смештаја у сеоским домаћинствима, планинским и 
бањским центрима... Годишње обаве више од 22.000 контрола, донесу око 5.000 управних 
мера и поднесу преко 5.000 захтева за покретање прекршајног поступка. Новчане казне су 
30.000-800.000 динара. 
Прописи предвиђају 206 просветних инспектора за предшколске и школске установе, плус 
само осам за све факултете - и приватне и државне. Међутим, чак ни овај број није попуњен јер 
је Министарство, по речима Велимира Тмушића, начелника Републичке просветне инспекције, 
издало само 181 легитимацију за оне који су испуњавали услове. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:394962-Sve-kraci-red-za-penziju 

Све краћи ред за пензију 
Б. СТЈЕЉА  

У Србији мањи број захтева за одлазак у пензију и исплату накнада него што се 

предвиђало. У првих шест месеци прошле године 245.700 разних захтева, а у 

првом полугодишту ове 219.000 
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ЗАПОСЛЕНИ на шалтерима Пензијског фонда Србије очекивали су да ће током ове године 
примити најмање 100.000 захтева за пензионисање, али се, после дугог низа година, ова 
прогноза показала погрешном. Последњи подаци показују да је број захтева мањи него у истом 
периоду 2011, па ће по свему судећи бити и мање нових пензионера, него што се очекивало. 
- Прве пројекције Фонда показују да би број пензионера до краја ове године могао бити мањи 
за 1,5 одсто од пројектованог раста. При томе, број пољопривредних и војних пензионера се 
смањује, а код запослених и самосталних делатности расте. По врсти права има мање 
инвалидских и породичних пензионера, а старосних је за 0,3 одсто више - каже Јелица 
Тимотијевић, из Фонда ПИО. 
 

Према њеним речима, и број оних који су подносили захтеве за пензију, али и другим правима 
као што су туђа нега, погребни трошкови, накнада за телесно оштећење... није као што се 
прогнозирало: 
- У току првих шест месеци укупно је било 219.000 разних захтева, док је у истом периоду 
прошле године било 245.700. 
НОВИ И СТАРИТОКОМ 2011. године Фонд ПИО је добио 96.028 нових пензионера, али су у 
истом интервалу забележене 72.122 трајне обуставе исплата - објашњавају у Фонду ПИО. - 
Исплате су обуствљење студентима који су престали да примају породичну пензију, јер су 
завршили школовање или пак онима који су преминули. А за првих шест месеци ове године, у 
Фонду ПИО је 0,5 одсто више нових корисника у односу на умрле. 

Тимотијевићева додаје да се увек се на крају године јавља много више нових захтева за 
остваривање права, него у току првих шест месеци, па би и број пензионера могао бити већи на 
крају године. Ипак, без обзира на ова очекивања, њихов број ће бити мањи од пројектованог. 
У Дирекцији Фонда објашњавају да се прогнозе праве како се не би догодило да остане мањак у 
каси за исплату редовних пензија. Зато су рачунице уграђене у финансијски план, али је он 
управо прекројен и из републичке касе затражен додатни новац. 
- Ребаланс није затражен, јер је недостајало новца за исплату пензија. Напротив, имамо чак и 
веће приходе од доприноса и то за 2,7 милијарде динара - потврђују у УО Фонда ПИО. - 
Додатних 4,5 милијарди смо тражили највећим делом због принудне наплате на коју смо 
приморани пошто су војни осигураници добили судске спорове. 
Финансијом планом Фонда ПИО је предвиђено да за исплату свих пензија у овој години буде 
утрошено рекордних 557 милијарди динара. А према последњим подацима, само је у јуну, за 
1.690.587 пензионерских чекова, каса фонда олакшана 39,057 милиона динара. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:394960-Zdravstvo-Ucinak-duplira-povisicu 

Здравство: Учинак дуплира повишицу 
В. Н.  

Запослени у здравству Србије од октобра ће примати зараде повећане за два одсто. 

