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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:515669-Prosvetari-Obustava-nastave-u-sredu 

Prosvetari: Obustava nastave u sredu 
I. Mićević  

Mada su najavili štrajk, sindikati nisu potvrdili ko u njemu učestvuje. Ne zna se ima li škole i 

nadoknađuju li se časovi 

Nastavnici traţe da im se ne smanjuju plate i da se uvedu platni razredi 

ĐACI mnogih osnovnih i srednjih škola u sredu neće ići na ĉasove. Uĉionice će biti prazne zbog 
jednodnevnog štrajka prosvetara i protesta koji će u 13 ĉasova biti organizovan na beogradskom 
Trgu Nikole Pašića. Zbunjeni i deca i roditelji, još ne znaju koje škole će raditi uobiĉajeno, u 
kojima će ĉasovi biti skraćeni na pola sata, a gde će nastavnici bojkotovati posao. 

U utorak bi, kaţu u sindikatima koji protest organizuju, nastavnici trebalo da obaveste decu da li 

da u sredu spavaju duţe ili da porane na ĉasove. A ako se uĉenici obraduju vešću da nastave nema, 

radost će biti kratkog daha, jer svaki izgubljen ĉas mora da se nadoknadi. I to subotom! 

MeĊu roditeljima već ima komentara da više ne znaju kada im deca idu u školu, kada ne, da ne ţele 

da se ĉasovi nadoknaĊuju vikendom... I mimo štrajka, u Beogradu je sliĉno bilo i za vreme vojne 

parade - jedni su radili, drugi se odmarali pa moraju da nadoknaĊuju. 

I da se sve to dešava bez jedinstvene odluke na nivou drţave, pa moraju da budu na vezi sa 

uĉiteljima i školom, da bi znali kada deca da idu u školu, a kada da ostanu kod kuće. 

Iako je bilo upozorenja da je potpuna obustava nastave u školama protivzakonita, prosvetari ne 

odustaju od štrajka. Kaţu, neće se predomisliti ni posle sastanka,u utorak u 13 ĉasova, na koji ih je 

pozvao ministar prosvete dr SrĊan Verbić. 
STUDENTI TRAŢE OSTAVKU MINISTRADOK predstavnici prosvetnih sindikata u utorak budu 
pregovarali sa ministrom Verbićem, ispred zgrade Ministarstva prosvete nezadovoljni studenti 
organizovaće protest u 14 ĉasova. Protest organizuju Studentski front i Savez studenata Beograda, 
koji će zatraţiti ostavku ministra Verbića, jer kako kaţu, nije ispunjena lista njihovih zahteva. 

- Ne oĉekujemo da će sastanak sa ministrom promeniti bilo šta - smatra Slobodan Brajković, 

predsednik Sindikata radnika u prosveti, jednog od ĉetiri sindikata koji organizuju jednodnevni 

štrajk. 

Oni imaju dva kljuĉna zahteva. Jedan je da prosveta bude izuzeta od najavljenog smanjenja plata 

u javnom sektoru u iznosu od deset odsto. Jer u tom sluĉaju, kaţu, plata nastavnika na poĉetku 

karijere bila bi 37.000 dinara. Drugi zahtev je uvoĊenje platnih razreda, ali tako da bude usklaĊeno 

u svim sektorima koji se finansiraju iz budţeta. Oni traţe da nastavnici zarade jednako kao 

visokoobrazovani sluţbenici sliĉnog ranga u drugim ministarstvima. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:515669-Prosvetari-Obustava-nastave-u-sredu
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- Ne znamo još taĉno koliko će se škola prikljuĉiti - kaţe Brajković. - Od 1.764 osnovne i srednje 

škole u Srbiji, oko 1.300 uĉlanjeno je u neki od naša ĉetiri sindikata. Videćemo koliko će ih 

obustaviti nastavu. Neki to neće uraditi iz straha. Mnogi će samo skratiti ĉasove. 

Brajković kaţe da roditelji ne treba da budu zbunjeni i ljuti, jer će u utorak znati da li će odreĊena 

škola štrajkovati. 

Ovim povodom oglasio se u ponedeljak i ministar prosvete dr SrĊan Verbić. On je tokom posete 

najstarijoj školi u Šumadiji rekao da obilazi škole kako bi ĉuo šta misle i drugi nastavnici, koji se ne 

pojavljuju u medijima kao predstavnici sindikata sa njihovim zahtevima. 

- Iz prosvete se svakodnevno ĉuju zahtevi za moju ostavku i to nije ništa neuobiĉajeno, jer svakog 

dana ĉujemo da neko traţi ostavku ministra - rekao je Verbić i dodao da prosveta nisu samo 

sindikati, već i mnogi drugi ljudi koji ne dobijaju priliku da za medije izjave šta su njihovi ciljevi. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504230/Skupstina-nastavlja-sednicu-zakonima-o-trzistu-kapitala 

Skupština nastavlja sednicu zakonima o tržištu 
kapitala 

Tanjug  

Skupština Srbije poĉeće danas novu sednicu na ĉijem će dnevnom redu biti izmene nekoliko 

ekonomskih zakona, meĊu kojima i onih kojima se ureĊuje trţište kapitala. 

