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Откази: Године стажа ништа не вреде 
Б. СТЈЕЉА  

Све већи број радника потписује споразумни раскид уговора о раду јер не очекују 

накнаду. За технолошки вишак у 2012. проглашено најмање 34.493 радника 

 
На бироу за запошљавање је, са статусом технолошког вишка, у прошлој години завршило 

34.493 радника. То је за 8.007 радника мање него претходне, иако се број подељених отказа 

непрестано повећава. Разлог је што све већи број предузећа пред банкротом “убеђује” раднике 

да пристану на споразумни раскид јер се, по свему судећи, све теже могу надати парама за 

отпремнине. 

Иако је обавеза послодавца који прогаси радника за вишак да му исплати отпремнину за сваку 

годину радног стажа, то се у пракси не примењује. За сада је једини сигурни платиша - држава. 

- Од 2008. до 2012. из буџета је исплаћено 44.460 радника који су проглашени за вишак у 

предузећима у процесу приватизације или реструктурирања - каже Љиљана Џувер, помоћник 

министра за рад у Сектору за запошљавање. - И за ову годину је предвиђен износ од 1,6 

милијарди динара. 

Џуверова додаје да технолошки вишкови из ових фирми добијају чак и повољније износе од 

осталих и да њихове отпремнине могу бити у висини од 10 просечних републичких зарада или 

могу да добију по 100 евра за сваку годину стажа, плус одређене стимулације. 

У Унији послодаваца Србије кажу да је просечан износ отпремнина између 230.000 и 240.000 

динара по “прекобројном”раднику и да, упкос тврдњама синдикалаца да све мањи број радника 

остварује ово право, послодаваци испуњавају своје обавезе, и то најчешће у 6 до 12 месечних 

рата. Ипак, примећују у Унији, све мање послодаваца своје раднике проглашава за вишак 

управо из разлога што нема новца да их исплати. 

НАЈВИШЕ ВИШКОВА СА СРЕДЊОМ ШКОЛОМУ НСЗ кажу да већина радника које 

послодавци прогласе за вишак дођу код њих јер имају право и на новчане накнаде са бироа. У 

овом тренутку је највише незапослених “вишкова” са завршеном средњом школом - 21.944 

лица. Без стручне спреме и полуквалификованих је 8.324 радника, а са завршеном вишом 

школом или факултетом их је 4.225. 

- Све је више радника који пристају на споразумне раскиде јер већ месецима не добијају плате, 

а и сами процењују да фирма неће имати одакле да им исплати отпремнине све и да добију 

судску пресуду - објашњава Драгољуб Рајић из Уније послодаваца Србије. - Зато се 

задовољавају макар исплатом заосталих зарада коју послодаваци такође морају да сакупљају 

месецима. 
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Рајић каже да је међу отпуштеним радницима ранијих година трећина проглашавана 

технолошким вишком, трећина потписивала споразумне прекиде радног односа, а трећина су 

предузетници који су затворили своје радње у којима су били једини запослени. Од прошле 

године се, међутим, ова сразмера полако мења, а такву би праксу могле зауставити измене 

Закона о раду по којима би послодавац плаћао отпремнине само за године проведене код њега, 

а не и за укупан радни стаж. Министарство рада је и послодавцима и синдикатима у понедељак 

послало хитан позив за састављање радне групе која би се бавила управо овим изменама. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:415965-Cene-nikako-da-stanu 

Цене никако да стану 
Д. МАРИНКОВИЋ  

Овог месеца скупља акцизна роба, а већ за фебруар најављени нови ценовници. За 

неколико дана цигарете ће се плаћати 10 динара више по паклици. Поскупљују 

козметика и храна 

До краја овог месеца због акциза очекују се и више цене алкохолних пића до осам одсто 

ЈОШ нисмо „залечили“ ни јануарска поскупљења, очекује нас нови удар на новчанике и током 

следећег месеца. Истина, када је реч о храни, промену цена најавили су за фебруар тек 

поједини произвођачи, али на поскупљење енергената - струје и гаса које нас чека већ за 

десетак дана, ниједна фабрика хране неће остати „имуна“. Већи трошак за енергенте сигурно ће 

„уградити“ у своје ценовнике наредних месец дана. 

