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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:415396-Italijane-zanima-quotPetoletkaquot 

Италијане занима "Петолетка" 
С. БАБОВИЋ  

Италијанска компанија “алфа Валволе” заинтересована за партнерство са 

трестеничком фабриком "Индустријска пнеуматика", посебно за програм 

производње цилиндара 

ИТАЛИЈАНСКА групација “Алфа - Валволе” која окупља мања и средња предузећа са севера, 

заинтересована је за производњу и инвестирање у Фабрику “Прва петолетка -Индустријска 

пнеуматика” у Трстенику. 

- Наша компанија производи кугласте вентиле који се примењују у нафтној, гасној, 

прехрамбеној, транспортној индустрији, па смо заинтересовани за “Петолеткин” програм 

производње цилиндара - наводи Ђанкарло Роси, председник компаније “Алфа Валволе”. - 

Поред производње, интересантна нам је и стручност локалног кадра. 

Италијани већ имају тржишта у Азији, Африци, на Блиском истоку, а као стратешко тржиште 

виде Русију и Казахстан. Представници ове компаније упознаће и друге индустријалце са 

могућностима инвестирања у трстеничком крају. До ове сарадње дошло је после посете 

представника више општина у Италији у организацији Скупштине града Јагодина. 

- Једна од њихових идеја је могуће стратешко партнерство са погоном “Индустријске 

пнеуамтике” - истиче Мирослав 

Алексић, председник општине Трстеник. - Верујем да ће донети одлуку о инвестирању и 

стратешком партнерству и то ће бити у склопу комплетног решења статуса компаније 

предузећа у реструктурирању. 

Трстеничани су понудили и могуће локације у индустријским зонама за изградњу и улагање. 

ППТ Индустријска пнеуамтика у последњих неколико месеци бележи темпо повећања 

производње за 50 одсто. Њихова најзначајнија тржишта су Белорусија, Немачка, те Русија, 

Македонија, Црна Гора, БиХ, Словенија и Аустрија. 

 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:415396-Italijane-zanima-quotPetoletkaquot


3 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/363200/Zitopromet-ponovo-na-prodaji 

"Житопромет" поново на продаји 

Бета  

Чачанска фабрика у стечају "Житопромет" поново је понуђена на продају, за укупно 345 

милиона динара, потврђено је данас у градском већу Самосталног синдиката. 

Стечајни управник "Житопромета" Милић Нешковић најавио је продају те фабрике за 26. 

фебруар ове године у две целине. 

 

Млин, магацин, силоси, фабрика сточне хране, пекара, пивница и продавнице у Прељини, 

Горњем Милановцу и Гучи, продају се за 305,4 милиона динара, док се пословни простор 

фабирке у центру Чачка, површине 500 квадратних метара, продаје за 39,5 милиона динара. 

 

"Житопромет", основан 1951. године, 2006. године је купила црногорска фирма "Пантомаркет" 

Панта Вучуровића, за 75,6 милиона динара. Вучуровић је поред "Житопромета" на аукцијама 

купио још 16 фирми у Србији и Црној Гори. 

 

У "Житопромету" је стечај уведен крајем 2010. године, а претходило је хапшење директорке 

због злоупотребе службеног положаја и утаје пореза, уз вишемесечне штрајкове радника због 

неисплаћених плата. Пре стечаја у "Житопромету" је радило 77 радника. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/363043/Putari-demantuju-estradnog-menadzera-Od-drzave-ni-dinara-za-ciscenje-

snega 

Путари демантују естрадног менаџера: Од 
државе ни динара за чишћење снега! 

Бојана Анђелић  

Министарство саобраћаја упорно у име путара обећава чисте путеве у Србији, а за зимско 

одржавање последња два месеца држава ЈП „Путеви Србије“ није дала ни динара. У Управи за 

трезор Министарства финансија кажу за „Блиц“ да новац није уплаћен због загушења у систему 

на крају године и да разлог за кашњење није недостатак пара. 