Na dnevnom redu biće izmene Zakona o Agenciji za privatizaciju, izmene Zakona o pravu na 

besplatne akcije i novĉanu naknadu koju graĊani ostvaruju u postupku privatizacije, kao i izmene 

Zakona o investicionim fondovima. 

 

Izmene Zakona o Agenciji za privatizaciju su tehniĉke prirode i vrše se radi uskladjivanja ovog akta 

sa novim Zakonom o privatizaciji koji je Skupština usvojila u avgustu. 

 

Izmene Zakona o pravu na besplatne akcije i novĉanu naknadu koju gradjani ostvaruju u postupku 

privatizacije se donose radi pojednostavljivanja dostupnosti akcija Akcionarskog fonda graĊanima. 

 

Naime, radi pojednostavljivanja procedure, predlaţe se odustajanje od modela trgovanjem 

akcijama Akcionarskog fonda na berzi, pa će ubuduće Fond novĉanu naknadu isplaćivati direktno 

nosiocima prava na tekuće raĉune koje Agencija za privatizaciju ima u svojoj evidenciji. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504230/Skupstina-nastavlja-sednicu-zakonima-o-trzistu-kapitala
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Predlagaĉ navodi da će isplata novĉane naknade direktno na raĉune graĊana biti komfornija, ali i 

jeftinija jer ne podrazumeva nikakvo angaţovanje sa njihove strane. 

 

S tim u vezi, predloţeno je brisanje ili izmene svih odredbi zakona koje se odnose na ukljuĉivanje 

akcija Fonda na trţište hartija od vrednosti. 

 

U prilog izmena ovih odredbi, predlagaĉ zakona navodi i da društva u kojima fond ima uĉešće u 

kapitalu posluju sve loše, pa samim tim vrednost njihovih akcija pada, a veliki broj društava odlazi 

u steĉaj, tako da je portfelj Akcionarkog fonda sve manje atraktivan. 

 

Izmene Zakona o investicionim fondovima imaju za cilj da olakšaju i pojeftine poslovanje društava 

za upravljanje investicionim fondovima u uslovima finansijske krize i sistematskog smanjenja 

vrednosti imovine pod upravljanjem. 

Ideja je i da se dodatno preciziraju uslovi osnivanja, poslovanja i izveštavanja društava za 

upravljanje investicionim fondovima. 

 

Ako se ovaj akt usvoji doći će do smanjenja iznosa novĉanog dela osnovnog kapitala prilikom 

osnivanja, kao i adekvatnosti kapitala, sa postojećih 200.000 evra na 125.000 evra u dinarskoj 

protivvrednosti po srednjem kursu NBS. 

 

Novim rešenjima, društva za upravljanje će umesto kvartalnog imati obavezu polugodišnjeg 

izveštavanja o svom radu Komisiju za hartije od vrednosti. 

Granica ukupnog nivoa zaduţivanja društava za upravljanje u ime fonda u cilju odrţavanja 

potrebnog nivoa likvidnosti, smanjena je sa 20 odsto na 10 odsto vrednosti imovine fonda. 

 

Kao kljuĉni argument za izmene zakona, predlagaĉ navodi to što je u prethodnom periodu došlo do 

drastiĉnog pada prometa na domaćem trţištu kapitala, kao i do znaĉajnog smanjenja broja trţišnih 

uĉesnika, jer je broj društava za upravljanje od 2008 do 2013 drastiĉno opao sa 15 na 4. Sve to je 

uslovilo pad vrednosti ostvarenih prihoda društava za upravljanje i smanjenja ukupne bilansne 

aktive. 

 

MeĊu taĉkama dnevnog reda je i Predlog zakona o utvrĊivanju javnog interesa i posebnim 

postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za 

prenos elektriĉne energije 400 kV naponskog nivoa "Transbalkanski koridor - prva faza". 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504226/Vlada-danas-o-Nacrtu-rebalansa-budzeta 

Vlada danas o Nacrtu rebalansa budžeta 

Vlada Srbije bi na današnjoj sednici trebalo da razmatra Nacrt zakona o rebalansu budţeta i zakone 

kojima se predvidja umanjenje plata u javnom sektoru. 

Zakoni će posle sednice odmah biti upućeni u skupštinsku priceduru. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504146/Potvrdjeno-usvajanje-plana-reorganizacije-Azotare 

Potvrđeno usvajanje plana reorganizacije "Azotare" 

Beta  

Privredni apelacioni sud u Beogradu odbacio je sve ţalbe poverilaca panĉevaĉke "Azotare" i 

potvrdio rešenje Privrednog suda u Panĉevu o usvajanju Unapred pripremljenog plana 

reorganizacije (UPPR) za to preduzeće, izjavio je danas direktor "Azotare" Goran Pejĉić. 

