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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/400416/Pavlovic-Ravnomerno-rasporediti-nastali-visak-casova 

Павлпвић: Равнпмернп расппредити настали вишак часпва 

ИЗВОР: БЕТА  

Синдикат пбразпваоа Србије пценип је данас да би вищак шаспва у атрактивним средоим щкплама, у 

кпјима су збпг ппнищтаваоа пплагаоа мале матуре фпрмирана дпдатна пдељеоа, требалп 

расппредити заппсленима у другим щкплама кпји су пстали без нпрме. 

Председник тпг синдиката Бранислав Павлпвић рекап је на кпнференцији за нпвинаре да наставу на 
вищку шаспва не треба да држе прпфеспри у тим щкплама кап прекп нпрме, већ заппслени у другим 
щкплама кпји су пстали без нпрме. 
  
- У средоим щкплаама у кпјима нема дпвпљнп ђака за фпрмираое пдељеоа, Влада Србије треба 
уредбпм да фпрмира пдељеоа пд десет дп 15 ђака, јер не мпгу наставници да снпсе ппследице 
нерегуларне матуре - казап је Павлпвић. 
  
Збпг ппнищтаваоа пплагаоа пвпгпдищое мале матуре у такпзваним атрактивним средоим щкплама, 
пднпснп у неким гимназијама, екпнпмским и медицинским щкплама, птвпрен је већи брпј пдељеоа, 
дпк је у струшне щкпле уписанп маое ђака. Навпдећи да министру прпсвете не смеју да буду важнији 
партијски и 
државни задаци, пн је пценип да би премијер Ивица Дашић да је у време пплагаоа мале матуре бип у 
Бепграду а не у Бриселу бпље рещип настале прпблеме пд оегпвпг партијскпг кплеге министра 
прпсвете у пставци Жарка Обрадпвића. 
  
- Бпље да су ппнпвили и испит из српскпг и не би се десили сви пви 
накнадни прпблеми - казап је Павлпвић. Гпвпрећи п избпру нпвпг министра, председник синдиката је 
истакап да пн мпра бити ппсвећен ппслу и да би за заппслене билп најгпре да се ппнпве Љиљана Чплић 
или Зпран Лпншар, кпји се, какп је пценип, није ни мещап у свпј ппсап. 
  
Павлпвић је навеп и да ће се применпм нпвпг прпписа п пензипнисаоу прпсветних радника са 40 
гпдина искуства или 65 гпдина живпта птвприти између 3.000 и 5.000 радних места и да је интересантнп 
да у Бепграду има птвпрених места за ушитеље. 
На данащопј кпнференцији је решенп и да ниједан репрезентативан синдикат у прпсвети не планира 
щтрајк за ппшетак щкплске гпдине, али да се тп не искљушује за пктпбар или нпвембар. 
 
 
 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/400416/Pavlovic-Ravnomerno-rasporediti-nastali-visak-casova
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/400507/Vranje-za-opstanak-Simpa 

Враое за ппстанак Симпа 

ИЗВОР: ФпНет  

Рукпвпдствп града Враоа пшекује да највищи државни пргани прпнађу најбпље рещеое кпје ће знашити 

ппстанак кпмпаније Симпп и оенп даље функципнисаое, саппщтенп је данас из лпкалне сампуправе 

тпг града, а "ппвпдпм најаве мера Владе и других државних пргана у ппступку рещаваоа питаоа 

наплате фискалних пбавеза Симпа". 

Обавезе Симпа према држави у великпј мери су ппследица укупне ситуације у земљи у прптекле две 
деценије, щтп је за ппследицу ималп губитак импвине, рпбе и капитала у вреднпсти пд пкп 120 милпна 
евра, навпди се у саппщтеоу. 
 
Не самп рукпвпдствп лпкалне сампуправе, већ и највећи брпј грађана Враоа и Пшиоскпг пкруга дубпкп 
су забринути за даљу судбину Симпа, кпји је пстап једини велики привредни кплектив, не самп на пвпм 
ппдрушју, већ и у шитавпј земљи. 
 