Радници "Путева Србије" незадовољни и малим платама 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/363200/Zitopromet-ponovo-na-prodaji
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/363043/Putari-demantuju-estradnog-menadzera-Od-drzave-ni-dinara-za-ciscenje-snega
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/363043/Putari-demantuju-estradnog-menadzera-Od-drzave-ni-dinara-za-ciscenje-snega
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Пара, како тврде у Трезору, има, али по свему судећи не и на рачуну ЈП „Путеви Србије“. 

Држава не плаћа „Путевима Србије“, а они дугују предузећима ангажованим на зимском 

одржавању саобраћајне мреже. И све то се дешава усред зиме, због чега путари упозоравају да 

би финансијски колапс могао лако да се преслика и на стање на путевима. В.д директора ЈП 

“Путеви Србије” Зоран Дробњак за “Блиц” каже да он за то не може да сноси одговорност. 

 

- Немамо пара јер држава није уплатила новац. Средства предвиђена буџетом за зимско 

одржавање још нису пренета “Путевима Србије”. Нисам добио 500 милиона динара из 

субвенција, колико је предвиђено за децембар, а сада чекамо и новац за јануар, а то је негде око 

800 милиона динара. Без тих средстава не знам како могу било коме да платим - каже 

Дробњак. 

  

Путарска предузећа која раде на зимском одржавању ће бити спремна: Саша Мирковић, 

помоћник министра саобраћаја 

Ови проблеми, међутим, не брину новог помоћника министра саобраћаја Сашу Мирковића. Он 

за “Блиц” тврди да ће путари бити спремни за снег. 

 

- Нема никаквих проблема око пара, путарска предузећа која раде на зимском одржавању ће 

бити спремна. То одговорно тврдим. А што се тиче дуговања, то није у домену мојих 

надлежности - каже Мирковић кога је министар Милутин Мркоњић, након преузимања 

функције помоћника, именовао за човека који ће убудуће бити задужен за чишћење снега. 

Колико ко ту тачно дугује ја не знам, али ће цео проблем бити решен веома брзо, у то сам 

сигуран. Већ данас би министар Мркоњић и директор „Путева Србије“ требало да оду на 

састанак у Министарство финансија - поручује Мирковић. 

 

У Управи за трезор за „Блиц“ кажу да ће ЈП „Путеви Србије“ добити новац. 

  

Немамо пара јер држава није уплатила новац: Зоран Дробњак, в.д. директора „Путеви Србије“ 

- Средства су обезбеђена у буџету Србије и биће исплаћена у овој години одмах по усвајању 

програма о коришћењу средстава у Влади Србије. До застоја је дошло јер је последњег дана 

2012. у Управи за трезор било више од 10.000 захтева за исплату, те је дошло до загушења 

система, па неки налози нису реализовани. 

 

Груба процена Синдиката путара Србије је да им држава дугује бар две милијарде динара. 

Радници не примају плате, а предузећа немају пара да купе нафту и обезбеде основна средства 

за рад. У ПЗП „Ваљево“ и ПЗП „Крушевац“ запослени чекају исплату прве половине 

септембарске и октобарске плате. Предузећу „Бачка пут“ из „Путева Србије“ дугују 100 милиона 

динара. Ко може те раднике који не примају плату месецима да натера да изађу и чисте путеве. 

С којим правом то неко може да тражи? - пита се председница Самосталног синдиката путара 

Соња Вукановић. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/363149/Vaspitaci-u-vrticima-prete-protestima-zbog-smanjenja-zarada 

Васпитачи у вртићима прете протестима 
због смањења зарада 

Бета  

Представници запослених у београдским предшколским установама затражили су данас од 

Владе Србије укидање уредбе којом се изједначавају плате запослених у вртићима у Србији и 

смањују зараде у Београду. 

Представници Савеза самосталних синдиката запослених у предшколским установама у 

Београду побунили су се против тога што ће им плате по новој уредби "бити смањене за од 

3.500 до 12.000 динара". 