Pejĉić nije ţeleo da komentariše odluku suda a kako je rekao agenciji Beta, privatizacija "Azotare" 

će se dalje odvijati u skladu s odlukama Agencije za privatizaciju i Vlade Srbije. 

 

Usvajanjem UPPR-a stvoreni su uslovi da panĉevaĉka fabrika mineralnih Ċubriva reši problem 

dugovanja i naĊe strateškog partnera. 

 

Za "Azotaru" je zainteresovano nekoliko stranih kompanija koje se bave proizvodnjom Ċubriva, 

reĉeno je ranije Beti u izvorima bliskim toj fabrici. Isti izvor je naveo da će Vlada Srbije nakon 

privatizacije preduzeća zadrţati deo vlasništva u njemu. 

 

Sud je usvojio tek treću verziju plana reorganizacije "Azotare" jer su prethodne dve odbaĉene 

nakon ţalbi bivših privatizacionih vlasnika, litvanskih kompanija "Arvi" i "Saniteks" i beogradskog 

"Univerzal holdinga". 

 

Agencija za privatizaciju raskinula je kupoprodajni ugovor s tim kompanijama u januaru 2009. zbog 

neispunjavanja ugovornih obaveza. 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504226/Vlada-danas-o-Nacrtu-rebalansa-budzeta
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504146/Potvrdjeno-usvajanje-plana-reorganizacije-Azotare
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504198/Sutra-potpuna-obustava-rada-u-skolama 

Sutra potpuna obustava rada u školama 

S. Palić  

Osnovne, srednje škole i gimnazije u Srbiji sutra bi na poziv ĉetiri prosvetna sindikata trebalo da 

budu u totalnoj obustavi rada. 

Razlog: Plate u prosveti manje su od proseka u Republici 

Protestni skup prosvetara zakazan je za sredu u 13 sati na Trgu Nikole Pašića u Beogradu. Sindikati 

oĉekuju da njihov protest podrţi više od 70 odsto škola u Srbiji. 

 

Prosvetari u Srbiji imaju dva zahteva: prvi je da Vlada odustane od najavljenog smanjenja plata za 

deset odsto, a drugi da se u celoj javnoj upravi uvedu platni razredi po osnovu školske spreme kako 

se ne bi više dešavalo da profesori imaju manju platu od šofera ili sekretarice u opštini, što je 

danas sluĉaj. 

 

- Pozvali smo sve naše ĉlanove na totalnu obustavu rada. Zbog straha koji vlada pretpostavljam da 

deo škola neće potpuno prekinuti nastavu već će poštovati minimum procesa rada i skratiti ĉasove 

na 30 minuta - kaţe Miodrag Antić iz Sindikata radnika u prosveti Srbije. 

 

Proseĉna plata zaposlenih u prosveti je 43.725, što je za 1.500 dinara manje od proseka u Republici 

(45.216). Smanjenjem od deset odsto plata prosvetara bila bi u proseku 39.355 dinara. U Srbiji ima 

1.764 škole, a sindikati oĉekuju da će sutra 900 njih biti i protestu. 

 

Posle ove najave štrajka, ministar prosvete SrĊan Verbić zakazao je sastanak sa predstavnicima 

sindikata prosvete koji bi trebalo da se odrţi danas. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504198/Sutra-potpuna-obustava-rada-u-skolama
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504126/Radnici-Autoprevoza-iz-Gornjeg-Milanovca-najavili-strajk 

Radnici Autoprevoza iz Gornjeg Milanovca najavili 
štrajk 

Beta  

Radnici preduzeća "Autoprevoz a.d." iz Gornjeg Milanovca stupiće u štrajk u ĉetvrtak u šest ĉasova 

u krugu Autobuske stanice zbog neisplaćenih plata i dnevnica, saopštili su danas Udruţeni sindikati 

Srbije "Sloga". 

Zaposleni u tom preduzeću zahtevaju isplatu svih zaostalih zarada i dnevnica, kao i da se ubuduće 

sve zarade isplaćuju na vreme i svim zaposlenima u istom danu, navodi se u saopštenju. 

  

Oni takoĊe zahtevaju overu zdravstvenog osiguranja i uplatu zaostalih doprinosa na zarade, prekid 

svih vrsta mobinga i pritisaka na zaposlene, ucenjivanja da pristanu na manje otpremnine od onih 

propisanih zakonom, na rad duţi od zakonom propisanog i na rešenja o promeni radnih mesta. 

  

"Ubuduće, svaki pojedinaĉni ovakav akt poslodavca smatraćemo razlogom za otpoĉinjanje štrajka", 

saopštili su zaposleni u "Autoprevozu a.d.". 

  

Radnici tvrde da im se duguje od 1,5 do 3,5 meseĉnih zarada, dok se vozaĉima duguju naknade na 

ime takozvanih "preraspodela" od aprila prošle godine, a na ime dnevnica od februara 2014. godine, 

kao i da zaposlenima nisu overene zdravstvene knjiţice. 