На тп уппзправа и судбина мнпгих привредних кплектива са пвпг ппдрушја кпји су нестали у прпцесу 
транзиције и приватизације, а вище десетине хиљада радника је псталп без раднпг места.Уверени смп 
да таква судбина неће задесити прекп 4.000 радника СИМПА и најмаое тпликп ппрпдица са пвих 
прпстпра, дпдаје се у саппщтеоу. 
 
Све тп ималп би несагледиве негативне ппследице не самп на привредни, већ и свеукупни развпј Враоа 
и југа Србије. 
 
Угрпжена би била и стабилнпст укупне ситуације на пвпм, пп мнпгп шему псетљивпм ппдрушју, 
уппзправа рукпвпдствп града Враоа кпје "затп, јпщ једнпм изражава увереое и пшекиваое да ће 
највищи државни пргани имати у виду пве шиоенице и изнаћи најбпље рещеое кпје ће знашити 
ппщтпваое закпнских пбавеза и гарантпвати даље функципнисаое Симпа". 
 
 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/400406/Sindikati-Galenike-za-placanje-poreza-na-prihvatljiv-nacin 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=08&dd=21&nav_id=744902 

Синдикати Галенике за плаћаое ппреза на прихватљив начин 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Синдикати Галенике ппздрављају намеру Владе Србије да се заведе ред у ппрескпј пплитици, али 

апелују на државу да се уважи захтев кпмпаније да плаћаое дуга буде на прихватљив и мпгућ нашин 

"какп мукптрпан и бплан ппсап пкп репрганизације предузећа не би пап у впду". 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/400507/Vranje-za-opstanak-Simpa
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/400406/Sindikati-Galenike-za-placanje-poreza-na-prihvatljiv-nacin
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=08&dd=21&nav_id=744902
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Ппрези и дппринпси нису плаћани тек три месеца, а деценијама су плаћани редпвнп и на време, навпди 
се у саппщтеоу Синдиката Независнпст Галеника и Сампсталнпг синдиката Галенике. 
  
- Ппследои је тренутак да Влада Србије заузме кпнашну стратегију према Галеници и брзим и 
ефикасним мерама ппмпгне ппкретаое прпизвпдое у пунпм пбиму, јер такп јаша и кпмплетан 
здравствени систем државе - истишу синдикати. 
  
Галеника ће за пкп месец дана препплпвити брпј заппслених и имаће свега 1.400 радника, навпде 
синдикати и ппзивају државне пргане да ппмпгну да кпмпанија у пптпунпсти уппсли прпизвпдне 
капацитете, щтп ће спрешити нестащицу дефицитарних лекпва у Србији. 
  
Накпн спрпвпдјеоа "два круга" Владинпг дпбрпвпљнпг прпграма за рещаваое питаоа вищка 
заппслених, редпвним пдласкпм у пензију и заппшетим ппступкпм прпглащеоа технплпщкпг вищка, 
брпјнп стаое заппслених у Галеници се препплпвилп у пднпсу на перипд пре ппшетка екпнпмске кризе, 
када је у Галеници радилп 2.800 људи. 
  
Надзпрни Одбпр Галенике је 16. августа дпнеп Одлуку да се заппшне ппступак прпглащеоа технплпщкпг 
вищка у предузећу, кпји треба да буде заврщен дп 30. септембра. Накпн тпга Галеника ће буквалнп 
препплпвити брпј заппслених, навпди се у саппщтеоу. 
  
Даље се дпдаје да ће синдикати Галенике, с пбзирпм да није пстављена друга мпгућнпст, пажљивп 
пратити спрпвпдјеое тпг прпграма, кпји мпра бити у складу са закпнпм и кплективним угпвпрпм 
кпмпаније. 
  
Свакп даље смаоеое брпја заппслених, без пажљиве анализе структуре пптребних и ппстпјећих 
изврщилаца ппслпва, мпже да направи прпблем у наставку прпизвпдое, истише се у саппщтеоу. 
  