  

Они су на данашњој конференцији за новинаре дали Влади рок до уторка 22. јануара да спорну 

уредбу стави ван снаге, а у супротном најављују протест. 

  

Председница синдиката Љиљана Морачанин истакла је да ће се у случају протеста поштовати 

минимум процеса рада и вртићи неће бити затворени, али ће представници синдиката 

демонстрирати испред Владе. 

 

- Ова уредба посебно погађа оне са најмањим зарадама, техничко особље, међу којима има и 

висококвалификованог кадра. Ту неправду нећемо дозволити - казала је Љиљана Морачанин. 

  

Она је упитала и како је Влада могла да донесе уредбу којом ће зараде појединим категоријама 

запослених бити смањене и испод минималних гарантованих плата на нивоу државе. 

  

Представница синдиката Слободанка Нинић указала је на то да је Београд специфичан и да се 

животни трошкови, као и оптерећеност запослених у главном граду не могу мерити са местима 

у унутрашњости Србије. 

  

Она је прецизрала да у београдским вртићима има око 55.000 деце, у предшколским 

установама широм Србије има нешто више од 8.000 запослених, а 32 одсто од тога ради у 

Београду, у 17 предшколских установа. 

  

Траже помоћ Ђиласа 

Љиљана Морачанин је подсетила да су запослени у београдским обдаништима са градом као 

оснивачем потписали посебан колективни уговор којим су им гарантоване плате. Зато је 

упућен позив градоначелнуику Драгану Ђиласу да заштити то што је уговором гарантовано. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/363149/Vaspitaci-u-vrticima-prete-protestima-zbog-smanjenja-zarada
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Слободанка Нинић је оценила да није исправно да директор који брине о 11 група деце има 

исту плату као и неко ко брине о 600 група у предшколским установама. 

  

Спорна Уредба о изједначавању кефицијената запослених у предшколским установама донета 

је крајем 2012, а на снагу је ступила 6. јануара 2012. године. 
 

 

По рачуници синдиката, спремачице и неквалификовани радници ће након предвиђеног 

смањења плата имати плате од око 15.000 или 16.000 динара, а најнижа гарантована плата у 

Србији је око 21.000 динара. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Taksisti-placaju-doprinose-i-od-pre-16-godina.sr.html 

Таксисти плаћају доприносе и од пре 16 
година 
 

За Фонд ПИО нема „бесплатне” вожње  

Београдски таксисти, који су тек ових дана сазнали да немају уплаћен допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање од пре 16 година, мораће за сваки месец да уплате по 4.404 динара и тек 
тада могу да поднесу захтев за пензионисање, кажу у пензијском фонду. 

Обрачун за осигуранике самосталних делатности врши се на најнижу основицу, важећу у 
тренутку уплате доприноса која износи 35 одсто од просечне месечне републичке зараде 
исплаћене у претходном кварталу. Најнижа важећа основица за период 1. новембар 2012 – 31. 
јануар 2013. износи 20.022 динара, а за сваки дугујући месечни допринос за ПИО ови 
аутопревозници треба да плате по 4.404,84 динара показала је рачуница ПИО фонда. 

Управо је ово разлог због чега из пензијског фонда апелују на све оне који мисле да су стекли 
услов за пензионисање да још једном провере да ли имају уплаћене доприносе за све године 
радног стажа, јер у супротном неће моћи да поднесу захтев за пензију. 

Тања Спасојевић, шеф Одсека за прибављање података у пензијском фонду, каже, да таксисти 
дугују део доприноса из 1997. године када је основицу на коју се плаћао допринос чинио нето 
приход. Односно приход или добит на који се плаћао порез, с тим што основица није могла да 
буде нижа од најниже зараде у текућој години. 

Будући да је, објашњава Спасојевић, просечна месечна зарада запосленог те године износила 
1.324 динара сви који су доприносе аконтативно плаћали на основицу од 962 динара из 
децембра 1996. морају да уплате разлику доприноса и тек тада поднесу захтев за пензионисање. 