Гас ће од 1. фебруара бити скупљи за 10 одсто, а потом се очекује и раст цене струје до 12 

процената, с тим што ће потрошачи плаћати дупло скупље ноћне киловате. Ових дана расту 

цене неких увозних шампона, купки, сапуна, али и џемова појединих произвођача, инстант 

супа, кондитора од два до 12 одсто. 

Цигарете од следећег понедељка поскупљују за 10 динара по паклици, јер се износи акцизе 

усклађују са индексом потрошачких цена за 2012. годину. Тако ће од 28. јануара најпре 

поскупети цигарете компаније „Филип Морис“, а потом их прате остале дуванске куће. Тако ће 

кутија „марлбора“ и тврдог и меког паковања, након поскупљења од 10 динара коштати по 220 

динара, „филип мориса“ зависно од паковања 180 до 190, а „дрине“ од 140 до 150 динара. Меко 

паковање „бонд стрита“ коштаће 140, а тврдо 150 динара. 

БУДИТЕ ФЕРАСОЦИЈАЦИЈА потрошача Србије упоредила је цене појединих намирница у 

самоуслугама у Новом Саду и установила да се оне разликују до 50 динара. Зато је ова 

асоцијација препоручила трговцима да снизе цене намирница за три одсто. АПОС је 

анализирао цене 28 намирница из потрошачке корпе у супермаркетима „Темпо“, „Рода“, 

„Меркатор“, „Макси“, „Идеа“, „Универекспорт“ и ДИС.  

- Наш циљ је да утичемо на фер тржиште, тако што потрошачима помажемо при куповини и 

одабиру продајног места - кажу у АПОС. 
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До краја овог месеца због акциза очекују се и више цене алкохолних пића до осам одсто. Нека 

пића су већ поскупела, па тако литар увозног ликера „пелинковац“ уместо 705 сада кошта 756, 

док 0,75 литара италијанског „кабернеа“ сада стаје 1.016 динара, док је стара цена износила 908 

динара. 

- Следећег месеца, за два до три одсто поскупеће мед једног добављача, а поређења ради у 

нашим маркетима, мед нуде између 10 и 12 произвођача - кажу трговци. - Такође, за исти 

постотак очекује се скок цена неких конзерви рибе, затим слаткиша, наполитанки и чајног 

пецива приватне робне марке до пет одсто. За осам одсто од следећег месеца биће скупљи и 

увозни какао крем, чија ће цена тако за петину бити већа од истих производа на домаћем 

тржишту. 

На списку виших цена су и сијалице мање познатих произвођача. Оне ће бити скупље за седам 

процената, али и са тим повећањем цене ће опет бити конкурентније од истих брендираних 

производа. Извесно је да ћемо следећег месеца у трговинама више плаћати и јаја, прерађевине 

од воћа и поврћа, али и неке намирнице приватних марки попут појединих прерађевина од 

млека и меса. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Zubari-i-lekari-bez-overene-knjizice.sr.html 

Зубари и лекари без оверене књижице 
 

Не могу да овере документ јер нису изабрали лекара, а не зато што за њих нису плаћени 
доприноси, тврде у РФЗО 

Апсурдна ситуација да они који свакодневно прегледају и лече пацијенте, претходно 
проверавајући да ли су у дом здравља стигли са уредно овереном књижицом – и сами остану 
без овог важног личног документа догодила се запосленима у горњомилановачком дому 
здравља. Без оверених књижица остала су и њихова деца, као осигурани чланови породице, па 
је ситуација утолико тежа. 

Лекари у овој здравственој установи обратили су се медијима са жалбом да од почетка нове 
године немају оверену здравствену књижицу због, како су рекли, неплаћених доприноса за 
здравство Највећи број од 16 лекара ради у стоматолошкој служби, али и у хитној служби и 
општој медицини. Реч је о запосленима за које Фонд не обезбеђује средства, него их установа 
плаћа из сопствених средстава или као стоматолози, само зарађују пружајући стоматолошке 
услуге у државној установи. 