Синдикати пцеоују да је "сада неппхпднп да државни пргани, какп су најавили и пбећали први 
сарадници првпг пптпредседника Владе Србије, дају ппдрщку ппвећаоу пбима прпизвпдое, какп би 
фабрика убрзаним темппм уппслила све прпизвпдне капацитете и на тај нашин елиминисала хрпнишну 
нестащицу дефицитарних лекпва, збпг кпје испащтају пацијенти и градјани Србије". 
  
У саппщтеоу се указује да су Галеникини лекпви три дп шетири пута јефтинији пд истих или слишних 
лекпва из увпза, кпји су такпдје велики удар на стандард и бучет градјана Србије. 
  
- Несхватљивп је да држава ппследоих месеци нищта не шини да би ппмпгла у ппвећаоу прпизвпдое у 
Галеници, имајући у виду стратещки знашај јефтиних и квалитетних Галеникиних лекпва - навпде 
синдикати. 
  
Стратегија да се првп рещи питаое вищка заппслених, а затим ппмпгне прпизвпдоа је ппгрещна, 
пцеоује се у саппщтеоу и дпдаје да тп "мпра да се ради уппредп, а не да се у прпцедурама пкп 
спрпвпдјеоа прпграма губи драгпценп време и пацијенти и бплнице пстављају без терапија. 
  
- Не разумемп апсплутну индплентнпст Министарства здравља, кпје ни једним свпјим пптезпм није 
ставилп дп знаоа кплики је знашај Галеникиних лекпва за градјане, здравствене устанпве и пацијенте. 
Такпдје инсистирамп да се утврди кпнкретна пдгпвпрнпст за пљашку Галенике, да се прпнадје 
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прпневерених и ненаплаћених 120 милипна евра и да се ппменути нпвац врати пнпме кпме и припада - 
Галеници", навпди се у саппщтеоу. 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:450098-Sindikati-Jata-prete-obustavom-rada-i-

blokadama 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Ekonomija/338448/Sindikati-Jata-ne-veruju-Arapima- 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-jata-prete-obustavom-rada-i-blokadama 

Синдикати Јата прете пбуставпм рада и блпкадама 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Синдикати Јат ервејза запретили су данас да ће ппзвати заппслене да пбуставе рад или блпкирају 

ппслпвне активнпсти укпликп не дпбију пдгпвпре на, какп кажу, мнпга нерешена питаоа 
БЕОГРАД- Синдикати Јат ервејза запретили су данас да ће ппзвати заппслене да пбуставе рад или 
блпкирају ппслпвне активнпсти укпликп не дпбију пдгпвпре на, какп кажу, мнпга нерещена питаоа и 
нејаснпће пкп приватизације српскпг наципналнпг авиппревпзника. 

"На (јуше) заказанпм састанку с представницима Јата и Етихад групе пд сампг ппшетка је билп јаснп да 
пспбе с друге стране нити имају пдгпвпре, нити дпбру впљу да прпблем реще. Циљ им је јединп бип да 
ппкущају да ппсвађају и ппделе синдикате", навпди се у саппщтеоу Синдиката кпмерцијалних и 
екпнпмскп-правних радника Јата и Јединствене синдикалне прганизација Јата. 

Ппщтп, какп се дпдаје даље, у тпј намери нису успели, "састанак није ни пдржан, такп да су синдикати 
ппет ускраћени за пдгпвпре кпји су пд живптнпг знашаја за заппслене у Јату". 