Плате испод минималца 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Taksisti-placaju-doprinose-i-od-pre-16-godina.sr.html
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Она напомиње да дуг за ове ауто-превознике може да се појави и за 1992. годину и додаје да ће, 
како би свима њима помогли да што лакше дођу до своје пензије, у пензијском фонду 
уручивати обрачуне доприноса, који дугују, и дати број жиро рачуна на који треба да се уплати 
назначени износ, тако да не морају да иду у Пореску управу, објашњава Спасојевић. 

Ј. Петровић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kako-bez-para-odrzavati-puteve.sr.html 

Како без пара одржавати путеве 
 

„Путеви Србије” нису добили 1,5 милијарди динара колико им укупно држава дугује за 
досадашње зимско одржавање путева, али Зоран Дробњак, директор овог јавног предузећа, 
тврди да фирме, које су они ангажовали, тај посао могу да раде и без пара. 

Према његовим речима из буџета им није исплаћено 500 милиона динара за децембар. Реч је о 
субвенцији за одржавање путева у зимском периоду, као и да та предузећа за јануар по истом 
основу треба да добију још 800 милиона динара. Директор „Путева Србије” је рекао да је у овом 
периоду слабија наплата путарине, од које се добија око 30 милиона динара дневно и да се тај 
новац преусмерава путарима како би могли да покрију трошкове. 

– Не може, ипак, да се каже да путари због тога нису спремни за зимско одржавање, пошто 
имају обезбеђену со, нафту, машине и друго, али им новац који касни треба за покривање плата 
и других трошкова –истакао је Дробњак. 

У Управи за трезор кажу да су паре за субвенције „Путевима Србије” обезбеђене у буџету на 
позицији Министарства саобраћаја и биће исплаћене одмах по усвајању програма о коришћењу 
средстава на некој од седница Владе Србије. Како објашњавају до застоја је дошло, јер је 
последњег дана 2012. године у Управи за трезор било више од 10.000 захтева за исплату те да је 
дошло до загушења система па неки налози нису реализовани. 

Међутим, ово није једини дуг. Дробњак је подсетио да су „Путеви Србије” привремено преузели 
и одржавање око 6.000 километара путева локалних самоуправа и навео да за тај посао у 
новембру и децембру, такође, још нису добили предвиђених 300 милиона динара. 

У Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе нису стигле фактуре на наплату. У 
овом министарству кажу да је њихова политика непромењена. 

– Све оверене ситуације морају бити плаћене на време. Сваки динар мора наменски да се 
троши, а све обавезе морају да се испуњавају. Ми дугове према путарима немамо – наводе у 
овом министарству. 

Када је ово министарство јесенас предложило да „Путеви Србије” ове зиме одржавају локалне 
путеве, уместо локалних самоуправа у чију су надлежност прешли, обећало је да ће 960 
милиона динара бити обезбеђено за зимско одржавање и да ће паре бити исплаћиване по 
реализацији посла. 

Зашто „Путеви Србије” нису испоставили фактуре за новембар и децембар нисмо добили 
одговор у овом јавном предузећу. 

Самостални синдикат путара Србије упозорава да путарска предузећа због неодговорности 
државе нису потпуно оспособљена за рад и да она не могу да раде ако им се не исплате 
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дуговања. Путарска предузећа због неплаћања, како је наведено, немају основна средства за 
рад, а у многим радници нису месецима примили зараду. 

М. Авакумовић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/putari-bez-para-cekaju-sneg-i-smetove 

Путари без пара чекају снег и сметове 
 

Самостални синдикат путара Србије упозорава на то да путарска предузећа због 
неодговорности државе нису потпуно оспособљена да обављају зимску службу. 

Пошто метеоролози поново најављују снежне падавине, никоме није свеједно како ће бити 
одржаване саобраћајнице јер још нисмо заборавили завејане путеве од последњег снега.   