Како се догодило да они који лече друге остану без здравствених књижица и дали  им је тиме 
ускраћена медицинска помоћ, одговор смо потражили у Републичком фонду за здравствено 
осигурање. 

– За запослене у Дому здравља Горњи Милановац,  РФЗО је издао тражени број маркица у 
складу са списком запослених који је та установа доставила нашој испостави у том граду. На 
списку нису били запослени који нису изабрали изабраног лекара, што су били дужни да учине 
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да би им здравствена књижица била оверена. Према информацији коју смо добили од Дома 
здравља Горњи Милановац 16 запослених није испунило ту своју обавезу. Иначе, за наведене 
раднике установа није ни тражила издавање маркица за оверу књижица – објаснила је за 
„Политику” Сања Миросављевић, пи-ар РФЗО. 

О. П. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/novosadjani-i-zrenjaninci-nastradase-od-potrosacke-korpe 

Новосађани и Зрењанинци настрадаше од 
потрошачке корпе 
 

Цех за оно што смо појели за време новогодишњих празника и слава плаћаћемо на 
лето, када нам истекне одложених 90 или чак 200 дана, али ћемо до тог нокдауна 
примити још ко зна колико ценовних удараца. 

 Најављена су, наиме, поскупљења гаса, струје, цигарета и алкохолних пића, слаткиша..., што 
ће превршити ионако претешку потрошачку корпу. А она је, спрам просечних зарада, све 
неповољнија и недостижнија. За Новосађане и Зрењанице нарочито, јер су њихове корпе 
најтеже. 

Док је просечна потрошачка корпа у Србији, по последњем званичном мерењу Завода за 
статистику и Министарства трговине, у октобру прошле године износила 64.107 динара, у 
Зрењанину је била 70.753 динара, а у Новом Саду 70.580 динара. Београђанима је, рецимо, 
требало 67.696 динара да је напуне. При томе, просечна плата у Србији, без пореза и 
доприноса, износила је 41.558 динара, у Београду 51.616 динара, у Новом Саду 46.639 динар, а у 
Зрењанину 38.531 динар. Нико од њих просечном зарадом није могао покрити просечну корпу, 
али је за то Београђанима требала 1,31 плата, а Новосађанима 1,51. Зрењанинци су били у још 
неповољнијем положају јер је њихова корпа вредела као 1,84 зарада. У неславној тројци, којој је 
за покривање корпе фалило највише су, уз Зрењанин, и Суботица, где је корпа вредела 1,86 
просечну зараду, и Ваљево (1,82). 

Иначе, вредност просечне корпе је од избијања економске кризе, односно од 2008. наовамо, 
расла брже него просечне плате у Србији. Рецимо, у октобру 2008. године просечна нето зарада 
износила је 34.311 динара, а просечна корпа 45.320 динара, а однос зараде и потрошачке корпе 
био је 1,32. У октобру 2010. године у просеку смо зарађивали 34.422 динара, најважније 
потрепштине догурале су до 51.757 динара, а однос плате и корпе био је 1,50. Последње мерење 
показало је да је просечна зарда 41.558 динара, а корпа 64.106 динара, то јест да смо корпу 
покривали с 1,54 платом.  

Елем, може се очекивати још неповољнији однос с обзиром на поскупљења која следе. Од 
фебруара гас за домаћинства биће скупљи десет посто, а најављује се и поскупљење струје, 
вероватно од 10 до 12 посто. 
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И цигарете би до краја јануара могле поскупети десет динара по паклици због усклађивања 
акциза, док се, по том основу, очекују и више цене алкохолних пића. Последњих неколико 
година пракса да се у јануару и фебруару мењају акцизе на цигарете и алкохолна пића па се 
очекује да ће тако бити и сада, иако још нема званичних потврда. А на које ће се све производе 
прелити нове, више цене енергената, остаје да се види.  