  

Kako navode, vozaĉi se svakodnevno proglašavaju viškom i premeštaju na druga radna mesta, dok 

se neke linije ne odrţavaju zbog nedostatka vozaĉa, a direktor Dragan Topalović samovoljno ukida 

pojedine lokalne linije zbog ĉega kolektiv i stanovnici opštine trpe ogromnu štetu. 

  

Oni su optuţili direktora Topalovića da je opteretio "Autoprevoz" kreditima od kojih je manji deo 

uloţen u tu firmu, a najveći u druge poslove i povezana preduzeća u Topalovićevom vlasništvu. 

  

Štrajkaĉi dodaju da je firma zbog "nedomaćinskog poslovanja" izgubila na tenderu za posao prevoza 

Ċaka u opštini, da su ulaganja u "Autoprevoz" minimalna i da se vrše samo neophodne popravke, 

dok u isto vreme firma Dragana Topalovića "duguje 'Autoprevozu' veliki novac". 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504126/Radnici-Autoprevoza-iz-Gornjeg-Milanovca-najavili-strajk
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Odluka o stupanju u štrajk doneta je na sastanku ĉlanova Nezavisnog sindikata Autoprevoz-Sloga i 

ostalih zaposlenih, u nedelju 19. oktobra, zbog toga što do sada nije ispoštovan nijedan raniji 

dogovor sa direktorom. 

  

Mogućnost odustajanja od štrajka ili njegovog prekida iskljuĉivo zavisi od ispunjenja navedenih 

zahteva, dodaju u sindikatu. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504136/Ugostitelji-organizuju-strajk-upozorenja-zbog-poreskih-inspektora 

Ugostitelji organizuju štrajk upozorenja zbog 
poreskih inspektora 

Beta  

Ugostitelji iz Novog Sada i cele Srbije organizovaće u sredu, 22. oktobra, akciju, odnosno štrajk 

upozorenja, tokom kojeg će obustaviti rad na sat vremena u znak protesta protiv, kako kaţu, 

bahatosti poreskih inspektora. 

Predstavnik Udruţenja ugostitelja Dragan Stanojević rekao je na konferenciji za novinare u Novom 

Sadu da je u protekla tri meseca u tom gradu inspekcija zatvarala lokale i zbog najmanjih 

prekršaja. 

  

Stanojević je rekao da je ugostiteljima trenutno najveći problem upravo zatvaranje lokala od 

sedam do 14 dana tokom inspekcije, jer tada nema prometa i ne mogu da zarade kako bi izmirili 

daţbine. 

  

Kako je objasnio, cilj štrajka i akcije je regulisanje evidentiranja prometa robe, kao i 

usaglašavanje rada poreskih inspektora na teritoriji cele zemlje, a ukoliko ne doĊe do poboljšanja 

situacije, ugostitelji su najavili da će pooštriti štrajk. 

  

Poreska uprava je u Novom Sadu zatvorila oko 200 lokala, a u obrazloţenju, koje je zalepljeno na 

zatvorenim lokalima, navela je da je "evidentiranje prometa osnov za uredno izmirenje poreskih 

obaveza". 

  

Pojedini novosadski ugostitelji su pored tog upozorenja Poreske uprave nalepili svoja, u kojima su 

poruĉili da poreznici "laţu". 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504136/Ugostitelji-organizuju-strajk-upozorenja-zbog-poreskih-inspektora
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"Ustanovili su da su uredno izdavani fiskalni raĉuni, da su svi radnici uredno prijavljeni, da u kasi 

nema ni viška ni manjka novca. Zatvaraju nas zbog robnog manjka u magacinu u vrednosti od 

6.460,00 dinara", pisalo je na natpisu zalepljenom na jednom od zatvorenih lokala. 

  

U drugom lokalu nakon zatvaranja su naveli da im je Poreska uprava u magacinu pronašla višak od 

ĉetiri flašice soka i pet flašica kisele vode i zbog toga je zatvorila kafić. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504103/Srbija-za-socijalnu-pomoc-izdvaja-11-milijardu-dinara 

Srbija za socijalnu pomoć izdvaja 1,1 milijardu 
dinara 

Tanjug  

U Srbiji se meseĉno isplaćuje 1,1, milijarda dinara na ime socijalne pomoći koju prima 267.289 

graĊana od kojih je više od polovine njih radno sposobno, podaci su Ministarstva za rad 

zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja. 

Pomoć se, kaţu u tom resoru, neće smanjivati, ali će ona morati da se opravda i zasluţi, posebno 

kada je reĉ upravo o tim radno sposobnim primaocima. 

Prema podacima tog resora, novĉanu pomoć prima 106.019 porodica, što znaĉi da u pojedinim 

porodicama ima više korisnika. 

Upravo zato je Vlada Srbije prošle sedmice donela Uredbu o merama socijalne ukljuĉenosti 

korisnika, koja će znaĉajno promeniti situaciju, a to znaĉi da će radno sposobni korisnici novĉane 

socijalne pomoći ta primanja morati da opravdaju, odnosno da zarade. 