Председница Синдиката Соња Вукановић изјавила је за наш лист да је држава главни кривац 
за неспремност већине путарских фирми да одговоре захтевима зимске службе и добро 
одржавају саобраћајнице у случају већих временских непогода јер није путарима пренела новац 
предвиђен буџетом. Реч је о 500 милиона динара субвенција који је требало да до краја прошле 
године буду уплаћени ЈП „Путеви Србије” да би могло испунити обавезе према путарским 
фирмама. Не само да није уплаћен тај новац, који се вуче као дуг с почетка 2012, него ни динар 
није уплаћен од обећане око четири милијарде динара за овогодишње одржавање, од чега око 
900 милиона за зимске радове. Уколико се новац одмах не уплати, саговорница истиче да би, у 
случају да падну веће количине снега, последице по привреду и становништво могле бити 
велике. 

Соња Вукановић објашњава да путарска предузећа због недостатка новца немају основна 
средства за рад, а у многима радници нису примили зараде месецима, некима је септембарска 
плата била последња. Као одговорни за евентуално лоше одржавање путева именовани су 
Министарство саобраћаја и Министарство финансија и привреде. Међутим, она каже да верује 
да ће држава реаговати у складу са својим обавезама. 

Председник Синдиката у „Војводинапуту–Бачкапуту” Ђуро Тривуновић изјавио је за наш лист 
да успевају да одржавају 860 километара војвођанских саобраћајница захваљујући умешности 
менаџмента и свих радника који дају све од себе да се проблеми несташице новцашто мање 
осете. А несташица је велика јер су дугови општина и Покрајинског фонда за капитална 
улагања око 400 милиона динара. Општине су, објашњава, недужне, оне су спремне да све 
плате на време, међутим, немају паре, а Фонд који би требало да им пребаци новац, то не ради. 
Тако су на листи највећих дужника том путарском предузећу општине Бач, Врбас, Тител, затим 
Србобран, Ириг... међутим, оне су недужне на листи срама јер зависе од Фонда. Путари не желе 
да се суде и сукобљавају с локалном самоуправом, штавише, с њом добро сарађују јер знају где 
је главни проблем. Међутим, не могу бесконачно радити без пара. 

Још крајем прошле године евидентиран је проблем на релацији држава–путари, који су 
упозоравали на то да је издвојено недовољно новца за зимско одржавање путева због тога што 
је око 6.000 саобраћајница почетком 2012. одлуком о прекатегоризацији додељено локалној 
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самоуправи – а која због недостатка новца није уложила ни динара у њихову поправку па је 
пред зиму требало најпре санирати ударне рупе и посећи шибље да би се путеви под снегом 
могли одржавати чистима и проходнима. 

Р. Даутовић 

 

 Много бабица, килави путеви 

  

Само за зимско одржавање тражене су две милијарде динара јер, како су путари упозоравали, 
предвиђених 900 милиона (од укупно четири милијарде) динара није довољно само за голу 
припрему путева. Држава као држава, не може да удовољи свима: да би једнима дала, другима 
мора да узме. А узима се тамо где је најлакше. Како тврди Соња Вукановић, у недостатку 
јединствене политике, најгоре пролазе они где има много бабица. Она сматра да се путевима не 
пише добро докле год се о њима буду „бринули” министри и Милутин Мркоњић, и Велимир 
Илић, и Млађан Динкић, и Верица Калановић... С друге, пак стране, помоћник министра 
саобраћаја Саша Мирковић најављује да ће се у новом закону о безбедности саобраћаја 
повећати одговорност путара за саобраћајне несреће, јер је оцењено да би велик број 
саобраћајних удеса могао да буде спречен бољим одржавањем путева. Само још недостају паре. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kraj-puta-za-%E2%80%9Evojvodinaput%E2%80%9D 

Крај пута за „Војводинапут”? 
 