"Такпзвани спцијални прпграм је ппшеп, а да ми кап представници радника нисмп ни кпнсултпвани, а 
кампли да га је некп са нама дпгпварап", навпде синдикалци и наглащавају да нису и не желе да буду 
кпшница приватизације Јата, али да желе да активнп ушествују у тпме ради защтите права заппслених 

"Збпг свега пвпга, укпликп не дпбијемп пдгпвпре на већ дуже време ппстављена питаоа, и укпликп се и 
даље буду игнприсали нащи захтеви бићемп принуђени да 'синдикалнп' пдгпвпримп", стпји у 
саппщтеоу синдиката Јата. 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:450098-Sindikati-Jata-prete-obustavom-rada-i-blokadama
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:450098-Sindikati-Jata-prete-obustavom-rada-i-blokadama
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ekonomija/338448/Sindikati-Jata-ne-veruju-Arapima-
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-jata-prete-obustavom-rada-i-blokadama
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:450158-Poljaci-ugasili-fabrike-pa-dobili-posao-sa-

Kolubarom 

Ппљаци угасили фабрике, па дпбили ппсап са Кплубарпм 

АУТОРИ: Д. МИЉКОВИЋ - Б. ПУЗОВИЋ  

Каква је ппзадина угпвпра између ппљске кпмпаније „Кппекс“ и басена Кплубара и шта п тпме кажу 

радници и рукпвпдипци. Затвприли три кплектива у саставу некада мпћне нишке Машинске 

индустрије. Ппсап вредан 29 милипна евра 

 
НА међунарпднпм тендеру кпји је спрпведен у пквиру ЕПС, кпнзпрцијум „Кппекс“ из Ппљске дпбип је 
ппсап вредан пкп 29 милипна евра за израду трашних трансппртера за будући Ппврщински кпп „Ппље 
Ц“ Рударскпг басена „Кплубара“. 
 
Угпвпр је пптписан и ппсап се већ реализује, али пва вест има и свпју ппзадину јер је исти „Кппекс“ 
купип и у рпку пд две гпдине затвприп три фабрике из састава Мащинске индустрије (МИН) кпје су се дп 
приватизације, 2007. гпдине, бавиле истим ппслпм. Синдикалисти пптужују да су пве фабрике намернп 
птеране у ликвидацију, дпк директпр „Кппекс“ МИН АД Никпла Илић каже да ће се деп ппсла, неких пет 
милипна евра ипак пдрадити у Нищу. 
Јула 2007. гпдине „Кппекс“ из Катпвица је приватизпвап три предузећа из састава МИН, МИН „Фитип“, 
МИН „Опрема“ и МИН „Мпнт“ кпји су уппщљавали вище пд хиљаду радника. У рпку пд две гпдине све 
три фабрике су ликвидиране, а радници се бпре да дпбију макар дивиденде јер нису дпбили 
птпремнине, нити су имали правп на спцијални прпграм. 
- Сущтина прише је била да се угасе наще фабрике да би билп ппсла за Ппљаке. Пре приватизације смп 
пдлишнп ппслпвали јер имамп специфишну прпизвпдоу трансппртних трака, пренпсника и дизалица. 
Нащ прпграм је бип тражен и имали смп пдлишне референце. Све је тп унищтенп у рекпрднпм рпку - 
указује Дејан Јпванпвић, бивщи радник и синдикалиста кпји се гршевитп бприп да укаже надлежнима на 
навпдне неправилнпсти. - МИН „Фитип“ је требап у 2008. гпдини да ппдели дивиденду акципнарима 
збпг дпбрпг ппслпваоа. Та дивиденда никада ппдељена није, а нама је рукпвпдствп изразилп три 
месеца накпн дпбрпг ппслпваоа да смп у губитку 120 милипна динара. Такпђе у 2008. гпдини прпдатп 
је вище пд 3.000 тпна птпаднпг шелика, гвпжђа и другпг репрпматеријала кпји се налазип на прпстпру 
три фирме, а п тпме акципнари нису имали ппдатака кпликп је пара узетп и где је нпвац заврщип. 
Никпла Илић, директпр у нпвпм предузећу „Кппекс“ МИН АД, каже да у пвпм тренукту нищки мащинци 
не би мпгли сампсталнп да дпбију велики прпјекат трансппртнпг система пд ЕПС-а. Ппјащоава да 
тренутнп удеп нищкпг „Кппекса“ у целпм систему „Лппекса“ групе маои пд један ппстп оихпвпг укупнпг 
пбрта. 
- Ппсап је дпбила ппљска кпмпанија кпја има 40 фабрика у целпм свету и све пптребне референце - 
каже Илић кпји се пградип да је пн пд недавнп директпр такп да му нису ппзнати дпгађаји неппсреднп 
накпн приватизације.  
- Биће ппсла и за нащих 200 металаца, а пкп пет милипна евра реализпваће се у нащпј фабрици. 
 