 Ministar Vulin izjavio je, naime, juĉe da se socijalna davanja neće smanjivati, uprkos merama 

štednje, ali da socijalna pomoć mora da se zasluţi. 

Pojedinci će, prema njegovim reĉima, morati da se edukuju, a pojedincima će posao ponuditi 

centri za socijalni rad u dogovoru sa jedinicama lokalne samouprave. 

- Tako socijalna pomoć više neće biti pomoć, već zarada - poruĉio je Vulin i dodao da će Uredba 

stupiti na snagu kada resorno ministarstvo bude donelo odgovarajuće pravilnike. 

 

Socijalna pomoć nije trajna kategorija, kazao je ministar već nešto što svaki korisnik mora da 

zasluţi. Onaj ko to ne bude hteo moći će da bira izmeĊu toga da mu pomoć bude umanjena ili 

uskraćena. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504103/Srbija-za-socijalnu-pomoc-izdvaja-11-milijardu-dinara
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/503824/Vulin-Nece-biti-socijalne-pomoci-za-one-koji-ne-rade
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/503824/Vulin-Nece-biti-socijalne-pomoci-za-one-koji-ne-rade
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/503824/Vulin-Nece-biti-socijalne-pomoci-za-one-koji-ne-rade
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Prema podacima Ministarstva, proseĉna novĉana socijalna pomoć za ĉetvoroĉlanu porodicu u Srbiji 

je oko 15.000, a ako neko od dece prima deĉji dodatak taj iznos dostiţe i do 20.000 dinara. 

 

Ukoliko novĉanu pomoć prima više ĉlanova jednog domaćinstva, nosilac te pomoći, na primer otac 

ili majka, primaju po 7.780 dinara mesecno, dok za ĉlanove domaćinstva starije od 18 godina ona 

iznosi oko 3.800 dinara, a za mlaĊe 2.337 dinara. 

  

U Ministarstvu pojašnjavaju da je Uredba dosta uopštena i da će tek nakon donošenja potrebnih 

pravilnika i uputstava biti mnogo preciznije definisani detalji, odnosno na kojim poslovima će biti 

potrebno angaţovanje korisnika, koliko sati dnevno, nedeljno... 

  

Kako kaţu, ideja je da se oni stimulišu da rade na poslovima koje je potrebno obaviti, a za koje ne 

postoji dovoljan broj radnika ili kako bi se za odreĊene poslove smanila isplata honorara. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504088/Verbic-Ne-misle-svi-prosvetari-sto-i-sindikati 

Verbić: Ne misle svi prosvetari što i sindikati 

Tanjug  

Razlog posete školama ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srdjana Verbića je, prema 

njegovim reĉima, da ĉuje šta misle i drugi nastavnici koji se ne pojavljuju u medijima kao 

predstavnici sindikata sa njihovim zahtevima. 

 - Iz prosvete se svakodnevno ĉuju zahtevi za mojom ostavkom i to nije ništa neuobiĉajeno, jer 

svakog dana ĉujemo da neko traţi ostavku ministra - odgovorio je Verbić na pitanje novinara kako 

komentariše zahtev sindikata za njegovom ostavkom. 

 

Ministar je dodao da prosveta nisu samo sindikati već i, kako je rekao, mnogi drugi ljudi koji ne 

dobijaju priliku da za medije izijave šta su njihovi ciljevi. 

 

Na pitanje novinara kako komentariše da će studenti Beogradskog univeriteta sutra zatraţiti 

njegovu ostavku, ministar je odgovorio da prvi put ĉuje za to i da nema informaciju da će traţti 

njegovu ostavku. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504088/Verbic-Ne-misle-svi-prosvetari-sto-i-sindikati
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Odgovarajući na pitanje novinara da li će posetiti uĉenicu prvog razreda osnovne škole Andjelinu 

Vukosavljević iz sela Babice kod Kuršumlije koju svakodnevno do škole motokultivatorom prevozi 

samohrani otac Momir, ministar je rekao da će se poruditi da nadje vremena i naĉina da je poseti i 

ukazao da ona nije jedini sluĉaj u Srbiji. 

  

- Jutros smo o tome razgovarali i potrudićemo se da nadjemo vremena da posetimo ne samo nju, 

već i mnoge druge koji nisu dobili priliku da se pojave u medijima - rekao je ministar i dodao "sve 

su to naši Ċaci kojima treba pokloniti bar malo paţnje". 

 

Ministar prosvete obišao je najstariju osnovnu školu u Šumadiji "Prota Stevan Popović" a tokom 

dana posetiće i studentski centar kao i Prvu kragujevaĉku gimnaziju gde će govoriti na Akademiji 

posvećenoj Danu škole, Ċacima i profesorima koje su fašistiĉke snage streljale u Drugom setskom 

ratu. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Radno-sposobni-morace-da-zarade-socijalnu-pomoc.sr.html 

Радно способни мораће да „зараде” социјалну 
помоћ 

Кориснике помоћи нико неће моћи да гледа као паразите, каже министар Александар Вулин. – 

Дибијају 7.000 динара месечно по члану домаћинства 

Влада Србије донела је уредбу по којој ће сви радно способни корисници социјалне помоћи 
морати да раде или да се образују да би остварили то право. Објашњавајући суштину промене 
у односу државе према корисницима социјалне помоћи министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Александар Вулин истакао је да ће сви корисници материјалне 
социјалне помоћи који су радно способни, а њих има око 147.000, у својим центрима за 
социјални рад убудуће добијати радна задужења, односно одговарајућу обуку која ће бити 
обавезна. 