Предузеће “Прва класа” из Лукићева поднело је, као један од поверилаца, предлог 
за покретање стечајног поступка у зрењанинској путарској фирми “Војводинапут” 
и уплатило је аванс, сазнаје “Дневник” у Привредном суду у Зрењанину. 

Председник тог суда Радомир Радојчић потврдио је за наш лист да је јуче отворен претходни 
стечајни поступак. Рочиште на којем ће се одлучивати о томе да ли ће предлог бити усвојен, 
односно да ли постоје законски услови за увођење стечаја у “Војводинапут”, заказано је за 30. 
јануар. 

О предузећу “Прва класа”, чији је власник Зоран Бркља, у јавности је било речи крајем прошле 
године, када је на јавном надметању за 11 милиона динара купило силос у Ботошу, некада у 
власништву “Банат семена”, који је продаван као засебна целина. И о “Војводинапуту” се често 
говорило у јавности, углавном због пословних проблема који су потресали ту фирму. Радници 
су често, због неисплаћених зарада, ступали у штрајк, а лане је полиција ухапсила власника те 
фирме Душана Боровицу и директора Зорана Илића због сумње да су починили кривично дело 
злоупотребе службеног положаја у саизвршилаштву. Њих двојица су у притвору од 10. октобра 
2012. године, а на терет им се ставља да су асфалтирањем путева у средњобанатским 
општинама Житиште и Нова Црња оштетили Фонд за капитална улагања Војводине и 
прибавили противправну имовинску корист фирмама “Боровица транспорт” и “Војводинапут” 
од 121 милион, односно 159 милиона динара.   

Ж. Б.   
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/paori-nece-na-barikade-ali-cekaju-odgovore 

Паори неће на барикаде, али чекају одговоре 
 

Пољопривредници су незадовољни одговорима које су добили од министара у 
вези с предуговором с Уједињеним Арапским Емиратима али, за сада, не 
планирају протесте и очекују нови позив за разговоре, изјавили су представници 
паора,пољопривредници незадовољни састанком с министрима након двочасовног састанка с 
министрима пољопривреде и финансија Гораном Кнежевићем и Млађаном Динкићем.  

Председник Управног одбора Асоцијације пољопривредника Мирослав Киш рекао је 
новинарима испред Владе Србије да су пољопривредници незадовољни и забринути због 
начина на који се предвиђа реализација аранжмана с УАЕ јер то, како је истакао, значи 
увођење на "мала врата" странаца као директне конкуренције српским сељацима. 

Он је изјавио да се паори залажу за то да се пољопривредно земљиште у Србији не продаје 
странцима 15 година по уласку Србије у Европску унију, а сада су сведоци да је она, без тендера, 
понуђена странцима "на вечито". На новинарско подсећање да су министри рекли да има 
могућности да део уговора везан за закуп земљишта буде измењен, Киш је одговорио да је 
разумео да ће се одређена површина од неколико хиљада хектара дати у дугорочни закуп, а да 
ће домаћим паорима бити понуђен закуп земљишта на имањима "зеленог пула" која нису 
обухваћена тим аранжманом. 

– Остаје да видимо да ли ћемо бити у истој позицији као странци, ми ћемо пробати да се 
реорганизујемо и видимо шта ту даље можемо урадити – закључио је Киш. 

Председник Управног одбора Панонске асоцијације пољопривредника Дорел Мик навео је да 
то удружење за сада одустаје од протеста, и додао да је ово тек први састанак с представницима 
Владе Србије и да очекује нове разговоре у наредних неколико недеља, односно пре склапања 
уговора. 
Банатско удружење "Паор"  није разговарало с министрима Динкићем и Кнежевићем. 

– Ово је општа збрка. Изгледа да постоје подобна и неподобна удружења пољопривредника, 
што показује начин одабира саговорника – казао је за наш лист представник "Паора" Мирослав 
Грубанов, подсетивши на то да је то удружење затражило пријем код премијера Ивице Дачића 
пре него што су министри привреде и пољопривреде позвали сељаке на  састанак. 