Стручњаци Привредне коморе Србије ипак очекују да ће цене хране у Србији у наредном 
периоду бити стабилне и да не треба очекивати поремећаје на домаћем тржишту. Експерт у 
ПКС-у Војислав Станковић сматра да ће најављено поскупљење енергената сигурно оптеретити 
пољопривредну производњу, што ће утицати на трошкове и цене хране, али да већа понуда 
свакако може амортизовати евенутална поскупљења. Стручњак ПКС-а је нагласио и да трговци 
морају да воде рачуна и о куповној моћи становништва јер само издаци за храну оптерећује 
личну потрошњу домаћинства са 43,2 процената. 

С. Глушчевић 
Цео месец радимо за 39 килограма кафе 
У октобру 2008. године за просечну нето зараду могли смо купити 294 литре уља, а у октобру 
2012. плата нам је вредела 231 литар, наводи се у „Прегледу куповне моћи у Србији„ 
Министарства трговине. Шећера смо 2008. године могли да купимо 512 килограма, а 2012. 429. 
У 2008. години месец дана смо радили за 593 литра млека, а лане за 526. Кафе смо могли 
купити 43 килограма, а 2012. је плата спала на 39. У односу на 2008. годину, међутим, можемо 
пазарити нешто више свињског меса (76 килограма уместо 70), јогурта (446 литра уместо 
383)...  

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radnici-opet-izigrani 

Радници опет изиграни 
 

Радници "Новитета", њих око 170, вратило се на своја радна места, након договора 
са руководством предузећа, које им је обећало исплату путних трошкова до краја 
радног времена и исплату октобарских зарада до краја седмице. Међутим, према 
речима председника  синдиката "Солидарност" Гордане Којић, радници су опет изиграни, а 
исплата путних трошкова померена је за данас. Такође, у споразуму који је постигнут између 
синдиката и власника предузећа Драгана Ђурића, стоји и да би остала потраживања и оверене 
здравствене књижице, радници требали добити до 31. јануара. 

- Радници су се по договору вратили на своја радна места у фабрици, али је већ првог дана 
прекршен договор - каже Гордана Којић - До краја радног времена требали су да исплате путне 
трошкове, али се то није десило. Неки радници немају ни како да се врате својим кућама. Ако 
су већ на првом кораку прекршили договор, шта ће онда бити са осталим потраживањима? 
Пословодство није чак хтело ни да дође и разговара са радницима – каже Којићева и наводи да 
ће неки радници данас вероватно доћи на посао, али не би требали, јер је руководство 
прекршило договор. 

Иако смо покушали да ступимо у контакт са власником "Новитета" Драганом Ђурићем, он се 
није јављао на телефон.Да подсетимо, радници "Новитета" нису радили више од месец дана 
због прекида производње, а Ђурић је на недавно одржаном састанку са синдикатом, рекао да ће 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radnici-opet-izigrani
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угасити предузеће, ако се радници не одазову на посао и не прихвате услове око исплате 
заосталих зарада.   

Г. Четник 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/na-kraju-tunela-za-privredu-jos-nema-svetla 

На крају тунела за привреду још нема светла 
 

Децембарска анкета о коњунктури у домаћој индустрији није донела битне 
промене у односу на претходни месец и већина показатеља остала је на нивоу који 
не указује на значајнији опоравак привредне активности у наредна три месеца, 

објављено је новом броју часописа „Макроекономске анализе и трендови”. 

Општи индикатор пословне климе забележио је пад од 1,3 процентног поена у односу на 
новембар, као и пад од 0,8 процентних поена у односу на упоредиви децембар 2011. године. 

Индикатор очекиване продаје у децембру је имао вредност од 13,8 процентних поена, чиме је 
забележио раст од 1,1 процентног поена у односу на новембар. 

С обзиром на то да је просечна вредност тог индикатора у 2010. години била 20,7 процентних 
поена, у 2011. години 21,5, а у периодима јаке коњунктуре око 40 процентних поена, вредност 
из децембра и даље указује на слабу очекивану продају у наредна три месеца. 