Онима са већим обимом посла плате ће порасти за четири процента 
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ИНИСТАРСТВА финансија и здравља предложила су у четвртак представницима синдиката 
запослених у здравству повећање октобарских плата за два одсто и исто толико повећање у 
априлу следеће године. 
Челни људи ових ресора, Славица Ђукић Дејановић и Млађан Динкић, поручили су да плате 
здравствених радника неће бити смањиване, као и да би применом “капитационе формуле” то 
повећање за неке могло да износи до два одсто, а за неке и више од четири одсто. 
 

- Од 1. октобра почеће да се уводи “капитациона формуле” која ће значити награђивање по 
учинку. То није велика сума, па ће неки примити четири одсто више, а нико неће примити 
мање од постојеће плате - рекла је министарка здравља, уз напомену да очекује да ће се од 
априла повећање приближити проценту од 10 одсто. 
СВИМА СИГУРАН ПОСАОДОГОВОРИЛИ смо се и да решимо проблем 13.700 радника без 
уговора у здравству како би они имали сигуран посао и статус и да знају ко их плаћа. Очекујем 
да ће тај проблем бити од 1. јануара следеће године, али нам треба и сарадња са локалном 
самоуправом - поручио је Динкић. 

Министар Млађан Динкић је рекао да је Министарство финансија прихватило предлог 
синдиката здравствених радника да се онима који имају најнижа примања у јануару исплати 
новогодишња награда од 4.000 динара. 
Представници Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити, Гранског синдиката 
запослених у здравству и социјалној заштити “Независност” и Синдиката медицинских сестара 
и техничара, поручили су да су задовољни предлогом. “Оградио” се само председник 
Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Зоран Савић, али је рекао да је важно 
да плате никоме неће бити смањиване. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:394908-Mere-Vlade-Milijarda-za-opstanak 

Мере Владе: Милијарда за опстанак 
С. БУЛАТОВИЋ  

Влада Србије донела прве мере које би требало да обезбеде услове за економску 

стабилност. Која предузећа ће моћи да добијају средства уз донацију, одређиваће 

саме банке 

КАКО ће Србија премостити све веће финансијске тешкоће, Влада ће саопштити 10. септембра. 

У пакету ће се, свакако, наћи укидање 104 парафискална намета, али и укидање највероватније 

тридесетак сувишних агенција, фондова и институција. Прву из пакета антикризних мера, 

међутим, осетиће предузећа у Србији. Влада је у четвртак усвојила Уредбу о субвенцинисаним 

кредитима за ликвидност. 

Предузећа ће зајмове индексиране у еврима плаћати највише 3,5 одсто на годишњем нивоу, а 

оне у динарима - до нивоа референтне каматне стопе Народне банке Србије. Максимални 

износи ових позајмица биће лимитирани по величини предузећа. Предузетници могу да 

рачунају на највише 30 милиона, а претежни извозници - на највише 600 милиона динара 

кредита. 
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Банке ће под овим условима током наредних годину дана привреди пласирати милијарду евра. 

До краја ове године предузећа могу да рачунају да ће им на располагању бити укупно 300 

милиона евра. Преосталих 700 милиона евра одобраваће се током 2013. Буџет ће тако 

овогодишње субвенције коштати око 30 милиона динара, рачунају у Министарству финансија 

и привреде. Позајмице ће се отплаћивати укупно 18 месеци, од чега је пет месеци почека. 
ЖЕЛЕЗАРА ПОНОВОТЕНДЕР за проналажење стратешког партнера за Железару “Смедерево” 
биће поништен. Он иначе истиче 10. септембра, али из Министарства финансије и привреде 
поручују да им се сада обраћају већи партнери од оних који у предвиђеном року откупили 
тендерску документацију. - Ниједна од компанија које су се јавиле на тендер није озбиљна и 
сада нам се јављају много озбиљнији стратешки партнери - рекао је Млађан Динкић. - Озбиљно 
разговарамо са потенцијалним стратешким партнерима. Ако се овако настави, очекујем да 
ћемо наћи партнера за Железару до краја ове године”. Пријаву на учешће на тендеру, 
расписаном још у априлу, поднеле су само три компаније. То су “Јунајтид плзен” из 
Луксембурга, “Доњецк стил” из Украјине и “Урал мајнинг енд металурџикал” из Русије. 