– Очекујемо и даље да нас премијер прими. Шта сад желе Динкић и Кнежевић, да нас упознају 
с оним што су потписали? Е, требало је да нас зову раније, а стратешки партнер у овим 
предузећима је требало да буде српски сељак – нагласио је Грубанов. С. Г. 
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http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/vaspitacice_najavljuju_protest_.39.html?news_id=254438 

Тражи се укидање Владине уредбе о изједначавању плата запослених у вртићима у Србији и 

смањују зараде у Београду 

Васпитачице најављују протест 
АУТОР: БЕТА 

Представници запослених у београдским предшколским установама затражили су јуче од 

Владе Србије укидање уредбе којом се изједначавају плате запослених у вртићима у Србији и 

смањују зараде у Београду. Представници Савеза самосталних синдиката запослених у 

предшколским установама у Београду побунили су се против тога што ће им новом уредбом 

плате, како наводе, бити смањене за 3.500 до 12.000 динара. На јучерашњој конференцији за 

новинаре дали су Влади рок до уторка 22. јануара да спорну уредбу стави ван снаге - у 

супротном најављују протест. 

 

Председница синдиката Љиљана Морачанин истакла је да ће се у случају протеста поштовати 
минимум процеса рада и вртићи неће бити затворени, али ће представници синдиката 
демонстрирати испред Владе. Она је подсетила да су запослени у београдским обдаништима са 
својим оснивачем, Управом Града Београда, потписали посебан колективни уговор којим су им 
гарантоване плате. Зато је упућен позив градоначелнику Београда Драгану Ђиласу да заштити 
то што је уговором гарантовано. 

„Ова уредба посебно погађа оне са најмањим зарадама, техничко особље, међу којима има и 
висококвалификованог кадра. Ми ту неправду нећемо дозволити“, казала је Морачанин. 

Она је упитала и како је Влада могла да донесе уредбу којом ће зараде појединим категоријама 
запослених бити смањене и испод минималних гарантованих плата на нивоу државе. По 
рачуници синдиката, спремачице и неквалификовани радници ће након предвиђеног смањења 
плата имати плате од око 15.000 или 16.000 динара, а најнижа гарантована плата у Србији је 
око 21.000 динара. 

Представница синдиката Слободанка Нинић указала је на то да је Београд специфичан и да се 
животни трошкови, као и оптерећеност запослених у главном граду не могу мерити са местима 
у унутрашњости Србије. Она је прецизирала да у београдским вртићима има око 55.000 деце, у 
предшколским установама широм Србије има нешто више од 8.000 запослених, а 32 одсто од 
тога ради у Београду, у 17 предшколских установа. Нинићева је оценила да није исправно да 
директор који брине о 11 група деце има исту плату као и неко ко брине о 600 група у 
предшколским установама. 

Спорна Уредба о изједначавању коефицијената запослених у предшколским установама донета 
је крајем 2012, а на снагу је ступила 6. јануара ове године. 
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/meteorolozi-najavili-sneg-putari-proteste_364753.html 

Метеоролози најавили снег, путари протесте 
Извор: РТВ 

НОВИ САД  

Метеоролози за сутра најављују снег и појачан ветар, а ако се подсетимо шта је та 
комбинација донела у новембру, када су путеви били блокирани, а путници 
остајали завејани и по 20 сати, поставља се питање да ли су надлежне службе овог 
пута спремне. 

Ако се имају у виду најаве протеста из Самосталног синдиката српских путара, изгледа да нас и 
сутра очекује саобраћајни колапс. 

Синдикат "Бачкапута" је спреман за протесте, ако се ситуација не помери с мртве тачке, 
односно, ако им држава не уплати новац неопходан за рад зимске службе. 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/meteorolozi-najavili-sneg-putari-proteste_364753.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat:-putari-nisu-spremni-za-zimsku-sluzbu_364374.html