У децембру се поново 18,7 одсто фирми изјаснило да им је највеће ограничење у пословању 
недостатак увозних инпута, а 46 одсто фирми – да је то слаба тражња. 

У децембру се 42,8 одсто фирми изјаснило да им је ниво потраживања висок, односно 
превисок, што је благо побољшање у односу на новембар, када се на исти начин изјаснило 45,9 
одсто компанија. 

Ниво коришћења производних капацитета у приватном и државно-друштвеном сектору 
својине у децембру је износио 72,2 одсто и био је 0,3 процентних поена нижи у односу на 
новембар. У односу на упоредиви децембар 2011. године, забележен је ниво коришћења 
производних капацитета већи 1,1 процентни поен. 

Додатни лош сигнал децембарске анкете јесте да свега 9,5 одсто очекује стране инвестиције у 
наредна три месеца, што је најнижа забележена вредност од када постоји ова анкета. Пре 
кризе, позитивна очекивања по питању страних инвестиција имало је између 25 и 30 одсто 
фирми. 

Позитиван налаз децембарске анкете јесте даљи пад очекиваног нивоа ризика у пословању за 
3,9 процентних поена, чиме је тај индикатор забележио најнижу вредност у 2012. години. 
Упркос паду, индикатор очекиваног нивоа ризика забележио је релативно висок ниво од 34,9 
процентних поена, што је знатно изнад резултата у периоду пре 2008. године, када су бележене 
просечне вредности од око 20 процентних поена.     

Е. Дн. 
Незапосленост рак-рана 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/na-kraju-tunela-za-privredu-jos-nema-svetla
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Највећи економски проблем Србије у овом тренутку је висока стопа незапослености од око 23,5 
одсто – представници синдиката очекују да ће она почети да се смањује тек  2014. године, док 
представници државе очекују да ће се раст стопе незапослености зауставити у овој години. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић процењује да бољитак, у 
смислу смањења незапослености, не треба очекивати у овој години већ тек у 2014. Он тврди да 
је у 2012. у Србији дневно између 100 и 300 радника добијало отказ. 

– Због најављеног реструктурирања јавних предузећа очекује се да ће без посла у 2013. остати 
око 60.000 људи – рекао је Орбовић, и додао да би за њих требало обезбедити плате кроз 
државне субвенције. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/363613/Muke-radnika-na-duzem-bolovanju-Teski-bolesnici-cekaju-na-platu-vise-od-

tri-meseca 

Муке радника на дужем боловању: Тешки 
болесници чекају на плату више од три 
месеца 

Миљана Лесковац 

Запослени који оду на боловање дуже од 30 дана у просеку чекају три месеца на исплату 

накнаде из здравственог осигурања (РЗЗО). Слична ситуација је са трудницама и породиљама 

запосленим у приватним фирмама које неретко и по пола године чекају да се послодавац 

смилује и уплати им накнаду. 

Милован Д. (59), наставник основне школе у Земуну који је на боловању од септембра, већ три 

месеца једва саставља крај с крајем јер још није добио накнаду зараде за новембар и децембар, 

а минус на његовом рачуну у међувремену је порастао на 35.000 динара. 

 

- Добио сам тешку и неизлечиву болест због које сам отворио боловање још у септембру. До 

данас сам примио плату једино за септембар и октобар, а за остале месеце ни у школи ни у 

РЗЗО не помињу кад ће бити исплата. Имам двоје деце и сви живимо од женине плате, тако да 

до првог у месецу догурамо уз гомилу дугова - жали се Милован Д. 

 

Док су на боловању, запослени примају накнаду зараде која износи 65 одсто редовне плате и 

која се, кад је боловање дуже од 30 дана, исплаћује из Републичког завода за здравствено 

осигурање (РЗЗО). У случају трудница, накнада се исплаћује преко Министарства здравља, док 

се у случају породиља исплаћује преко Министарства рада. Као и други радници на боловању, 

многе труднице и породиље такође муче муку са нередовним исплатама. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/363613/Muke-radnika-na-duzem-bolovanju-Teski-bolesnici-cekaju-na-platu-vise-od-tri-meseca
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/363613/Muke-radnika-na-duzem-bolovanju-Teski-bolesnici-cekaju-na-platu-vise-od-tri-meseca
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У Министарству рада и РЗЗО одговорност сваљују на послодавце и кажу да се с исплатама 

касни јер они или предају непотпуну документацију за раднике или су неодговорни и реагују 

тек након упозорења инспекције. 