Задужења ће одређивати центри за социјални рад у сарадњи са локалним самоуправама, рекао 
је Вулин и додао да ће пре тога Министарство рада донети одговарајуће правилнике, а 
социјални центри и локалне власти потписати споразуме. Онима који буду одбили посао, 
односно додатну едукацију од стране центра за социјални рад, материјална помоћ биће прво 
преполовљена а потом и укинута. 

„Социјална помоћ више неће бити на терету друштва и неће бити нешто што се добија тек 
тако, већ нешто што се зарађује. Мислим да је то важно и за кориснике социјалне помоћи, јер 
ће на тај начин вратити самопоштовање и нико неће моћи да их гледа као паразите који 
добијају и троше нешто што нису зарадили. Они ће добити могућност да докажу своју вредност 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Radno-sposobni-morace-da-zarade-socijalnu-pomoc.sr.html


12 

 

локалној заједници и можда добију и посао у предузећу у коме буду радили. Да поентирам – 
ако сте радно способни одужићете се друштву – или радом, или учењем, или и радом и 
учењем”, објаснио је Александар Вулин. 

Министар рада је додао да се више неће „репризирати” ситуације које смо гледали овог 
пролећа у којима хиљаде волонтера из других градова долази да помаже становништву 
Обреновца или Шапца, а ниједан корисник социјалне помоћи не долази да брани свој град. 
Вулин је такође истакао да је Влада Србије једногласно одлучила да се социјална давања неће 
смањивати. То значи да се дечји додатак и родитељски додатак неће смањивати. 

У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објашњавају да ће се ова 
уредба односити само на радно способне кориснике материјалне помоћи, а не и на примаоце 
дечјег додатка и туђе неге и помоћи. На питање која врста делатности ће бити понуђена 
примаоцима социјалне помоћи, они објашњавају да ће то бити они послови које радници 
локалне самоуправе нису у стању да заврше на време, било због недостатка времена били 
дефицита запослених. То би могло да буде чишћење снега у зимском или сређивање паркова 
у летњем периоду, то јест одбрана насеља од поплава у стању елементарне непогоде. 

Представници Министарства рада наглашавају да је доношењу уредбе умногоме кумовала 
чињеница да многи примаоци социјалне помоћи раде на црно и неће да се запосле, јер би у 
том случају остали без материјалне помоћи државе. У овом моменту више од 147.000 особа 
прима новчану социјалну помоћ која износи око 7.000 динара по члану домаћинства.   

К. Ђорђевић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Dobre-vesti-od-javnih-gubitasa.sr.html 

Добре вести од јавних губиташа 

Добит од државних предузећа, која би могла бити уплаћена у буџет, процењена на 7,6, уместо 

планиране три милијарде динара 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Dobre-vesti-od-javnih-gubitasa.sr.html
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Добит коју би јавна предузећа могла да уплате у буџет биће више него двоструко већа од 
првобитно очекиване и износиће 7,6, уместо првобитно планиране три милијарде динара. Ово 
је можда једна од ретких добрих вести коју је министар финансија Душан Вујовић, заједно са 
предлогом ребаланса буџета, ставио на сто премијера Александра Вучића. 

Остале бројке које прекројена државна каса са собом носи тешко да било кога могу да 
обрадују: приходи су подбацили, па плате и пензије морају бити смањене. Железари није 
пронађен стратешки партнер што ће повећати трошкове иако ће готово све врсте субвенција, 
укључујући и оне за пољопривреду, бити срезане. 

Иако 7,6 милијарди динара, што је око 63 милиона евра, из угла јавних финансија нису неке 
велике паре и представљају око 0,25 одсто бруто домаћег производа, односно свега што 
привреда створи за годину дана, та сума није занемарљива. Нарочито ако се зна да је за 
следећу годину премијер Вучић пред њих поставио много тежи задатак. У 2015. години очекује 
се да јавна предузећа у буџет уплате око 150 милиона евра, односно око 18 милијарди динара 
добити. 

Према оцени Миладина Ковачевића, сарадника билтена „Макроекономске анализе и трендови” 
(МАТ) то ће бити могуће ако се догодине изврши финансијска консолидација губиташа. 
Такође, смањење плата, које је предвиђено планом штедње последично ће се одразити и на 
профит јавних предузећа, али само делимично јер има много губиташа, каже наш саговорник.  