ДУГАЧАК СПИСАК ОПТУЖБИ 
СИНДИКАЛИСТИ набрајају све „грехе“ већинскпг власника п кпјима су пбавещтени надлежни пргани. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:450158-Poljaci-ugasili-fabrike-pa-dobili-posao-sa-Kolubarom
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:450158-Poljaci-ugasili-fabrike-pa-dobili-posao-sa-Kolubarom
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л Купип пплпвну аутп-дизалица из 2002. гпдине на кпнтп улагаоа у предузећу МИН „Мпнт“, на кпјпј је 
прекуцан и брпј мптпра и щасије. 
л У Фитипу купип мащину за дубинскп бущеое на Тајланду, а приказује цену кап да је купљена у 
Немашкпј. 
л Отпустип 131 радника два дана пп истеку купппрпдајнпг угпвпра, иакп је прпграм за птпущтаое 
радника тражип три месеца раније пд Републишкпг завпда за заппщљаваое Нищ... 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:450183-Krstic-Neophodno-je-stezanje-kaisa 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Krstic-Za-reforme-neophodna-politicka-volja.sr.html 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/400503/Krstic-Mogu-da-izvrsim-promene-u-javnim-finansijama 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/400393/Lazar-Krstic-za-NiN-Stezanje-kaisa-ili-propast 

Крстић: Неппхпднп је стезаое каиша 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Србија мпра да "стеже каиш" и збпг тпга мпра бити спремна да спрпведе неке мере кпје неће бити 

пппуларне, рекап је кандидат за министра финансија Лазар Крстић 
 

БЕОГРАД - Кандидат за министра финансија Лазар Крстић изјавип је у среду увеше да се уверип да је 
мпгуће изврщити прпмене у јавним финансијама земље и нагласип да за планиране мере има 
пплитишку ппдрщку целе Владе Србије. 

Србија мпра да "стеже каищ" и збпг тпга мпра бити спремна да спрпведе неке мере кпје неће бити 
пппуларне, рекап је Крстић за РТС, и изразип пшекиваое да ће се први резултати тих краткпрпшних мера 
у финансијскпм сектпру видети пдмах. 

Објащоавајући щта мисли када каже да мпрамп бити спремни на "стезаое каища", Крстић је рекап да 
тп знаши смаоеое субвенција, да сви ппрески пбвезници мпрају плаћати ппрезе и дппринпсе, и навеп 
да ће неке мере бити системске, а оихпви резултати ће бити видљиви тек за некпликп гпдина. 

Крстић је рекап да ће оегпв први задатак бити наставак реализације ребаланса бучета за пву гпдину и 
да се паралелнп заппшне израда нацрта бучета за 2014, са дугпрпшнијпм визијпм пд три дп пет гпдина, у 
кпји ће бити уграђене рефпрмске мере. 

У бучету за 2014. гпдину биће предвиђене мере за ппвећаое бучетских прихпда, уз мпгућу рефпрму 
ппрескпг система, при шему ће мпрати да се пграниши расхпдна страна бучета, а ппгптпвп да се смаое 
издаци за субвенције јавним предузећима, најавип је кандидат за министра финансија и нагласип да 
сви мпрају ппщтпвати закпн и плаћати ппрезе и дппринпсе. 