 

Лакше у државним фирмама 

 

Ситуација у већини државних фирми је боља, јер труднице и породиље углавном добијају 

накнаде кад и сви остали запослени. Како каже Драгана Соћанин, процедура коју послодавци 

морају да прођу да би исплатили накнаде породиљама и трудницама од ове године је знатно 

смањена, тако да су послодавци и с те стране мотивисани да не касне с исплатама. 

 

- Око петог у месецу исплаћујемо накнаде за претходни месец за све оне који су на боловању 

дуже од 30 дана, а за које је послодавац поднео уредну медицинску документацију. Само у 

случајевима где документација није комплетна, Филијала је враћа да се комплетира и од 

тренутка када се комплетира и достави филијали Фонда, период исплате је до 30 дана. Има и 

случајева да послодавац, уколико има више запослених на боловању, чека да за све сакупи 

документацију како би је предао матичној филијали - одговарају у РЗЗО. 
 

КАМАТИЦА 

http://www.kamatica.com/vesti/kako-preziveti-mesec-u-beogradu-sa-16000-dinara/6922 

Како преживети месец у Београду са 16.000 
динара? 

Извор: Каматица, 24 Сата 

 

Спремачице, магационерке, куварице, сервирке и мајстори само су део тима без 

кога београдски вртићи не могу да функционишу. 
 

Они ће, због владине уредбе о изједначавању зарада у свим вртићима у Србији, крајем месеца 
добити и до 15.000 динара мању плату у односу на претходну. Спремачице ће, на пример, 
наредни месец морати да изгурају са 16.000 динара. 
 
Незадовољни уредбом коју је Влада донела, синдикати и актив директора предшколских 
установа, уз подршку града, затражили су њено разматрање.  
 
Како до данас није стигао никакав одговор од надлежних, запослени у вртићима окупиће се у 
суботу у 12 сати на платоу испред зграде Владе како би изразили свој протест због ове одлуке, 
јер са толиким платама не могу да преживе месец дана. 
 

http://www.kamatica.com/vesti/kako-preziveti-mesec-u-beogradu-sa-16000-dinara/6922
http://www.kamatica.com/vesti/kako-preziveti-mesec-u-beogradu-sa-16000-dinara/6922
http://www.kamatica.com/vesti/kako-preziveti-mesec-u-beogradu-sa-16000-dinara/6922
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Љиљана Јовчић, секретар за образовање и дечју заштиту, каже да град подржава напоре актива 
директора и синдиката да се преиспита уредба и коефицијенти који доводе до 
драстичног смањења зарада оних који иначе имају најмање зараде у 
предшколским установама. 
 
Протест неће угрозити саобраћај, а како објашњава председница синдиката Љиљана 
Моричанин, одлучили су да протест буде на нерадан дан како не би ни на који начин омео 
чување деце у вртићима. 
 

24 САТА 

http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/zaposleni-u-vrticima-na-ivici-egzistencije/72654.phtml 

Запослени у вртићима на ивици 
егзистенције 
Аутор: Г. Авалић  

Спремачице, магационерке, куварице, сервирке и мајстори само су део тима без 

кога београдски вртићи не могу да функционишу. Они ће, због владине уредбе о 

изједначавању зарада у свим вртићима у Србији, крајем месеца добити и до 15.000 

динара мању плату у односу на претходну. Спремачице ће, на пример, наредни 

месец морати да изгурају са 16.000 динара. 
 

ПРОТЕСТ - Незадовољни уредбом коју је Влада донела, синдикати и актив директора 

предшколских установа, уз подршку града, затражили су њено разматрање. Како до данас није 

стигао никакав одговор од надлежних, запослени у вртићима окупиће се у суботу у 12 сати на 

платоу испред зграде Владе како би изразили свој протест због ове одлуке, јер са толиким 

платама не могу да преживе месец дана. 