- Кредити су намењени свим предузећима у Србији и могу да их узму или за одржавање 

ликвидности или рефинансирање постојећих скупих кредита у истој банци - истакао је у 

четвртак Млађан Динкић, министар финансија и привреде. - У програму могу да учествују све 

заинтересоване банке. Чим са државом потпишу уговоре, предузећа могу да се пријаве за 

кредите. Селекцију предузећа ће радити саме банке. 

Министарство финансија је свим министарствима проследило списак парафискалних намата 

који би требало да се укину. Када се Влада усагласи, Скупштина би требало да усвоји измене 

чак 31 закона, а укидање намета ће тако осетити 11 министарстава. У истом периоду, током 

наредне недеље, министарства треба сама да предложе и сувишне агенције и фондове које би 

требало укинути. 

- Најмање тридесетак агенција и фондова би могло да се укине - сматра Динкић. - Једна од њих 

је Фонд за заштиту животне средине. Свим тим телима ћемо укинути сопствене приходе, а тако 

и сопствене расходе. Новац ће ићи директно у буџет. Сва министарства и сви корисници буџета 

ће оправданим расходима конкурисати за средства. Наш план је да до краја године буџетски 

дефицит смањимо на на испод четири одсто бруто домаћег производа. 

БАНКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ 

БАНКЕ су махом заинтересоване да се укључе у програм субвенцинисаних кредита за 

ликвидност. 

- Имајући у виду позитивне ефекте које је субвенцинисано кредитирање имало ранијих година, 

спремни смо да и ове године пружимо подршку програму мера за опоравак и развој економије 

- кажу у Интези. - Од самог почетка субвенцинисаног кредитирања смо били најактивнија 

банка на домаћем тржишту у погледу пласирања средстава предузећима по субвенцинисаним 

каматним условима. 

Према тврдњама Здравка Крунића, члана Извршног одбора “Сосијете женерал банке”, они су 

закључно са августом прошле године пласирали кредите за ликвидност у износу од готово 35 

милиона евра, као и инвестиционе кредите вредне 25,5 милиона евра. (С. М.) 
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=31&nav_category=12&nav_id=639055 

ССС: Рано за протесте против владе 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић 

изјавио је за "Новости" да је још рано за протесте, јер је влада тек формирана. 

 Он је истакао да су "800.000 људи без посла и још гомила незадовољних критична маса која би могла 

да крене у протесте", али да је за то још рано. 

"Они који раде, међутим, плаше се за своја радна места и грчевито их чувају. Зато, с једне 

стране постоји страховито незадовољство, а с друге апатија, па је потребан додатни мотив да се 

изађе на улице", рекао је Орбовић. 

Он је додао да синдикат не кокетира са влашћу и да је у њеним одборима само по закону.  

 

Орбовић то што је премијер Ивица Дачић прихватио позив да председава новим сазивом 

Социо-економског савета Србије (СЕС), тумачи као сигнал да ће влада бити много одлучнија у 

намери да поправи положај радника и да заустави пад стандарда.  

 

Иако на рачун прошлог сазива Савета не износи оштре критике, Орбовић не мисли да је 

учињено све из споразума.  

 

"Социо-економски савет није био довољно јак да донесе велике промене, али је направљен 

корак напред и то тако што је повезан стаж радницима, оверене су им здравствене књижице, 

обезбеђена каква-таква редовност исплата", казао је Орбовић.  

 

На примедбу да ће и у новом сазиву Савета опет бити шест министара и зашто мисли да ће 

ситуација бити другачија, Орбовић је одговорио да "самим тим што је премијер Дачић пристао 

да председава СЕС-ом" очекује "да ће употребити сав свој ауторитет и дати неопходну дозу 

озбиљности свим темама". 
 