Крстић је казап да мпра ппшети да се расмищља и дугпрпшнп, п системским прпменама, рецимп 
пензипнпг система, кап и у здравству и прпсвети, иакп тп није у ингеренцији Министарства финансија. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:450183-Krstic-Neophodno-je-stezanje-kaisa
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Krstic-Za-reforme-neophodna-politicka-volja.sr.html
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/400503/Krstic-Mogu-da-izvrsim-promene-u-javnim-finansijama
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/400393/Lazar-Krstic-za-NiN-Stezanje-kaisa-ili-propast
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Одгпварајући на питаое да ли пшекује пплитишку ппдрщку у влади за свпје мере, Крстић је пценип да ће 
та ппдрщка свакакп бити неппхпдна, истишући да је из некпликп разгпвпра с првим пптпредседникпм 
Владе Александрпм Вушићем стекап убеђеое да ће имати пуну ппдрщку Владе. 

"Сматрам да пплитишка впља и пплитишка ппдрщка за пвај запкрет у српскпј привреди и српским 
финансијама ппстпји и та ппдрщка ће свакакп бити неппхпдна", рекап је Крстић. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/politika/beograd_sprema_socijalni_program.56.html?news_id=266352 

Синдикат КиМ и покрајински ДСС против Нацрта закона о финансијској помоћи 

Бепград спрема спцијални прпграм 

АУТОР: Ј. Т. 

Грашаница, Леппсавић, Бепград - Синдикат Кпспва и Метпхије није прихватип Нацрт закпна п 

финансијскпј ппмпћи српскпј и другим неалбанским заједницама на прпстпру Кпспва кпји је 

предлпжила владина Канцеларија за КиМ затп щтп не ппмиое раднп-правни статус заппслених у 

српским институцијама. 
Тражили смп дпдатна тумашеоа, а данас у Кпспвскпј Митрпвици пдржаћемп састанак са 
председницима ппщтина на северу и нашелникпм Кпспвскп-митрпвашкпг пкруга да бисмп пд оих шули 
какви су им утисци са недавнпг сусрета са државним званишницима у Бепграду - каже за Данас Блажп 
Милпсављевић, председник Ппкрајинскпг већа синдиката КиМ. 

Он пбјащоава да је пвп друга верзија Нацрта закпна, кпју је Канцеларија за КиМ припремила ппсле 
Бриселскпг сппразума, а кпјпм се предвиђа да пвај закпн ппшне да се примеоује 1. јануара 2014. Према 
Милпсављевићевим решима, пвим дпкументпм предлаже се пружаое ппмпћи прекп центара за рад, 
кпји би функципнисали у будућпј заједници српских ппщтина, кпја би требалп да се фпрмира ппсле 
лпкалних кпспвских избпра и прекп прпјеката и прпграма кпје би впдила и кпнтрплисала Канцеларија за 
КиМ. 

Он негира тврдое Канцеларије за КиМ да су српске барикаде у Дпоем Јариоу и јушеращоа блпкада 
седищта Кпспвскпг пкруга у Грашаници збпг вище месеци неисплаћених надпкнада заппсленима у 
друщтвеним предузећима на КиМ „пплитишке прирпде“. Милпсавлевић каже да је реш п неиспуоеним 
пбећаоима владине канцеларије, кпја је радницима пбећала да ће дп 19. августа исплатити 
једнпмесешну надпкнаду, па су захтеви „пппщтрени“ и заппслени сада траже све запстале исплате. 
Према Милпсављевићевим инфпрмацијама, надпкнаде на КиМ нису предвиђене ребаланспм бучета 
Србије. 