- Ни са претходном платом, која је била око 25.000 динара, нисам могла деци да приуштим 

много тога, па нису увек имали најновије патике, чак ни новац за ужину, а екскурзије смо 

отплаћивали унедоглед. Са 16.000 динара бићемо принуђени сви да тражимо додатни посао, а 

посао у вртићу довољно је захтеван и напоран, јер купатила и ноше чистимо четири пута 

дневно, играчке перемо нон-стоп, теписи се стално усисавају, плочице бришу, постељина мења 

- прича спремачица Споменка. 

 

Сервирка Данијела има троје деце и живи као подстанар. Она је и са претходном платом 

изводила чуда да би потрајала до краја месеца. 

http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/zaposleni-u-vrticima-na-ivici-egzistencije/72654.phtml
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- Супруг је изгубио посао, најављује се поскупљење струје, све остало је већ поскупело и стварно 

не знам како неко мисли да је могуће живети у Београду са 16.000 динара - прича она. 

 

Љиљана Јовчић, секретар за образовање и дечју заштиту, каже да град подржава напоре актива 

директора и синдиката да се преиспита уредба и коефицијенти који доводе до драстичног 

смањења зарада оних који иначе имају најмање зараде у предшколским установама. 

 

Протест неће угрозити саобраћај, а како објашњава председница синдиката Љиљана 

Моричанин, одлучили су да протест буде на нерадан дан како не би ни на који начин омео 

чување деце у вртићима. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1251182/Sporazum+MUP-a+i+Policijskog+sindikata.html 

Споразум МУП-а и Полицијског синдиката 

Неопходно наставити социјални дијалог и партнерство са синдикатима, рекао 
министар полиције Ивица Дачић приликом потписивања Споразума МУП-а и 
Полицијског синдиката Србије. Безбедност грађана и статус припадника МУП-а се 
побољшавају, истиче председник тог синдиката. 

Споразум МУП-а и Полицијског синдиката Србије потписали су министар унутрашњих 
послова Ивица Дачић и председник тог синдиката Вељко Мијаиловић. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1251182/Sporazum+MUP-a+i+Policijskog+sindikata.html
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Дачић је том приликом истакао да је неопходно наставити социјални дијалог и парнерство са 
синдикатима и подсетио да је то први пут од када је он министар да је делатност синдиката 
легализована, као и да је потписан колективни уговор. 

"Трудимо се да нађемо заједнички интерес који би се односио на стално унапређење 
материјалног положаја и равноправни статус припадника МУП-а", каже Дачић. 

Дачић наводи да циљ споразума са синдикатима није да се избегну штрајкови, већ да се 
међусобно сарађује и заједнички решавају проблеми. 

Министар полиције каже да је приоритет на сарадњи са два репрезентативна синдиката, због 
чега је и потписан споразум са Полицијским синдикатом Србије, али напомиње да се 
сарађивало и са синдикатама који нису били репрезентативни. 

Дачић наглашава да је интерес да у наредном периоду средства која су планирана за помоћ 
припадницима МУП-а постану део редовних примања. 

Министар полиције наводи да се са Синдикатом разговарало и о решавању стамбених питања, 
рационалног коришћења службених возила као и о премештајима, начинима функционисања 
служби. 

Униформе и опрема морају набављати редовно, али и све друго што је потребно за 
функцонисање полиције, каже Дачић, истичући да је неопходно пооштрити санкције за 
починиоце кривичних дела према припадницима МУП-а. 

Председник Полицијског синдиката Србије Вељко Мијаиловић захвалио је премијеру на 
конструктивној сарадњи и приступу, и подвукао да данашњи споразум представља 
континуитет сарадње ПСС и кабинета министра. 

"Некада је било незамисливо да се седи поред министра. Безбедност грађана Србије и статус 
припадника МУП-а се побољшавају", истиче Мијаиловић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 