 

 

 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=31&nav_category=12&nav_id=639055
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=30&nav_category=12&nav_id=638897 

КШ: У понедељак скраћени часови 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Крушевац -- Унија синдиката просветних радника Србије у Крушевцу одржаће у 

понедељак, 3. септембра, штрајк упозорења, тако што ће часови бити скраћени на 

30 минута. 

 У 35 школа у Расинском округу часови ће бити скраћени на 30 минута, најавио је данас Добривоје 

Марјановић, председник УСПРС-а из Крушевца. 

Он је казао да ће се делегати 2.400 чланова Уније синдиката просветних радника Србије из 

Крушевца придружити протесту просветних радника који је заказан за 3. септембар на Тргу 

Николе Пашића у Београду и додао да ће штрајк упозорења бити реализован и у школама 

Расинског округа у којима ће часови бити скраћени на 30 минута.  

 

"Ово је један од начина синдикалне борбе да се скрене пажња јавности на то где се образовање 

у Србији тренутно налази", казао је Марјановић и нагласио да се ова борба не односи само на 

повећање зарада запослених у просвети.  

 

Као један од већих проблема, представници УСПРС су истакли да су око 200 професора у 

Расинском округу на путу да постану технолошки вишак, јер немају пуну норму, док их је исто 

толико са делимичном нормом, што у пракси значи да примају половину или трећину плате.  

 

"Листе радника са непуним радним временом формирају школе са представницима синдиката 

које се касније шаљу у школску управу где се формира коначна листа. Те листе би требало да 

разматрају начелник школске управе, директори школа и представници синдиката, али то се 

до сада није десило", рекао је Никола Брадарић, члан Главног одбора УСПРС.  

 

Он је додао да се на тај начин крши члан 5 посебног колективног уговора, истакавши да од 

108.000 запослених у просвети, од којих су 80.000 наставници, чак њих 30.000 раде с непуним 

радним временом.  

 

С друге стране, како истиче Марјановић, школска управа у Крушевцу се понаша као "биро за 

запошљавање", па када настане потреба за неким наставником, упошљавају се нови људи, ван 

система, док се листе просветних радника са непуним радним временом уопште не разматрају. 

 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=30&nav_category=12&nav_id=638897


10 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/340342/Vucic-najavio-novu-istragu-lose-privatizacije-Dacic-protiv-rehabilitacije-

saradnika-okupatora 

Вучић најавио нову истрагу лоше 
приватизације, Дачић против 
рехабилитације сарадника окупатора 

Агенције  

Потпредседник Владе Србије Александар Вучић изјавио је данас да је Србија у спорним 

приватизацијама изгубила "милијарде евра" и најавио да ће нове истражне радње, тамо где још 

нису почеле, почети од понедељка. 

- У тим приватизацијама земља је оштећена за милијарде евра и то је кључно питање за 

грађане. Наш циљ у том послу није да хапсимо, суштина је да пронађемо где је отишао тај 

новац и да покушамо несто од тога да вратимо народу и држави - рекао је Вучић у Скупштини 

Србије. 

 

Он је додао да не каже да ће то увек бити могуће, јер је од неких приватизација прошло и 10 

година, али да ће се влада потрудити да то и реализује. 

 

- Они који су мислили да ће само један део новца или један ток новца бити све што ће тужиоци 

наћи кроз истражње радње, нису у праву. Извесно је да су размере оргнизоване пљачке биле 

драматичне у претходном периоду - рекао је Вучић. 

 

Уз напомену да у том процесу неће бити заштићених, он је истакао да ће бити предузете све 

радње у циљу помоћи тужиоцима који раде на истрази спорних приватизација на списку ЕУ. 

 

- Влада и надлежни државни органи имају обавезу да се системски боре са корупцијом. На 

жалост, систем ни озбиљни механизми у овој земљи нису постојали и за то имам безброј доказа 

- казао је Вучић, поручујући да Влада Србије нема никакав проблем да се упусти у борбу против 

корупције и криминала. 