– Ребалансом је предвиђено да приходи од јавних предузећа буду 7,6 милијарди динара, што 
је једним делом и последица увођења „солидарног пореза” па су мањи трошкови за плате 
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имали директан ефекат на профит појединих предузећа. Ако је догодине предвиђено смањење 
плата и финансијска консолидација губиташа, па можда и рационализација броја запослених 
онда је реално очекивати да уплата добити у буџет достигне од 15 до 20 милијарди динара – 
објашњава Ковачевић. 

Према његовим речима шта финансијска консолидација у пракси значи најбоље се види на 
примеру „Србијагаса”. Ако Руси, који су исказали интересовање за петрохемијски комплекс, 
заиста преузму припојена предузећа, као што су „Петрохемија”, „Азотара” и „Металонско 
сирћетни комбинат” (МСК), онда „Србијагас” може да буде добиташ, сматра Ковачевић. 
Иначе, планом мера штедње предвиђено је да „Србијагас” догодине уплати 60 милиона евра у 
буџет. 

„Политика” је у неколико наврата питала директоре предузећа у државном власништву колико 
средстава ће од своје добити они догодине пребацити у државну касу. 

У „Телекому” кажу да они као акционарско друштво имају подједнаку одговорност и обавезе 
према свим акционима. Држава је највећи акционар у овом предузећу коме компанија већ 
годинама уплаћује дивиденду. И по том основу само прошле године уплаћено је готово 5,5 
милијарди динара. 

– Верујемо да ћемо надмашити прошлогодишњи добар резултат, самим тим и да се дође до 
додатних средстава која би се расподелила у виду дивиденди – кажу у овој компанији. 

Аеродром „Никола Тесла” ове године ће у буџет пребацити најмање шест милиона евра, што 
је сто одсто више него прошле године. План је да 2015. то буде најмање 15 милиона евра. 

У „ЈП Електромреже Србије” наводе да су успешно и профитабилно предузеће. Ту тврдњу 
поткрепљују да су у 2014, до данашњег дана у буџет републике уплатили више од две 
милијарде динара. 

У претходном периоду су, како наводе, у буџет уплаћивали 50 процената остварене годишње 
добити, па је од 2010. до 2012. само по том основу уплаћено готово 2,5 милијарде динара. 

Из „Србијашума” су на наше питање одговорили да они и друга јавна предузећа не добијају од 
премијера „домаће задатке” и налоге колико ће новца бити уплаћено у буџет, већ се то 
одређује одлуком владе на основу закона и прецизних критеријума. Нису навели колики им 
износ следује на основу њих, али кажу да ће као и сваке године настојати да годишњи план 
пословања реализују у целости и додатним мерама штедње обезбеде већу добит од 
планиране. 

„Скијалишта Србије” у одговору Танјугу поручују да закључак владе у њиховом случају значи 
да ће у буџет морати да уплате 14,7 милиона динара. „За сада није у плану уплата додатног 
износа у буџет”, кажу у овом јавном предузећу. 

У „Путевима Србије” за Танјуг су рекли да имају константан недостатак финансијских 
средстава, те да неће моћи да уплате средства у буџет Републике и подсећају да су прошле 
године имали минус од милијарду динара. 

---------------------------------- 
Цех од милијарду евра 
Према рачуници Фискалног савета, јавна предузећа годишње пореске обвезнике коштају 115 
милијарди динара или милијарду евра. Да је реч о великим парама говори податак да то чини 
чак три одсто БДП. Њихове зараде, међутим, знатно су веће него у државној управи. Иако су 



15 

 

фирме у државном власништву, по Закону о слободном приступу информација од јавног 
значаја у обавези да објаве податке о висини плата у Информатору о раду, они то врло ретко 
чине. Од 32 анализирана предузећа, само 12 има Информаторе о раду, показује наше 
истраживање, а свега седам компанија је обелоданило податке о зарадама. Најпедантнији 
извештај објавиле су „Поште Србије”, у коме је могуће видети колико ко зарађује по 
занимањима, па се тако у овој компанији зараде крећу од 35.000 динара, колико су лична 
примања помоћног радника, па до 219.636 колико је зарада генералног директора. 

М. Авакумовић – А. Телесковић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kad-se-zbroji-rad-na-crno-zaposlenost-raste 

Кад се зброји рад на црно, запосленост расте 
 

Запосленост и незапосленост у Србији су већ годинама варљива категорија. Када нам 
надлежни саопштавају вести о паду незапослености, неретко забораве да кажу да нам 
истовремено пада и број запослених. 

У Србији пада и број запослених и незапослених, зависно од рачунице 

Све, заправо, зависи од тога шта се и како рачуна и шта коме одговара. При томе, треба рећи 
да су обично сви у праву па је тако по анкети Завода за статистику о радној снази мање 
незапослених и више запослених, а с друге стране, такође званични подаци о броју оних који 
имају посао показују да је формална запосленост све мања и мања. Тачније, по последњи 
подацима неформално запослених (Анкета о радној снази) у Србији је у мају ове године било 
2.407.930, а формално их је (Месечни статистички билтен о запосленима и зарадама) у истом 
месецу било 1.691.000. Питање је, наравно, где је запослено тих 717.000 људи? 