Ппкрајински пдбпр ДСС саппщтип је јуше да Нацрт закпна п финансијскпј ппмпћи на КМ предвиђа да пкп 
10.000 кпспвских Срба пстане без ппсла и да се нађе на спцијалнпј карти са примаоима пд седам дп 
девет хиљада динара месешнп. У ДСС пппмиоу да „збпг свега щтп се дещава Србе са КиМ пшекује 
велики егзпдус и етнишкп шищћеое у 2013. и пп сценарију актуелне власти у Бепграду“. 

http://www.danas.rs/danasrs/politika/beograd_sprema_socijalni_program.56.html?news_id=266352
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Према незванишним сазнаоима Данаса, пшекује се да ће применпм Бриселскпг сппразума у кпспвски 
систем прећи између петине и десетине заппслених у српским институцијама, дпк се за пстале 
припрема спцијални прпграм са примаоа пд 40 дп 80 пдстп минималнпг лишнпг дпхптка у централнпј 
Србији, щтп би требалп да финансира Бепград. У Канцеларији за КиМ јуше нисмп дпбили никакав 
кпментар у вези са сппрним нацртпм дпкумента и разлпзима прптеста радника на КиМ. 

Вище десетина заппслених у друщтвеним предузећима из Грашанице блпкиралп је јуше зграду Кпспвскпг 
пкруга незадпвпљни збпг кащоеоа са исплатама привремене нпвшане накнаде. Они су ланцима и 
катанцима блпкирали капију кпмплекса зграде Кпспвскпг пкруга у Грашаници. Штрајкашима би данас 
требалп да се придруже и радници из Нпвпг Брда, јавља Радип КиМ из Чаглавице. У Дпоем Јариоу, на 
магистралнпм путу Кпспвска Митрпвица - Ращка јуше је настављена блпкада кпју држе представници 
синдиката десетак друщтвених предузећа са КиМ. Од Владе Србије траже и исплату запсталих 
привремених надпкнада, оихпвп усклађиваое са минималцем, враћаое расељених и нпвпзаппслених 
радника на спискпве за надпкнаду. 

     

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prosvetarima_po_215_dinara_u_oktobru_.55.html?news_id=266346 

Синдикат просветних радника не искључује могућност да на јесен буде штрајк у школама 

Прпсветарима пп 215 динара у пктпбру 

АУТОР: В. А. 

Бепград - Нпву щкплску гпдину прпсветни радници у Србији дпшекују са прпсешнпм платпм пд пкп 

43.000 динара, а пд пктпбарске плате (кпја се исплаћује у нпвембру) следи им скрпмна ппвищица пд 0,5 

пдстп, кап и псталим заппсленим у јавнпм сектпру. Председник Синдиката пбразпваоа Србије 

Бранислав Павлпвић најављује разгпвпре п кпрекцији кпефицијената пдмах пп фпрмираоу нпве владе, 

а укпликп прегпвпри не урпде плпдпм пн не искљушује мпгућнпст да дп щтрајка у щкплама дпђе у 

пктпбру или нпвембру.  

 
Павлпвић је на јушеращопј кпнференцији за нпвинаре казап да се Синдикат пбразпваоа Србије залаже 
да влада дпнесе уредбу кпјпм би се пмпгућилп фпрмираое пдељеоа у средоим щкплама и са маое пд 
15 ушеника. Павлпвић је ппдсетип да је збпг скандала са малпм матурпм, у атрактивним щкплама 
(гимназијама, екпнпмским, медицинским...) ппвећан брпј ушеника и пдељеоа, дпк су средое струшне 
щкпле пстале пплупразне. 

- Сматрамп да би вищак шаспва у атрактивним щкплама требалп расппредити заппсленима из других 
пбразпвних устанпва кпји су пстали без нпрме, а не наставницима у тим щкплама кап прекпнпрмне 
шаспве. Сигурнп је да се такп неће рещити прпблем технплпщких вищкпва, најважније је да се пмпгући 
фпрмираое пдељеоа са маое пд 15 ушеника, јер не мпгу наставници снпсити ппследице збпг 
нерегуларне мале матуре - истакап је Павлпвић. 

На кпнференцији је изнет ппдатак да је у Бепграду на листи технплпщких вищкпва 737 заппслених, пд 
шега између 70 и 80 нема ниједан шас, дпк су щкпле исказале пптребе за 421. наставникпм. 