  

 Вучић је поручио "онима којима су пуна уста 

институција и критика Владе", да је она на власти тек 30 

дана, али да би волео да чује и од њих, или од било ког 

званичника Европске уније да ли знају за неки пример 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/340342/Vucic-najavio-novu-istragu-lose-privatizacije-Dacic-protiv-rehabilitacije-saradnika-okupatora
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/340342/Vucic-najavio-novu-istragu-lose-privatizacije-Dacic-protiv-rehabilitacije-saradnika-okupatora
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пљачке државе или корупције који је био у протеклом 

месецу. 

 

"Драматичне размере организоване пљачке" 

  

Вучић је оценио да у земљи до сада нису постојали систем и озбиљни механизми за борбу 

против корупције и да за то има доказе. 

  

Он је, одговарајући на питања посланика у Скупштини Србије, истакао да су размере 

организоване пљачке у претходном периоду биле драматичне и да је циљ нове власти да се све 

злоупотребе у процесу приватизације, добро документују и тужиоцу тиме остави "најлакши 

могући посао", а да потом ни судији не буде тешко да донесе пресуду. 

  

Потпредседник Владе је указао да је суштина да се не истражи само злоупотреба службеног 

положаја неког из банке током давања спорних кредита, него где је завршио тај новац, како би 

се вратио држави и народу, и да у томе неће бити заштићених. 

  

- Не кажем да ће бити лако и све могуће, јер је прошло доста времена од приватизација - 

констатовао је он, поручујући да обрачун са корупцијом и криминалом неће имати партијски, 

политички ни било какав други предзнак. 

  

 Одговарајући посланицима мањина, министар 

просвете Жарко Обрадовић нагласио је да нема ниједног 

разлога да било која национална заједница у Србији буде 

дискримисана по питању школовања на матерњем 

језику, као и да су разлози због којих Интернационални 

универзитет у Новом Пазару није добио акредитацију 

стручни. 

  

Дачић: Неприхватљива ревизија историје 

Премијер Ивица Дачић успротивио се претходно, како је рекао, ревизији историје и изјавио да 

је неприхватљиво да бивши сарадници окупатора буду рехабилитовани и проглашавани за 

антифашисте. 

  

- Немогуће је да онај који је добио Гвоздени крст (одликовање) од Адолфа Хитлера буде 

проглашен почасним грађанином неког краја - рекао је Дачић у Скупштини Србије 

одговарајући на посланичко питање Жике Гојковића из Српског покрета обнове да ли ће се 

нова Влада бавити комунистичким злочинима након Другог светског рата. 
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Премијер је истакао да рехабилитација жртава злочина након Другог светског рата није услов 

да Србија добије датум за почетак преговора о придруживању Европске уније. Дачић је рекао 

да је неспорно да сви злочини треба да буду кажњени и да жртве буду рехабилитоване, али да 

то не треба да води ка ревизији историје. 

 

- Да ли је ревизија историје ако командант јединице која је ослободила Београд (Пеко 

Дапчевић) нема улицу у Београду? Да ли је ревизија да је Србија имала најмасовнији 

антифашистички покрет и највеће жртве? Да ли је ревизија историје проглашавати Милана 

Недића легитимним председником Владе Србије - рекао је Дачић. 

 

Он је, такође, као пример ревизије историје навео постављење спомен плоче Аћиф ефендији у 

Новом Пазару и проглашавању тог човека борцем за људска права Бошњака, иако је он у 

Другом светском рату одликован од Хитлера. 

 

Дачић је поновио да Србија треба да се окрене будућности и да престане да буде загледана у 

прошлост и упутио Гојковића да се о питањима Комунистичке партије убудуће обрати неким 

људима из СПО-а. 

 

- Нисам ја играо козарачко коло... Можда треба да изађемо из ровова партизана и четника и да 

се бавимо проблемима у којима се налазимо - рекао је Дачић. 

  

 Скупштина Стрбије сутра ће наставити рад 

разматрањем амандмана на предложене измене закона о 

ванпарничном поступку и јавном бележништву. 
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Дачић Вучићу: Запиши ко не аплаудира 

"Преслишавању" су присуствовали готово сви министри 

кабинета Ивице Дачића, а изостали су само Сузана 

Грубјешић, Иван Мркић, Јован Кркобабић и Алиса Марић. 