Он је рекап да је бесмисленп да пкп 1.200 ђака кпји нису пплагали заврщни испит у јуну тп шине наредне 
недеље, јер им ти резултати неће бити признати. Павлпвић је дпдап да нпви министар прпсвете треба 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prosvetarima_po_215_dinara_u_oktobru_.55.html?news_id=266346
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да буде ппсвећен свпм ппслу, а не да га пбавља узгред, ппред партијских задатака. Он је рекап да тп не 
мпра да буде прпфеспр универзитета, јер се дп сада ппказалп да су такви кадрпви слабп ппзнавали 
предщкплскп, пснпвнп и средое пбразпваое. Кпментарищући најављенп фпрмираое тима за бпрбу 
прптив кпрупције у пбразпваоу, Павлпвић је истакап да се у прпсвети највище тргује радним местима, а 
да се у виспкпм пбразпваоу издају лажне диплпме. 

 

 

http://www.pravda.rs/2013/08/21/u-beogradu-visak-80-prosvetara-sindikat-trazi-pomoc-vlade/ 

У Бепграду вишак 80 прпсветара, синдикат тражи ппмпћ владе 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 
 

БЕОГРАД – Синдикат пбразпваоа Србије затражиће пд владе да уредбпм дпзвпли фпрмираое 

пдељеоа са маое пд 15 ученика, навпдећи да је скандал са малпм матурпм испразнип средое 

стручне шкпле, ппсебнп трпгпдишоа занимаоа и, према првим ппдацима тпг синдиката, самп у 

Бепграду без ппсла пставип 70 дп 80 прпсветара. 

 

-Наставници не мпгу снпсити ппследице нерегуларне матуре, рекап је на кпнференцији за нпвинаре 

председник синдиката Бранислав Павлпвић и навеп да кпнашна листа технплпщких вищкпва јпщ није 

гптпва, али да је у Бепграду вищак 737 наставника, а щкпле су исказале пптребе за 421 радникпм. 

Окп 80 људи биће без иједнпг шаса, а пстали ће радити са умаоеним радним временпм, рекап је 

Павлпвић и прпценип да би на нивпу Србије 150 људи мпглп бити технплпщки вищак, а пкп 2.800 имаће 

маои фпнд шаспва, навпдећи да су пвп самп прелиминарни ппдаци. 

Прппусти на матури су, какп је навеп, дпвели дп птвараоа већег брпја пдељеоа у атрактивним 

щкплама, гимназијама, екпнпмским, медицинским, правнп-бирптехнишким щкплама. 

-Синдикат сматра да би вищак шаспва кпји се ппјављује у тим щкплама требалп расппредити 

заппсленима у другим щкплама кпји су пстали без нпрме, а не наставницма у тим щкплама крпз 

прекпнпрмне шаспве, рекап је Павлпвић. 

Он је навеп да Синдикат пбразпваоа на ппшетку щкплске гпдине неће прганизпвати щтрајк, јер шекају 

рекпнсктрукцију владе, међутим, какп каже, тп не знаши да щтрајка неће бити у пктпбру или нпвембру, 

јер је стаое у пбразпваоу јакп лпще. 

Систем се свакпдневнп урущава, заппслени су незадпвпљни примаоима, рекап је Павлпвић и навеп да 

ће синдикат пдмах ппсле рекпнструкције владе кренути у прегпвпре п кпефицијентима заппслених. 

Прпсешна плата у прпсвети је 42.700 динара, а пд пктпбарске плате пшекује се ппвећаое за 0,5 

прпцената. 

Према мищљеоу Павлпвића, јединп је ппзитивнп щтп ће пдласкпм у пензију пних кпји су напунили 40 

гпдина стажа или 65 гпдина живпта у прпсвети бити пслпбпђенп 3.000 дп 5.000 радних места. 

http://www.pravda.rs/2013/08/21/u-beogradu-visak-80-prosvetara-sindikat-trazi-pomoc-vlade/
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-У Бепграду се сада, накпн дужег времена, ппјавила пптреба за ушитељима са завпда за заппщљаваое, 

рекап је Павлпвић. 
 

Privredni PREGLED 

 

 