Дачић је приметио на крају те седнице да није добио 

похвалу посланика што је толики број министара дошао, 

наводећи да то заслужује барем пажњу ако не похвале и 

признања, што је одређени број парламентараца 

пропратио аплаузом. 

Уз најаву да ће чланови владе присуствовати свим 

терминима за постављање посланичких питања, јер се ради 

о важном институту демократизације живота у Србији, 

Дачић је у шали потпредседнику владе Александру Вучићу, 

који је седео поред њега, "наредио": "Запиши ко не 

аплаудира". 

 

Највише о суши, Косову и приватизацијама 

Парламентарце у Скупштини Србије током данашњег 

трочасовног пропитивања чланова владе највише је 

интересовало стање у економији, последице суше, питање 

регионалног представљања Косова и истрага спорних 

приватизација. 

 Премијер Дачић је тако одговорио, пошто су га 

посланици ДСС-а питали да ли су тачни наводи 

известиоца Европског парламента Јелка Кацина да је 

Србија спремна да учествује на скуповима без посебног 

представљања Косова. Дачић је одговорио и да ће Србија 

остати принципијелна ставу да не учествује на 

регионалним скуповима уколико Косово није 

асиметрично представљено. 

 У највишем законодавном телу било је речи и о 

економској ситуацији и потреби разговора са ММФ, а 

министар финансија и привреде Млађан Динкић рекао је 

да очекује да преговори о потпуно новом аранжману 

Србије са ММФ почну заједно са расправом о буџету за 

2013. 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/340368/Dacic-negira-da-je-postignut-dogovor-o-predstavljanju-Kosova
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/340368/Dacic-negira-da-je-postignut-dogovor-o-predstavljanju-Kosova
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/340351/Dinkic-predstavio-paket-antikriznih-mera
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/340351/Dinkic-predstavio-paket-antikriznih-mera
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 Пошто су се посланици опозиције занимали и за 

стање у смедеревској "Железари", Динкић је саопштио да 

је једна велика компанија из Русије заинтересована за 

"Железару" и да очекује да ће она ускоро изаћи са 

конкретном понудом. 

 Посланици су се интересовалии за помоћ 

пољопривредницима у санирању штете од суше, па 

је министар пољопривреде Горан Кнежевић рекао да је 

влада својим мерама помогла пољопривреди са 160 

милиона евра и поред недовољно средстава, што је 

највеће појединачно издавање за ту област у последњих 

25 година. 

 Влада Србије је начелно договорила и да средствима 

из кредита обезбеди откуп минералног ђубрива и тако 

помогне пољопривредницима, најавио је министар 

унутрашње и спољне трговине и телекомуникација Расим 

Љајић. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/340289/Zaposlenima-u-zdravstvu-veca-plata-u-oktobru-za-dva-odsto 

Запосленима у здравству већа плата у 
октобру за два одсто 

Танјуг  

Министарство финансија и Министарство здравља предложили су данас представницима 

синдиката запослених у здравству повећање октобарских плата за два одсто и исто толико 

повећање у априлу следеће године. 

 

Министри финансија и здравља, након састанка са представницима репрезентативних 

синдиката, рекли су да плате запослених у здравству неће бити смањиване, а применом 

капитационе формуле, којом ће се плате вредновати по учинку и обиму посла, то повећање би 

за неке могло да износи до два одсто, а за неке и више од четири одсто. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/340376/Dinkic-Velika-ruska-kompanija-zainteresovana-za-Zelezaru
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/340351/Dinkic-predstavio-paket-antikriznih-mera
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/340358/Ljajic-Uzecemo-kredit-za-otkup-mineralnog-djubriva
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/340358/Ljajic-Uzecemo-kredit-za-otkup-mineralnog-djubriva
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/340289/Zaposlenima-u-zdravstvu-veca-plata-u-oktobru-za-dva-odsto
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- Од 1. октобра почеће се са увођењем капитационе форме која ће 

значити награђивање по учинку па ће неки примити четири одсто 

више, а нико неће примити мање од постојеће плате - рекла је 

министар здравља Славица Ђукић Дејановић  након састанка. 

 

Она је објаснила да ће два одсто више имати сви они који нису 

обухваћени применом капитационе формуле, а који раде у 

здравственим службама, а од оних који су обухваћени 

капитационом формулом, неки неће имати ништа, а неки ће имати 

повећање од четири одсто. 

 

Министар финансија и привреде Млађан Динкић рекао је да ће 

повећање плата здравствених радника у оквиру ребаланса буџета у 

октобру и априлу изности два одсто и додао да то не значи да ће за 

толико порасти плата свим радницима. 

 

- Неком ће плата остати иста, а неком ће порасти за више од четири одсто, зависно од учинка -  

рекао је Динкић. 

  

Састанку су присуствовали представници Самосталног синдиката запослених у здравству и 

социјалној заштити, Гранског синдиката запослених у здравству и социјалној заштити 

"Независност" и Синдиката медицинских сестатра и техничара. 

 

Они су, како су рекли, углавном задовољни предлогом, а председник Самосталног синдиката 

Зоран Савић рекао је да ће се органи Синдиката изјаснити о предлогу будући да није задовољан 

повећањем од два одсто, али да је важно да се плате не смањују. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1071:Putari:-preispitati-privatizaciju-

Nibens-grupe&catid=9&Itemid=120 

Путари: преиспитати приватизацију Нибенс 
групе 

  

Путари из састава Нибенс групе упутили су петицију највишим државним званичницима 
Србије са захтевом да се у тим предузећима преиспита поступак приватизације, саопштио је 
Самостални синдикат путара Србије. Петицију је потписало 1.500 радника Предузећа за путеве 
(ПЗП) Београд, ПЗП Крагујевац, ПЗП Ниш, ПЗП Врање и Бачкапута из Новог Сада, Захтев је 
упућен, како је наведено, председнику Србије Томиславу Николићу, премијеру Ивици Дачићу и 
министру финансија и привреде Млађану Динкићу. У петицији је указано да је синдикат и 

Новогодишња 

награда 

Министараство 

финансија прихватило 

предлог синдиката 

здравствених радника 

да се онима који имају 

најнижа примања у 

јануару исплати 

новогодишња награда 

од 4.000 динара. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1071:Putari:-preispitati-privatizaciju-Nibens-grupe&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1071:Putari:-preispitati-privatizaciju-Nibens-grupe&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=63afcbd79c53b1903e71bcce017222fa8f5d752a
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раније указивао на овај проблем, као и да тада није уследила било каква реакција надлежних 
органа. 

Радници очекују и верују да овога пута неће бити тако. Више хиљада радника ових предузећа је 
пред губитком посла, па је најмање што се може урадити, да се утврди одговорност за такав 
исход приватизације, наведено је у саопштењу синдиката који делује у оквиру Савеза 
самосталних синдиката Србије.Тањуг 

МОНДО 

http://www.mondo.rs/s257738/Info/Hronika_i_Drustvo/U_Cacku_ne_pocinje_skolska_godina.html 

У Чачку не почиње школска година 

Школе у Чачку у понедељак неће почети са радом због једнодневног штрајка 
просветнх радника, речено је данас агенцији Бета у Синдикату образовања Чачак 
(СОЧ). 
 

Првог дана школске године школе неће радити, осим што ће бити примљени ученици првог 
разреда основних школа, али без држања наставе. 
 
У синдикату истичу да ће се просветни радници из Чачка у понедељак придужити протесту на 
Тргу Николе Пашића у Београду како би исказали своје незадовољство стањем у српској 
просвети. 
 
Синдикат образовања Чачак је већински синдикат просветних радника у том граду и чланица 
Уније синдиката просветних радника Србије. 
 
Бета 

 

 

http://www.mondo.rs/s257738/Info/Hronika_i_Drustvo/U_Cacku_ne_pocinje_skolska_godina.html