Стручњаци објашњавају да до тако великог несагласја бројки долази из више разлога. 
Економиста Горан Николић објашњава да, рецимо, статистика у формално запослене убраја и 
оне који посао налазе само повремено па је, апсурдно, и један сат рада недељно довољно да 
неко буде радна снага, то јесте онај ко није незапослен... 

С. Глушчевић 
  

(Опширније  прочитајте у нашем штампаном издању од уторка, 21.октобра) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kad-se-zbroji-rad-na-crno-zaposlenost-raste
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-se-nada-prodaji-150-firmi 

Држава се нада продаји 150 фирми 
 

Агенцији за приватизацију стигле су озбиљне понуде за 50 до 60 предузећа, а Влада се 
нада да ће, уз одређене уступке, успети да прода око 150 предузећа. На Владин позив за 
приватизацију 502 предузећа, 

Биће фирми које нико неће 

до 15. септембра стигла су 1.732 писма инвеститора. За 99 фирми нико није био 
заинтересован. 

Пољопривредни комбинат „Београд" је, по свему судећи, најпривлачнији међу 502 фирме 
понуђене на продају. За њега је заинтересовано 11 инвеститора. Такође, задовољавајуће је 
интересовање и треба раћи да су за приватизацују у пољопривреди заинтересовани и страни и 
домаћи инвеститори, од италијанског гиганта „Ферера” до домаћих бизнисмена Миодрага 
Костића и Петра Матијевића. 

– Не изненађује интересовање за пољопривредне комбинате – каже економиста Милојко Арсић. 
– Земља у Србији је релативно квалитетна. Потребно је увести нове технологије и неко ко би 
купио комбинате лако би могао достићи светску конкурентност.Осим пољопривредника, 
добром исходу се могу надати и рудник „Ресавица” и РТБ „Бор”, бање и други туристичко-
угоститељски објекти.Међутим, ко тачно иде даље, а коме следи катанац и ликвидација још се 
не зна јер су радне групе тек почеле да анализирају понуде. Ипак, РТС сазнаје да су озбиљне 
понуде стигле за 50 до 60 предузећа. 

– Ако би се приватизовало 50 до 60 предузећа, то би био велики успех за Србију или бар 20-30 
који су значајни за градове, регионе. Није исто ФАП, „Петолетка” или нека од малих 
предузећа која запошљавају – каже Милојко Арсић.Он напомиње да се свака приватизација 
може сматрати великим успехом, чак и ако се предузеће не прода јер, како каже, створиће се 
услови да други дођу до имовине којом оно неуспешно располаже, до земљишта, зграда, па 
можда и радника. 

На списку заинтересованих је и понека звучна светска фирма, али је мало домаћих 
бизнисмена. Претпоставља се да у њихово име наступају адвокатске канцеларије или 
фондови. 

Е. Дн. 
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Stručna javnost ne veruje u podatke o smanjenju nezaposlenosti koje je izneo ministar Aleksandar 

Vulin 

Zaposlenost raste ali na papiru 

AUTOR: G. VLAOVIĆ 

Beograd - Izjava ministra rada Aleksandra Vulina da stopa nezaposlenosti u Srbiji beleţi pad u 
proteklih sedam meseci nailazi na sumnjiĉavost struĉne javnosti koja istiĉe da je taj podatak 
moţda taĉan „na papiru“, ali nikako i u praksi. 

Ministar Vulin se pak poziva na rezultate do kojih su došli nadleţni u Republiĉkom zavodu za 
statistiku, po kojima stopa nezaposlenosti u septembru ove godine iznosi 20,3 odsto, što je u 
odnosu na isti period prošle godine smanjenje za 3,8 odsto. Prema tim podacima, u prvih osam 
meseci 2014. zaposleno je 143.660 ljudi, a naglašeno je da taj trend nema veze sa sezonskim 
zapošljavanjem. 

Ipak, struka ne deli optimizam koji provejava iz izjave ministra Vulina pa tako Ljubodrag Savić, 
profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kaţe za Danas da „statistika moţe dokazati sve“ ĉak i 
kad to suštinski nije tako. 

- Ja nemam dilemu da je podatak koji je izneo ministar Vulin, to jest Republiĉki zavod za 
statistiku, apsolutno taĉan. Uveren sam da je status zaposlenih dobilo 143.660 ljudi, ali se oni 
nikako ne mogu nazvati novozaposlenim radnicima. Naime, radi se o ljudima koji su i dosad radili, 
ali nisu bili prijavljeni. Delom je reĉ o radnicima koji su radili po ugovorima, a sada im je dodeljen 
stalni radni odnos, kao i radnicima koji su radili bez bilo kakvih prijava. Dakle, statistiĉki je 
nezaposlenost u Srbiji zaista smanjena, meĊutim, s obzirom na to da niko novi nije dobio posao već 
je promenjena samo forma po kojoj su ti ljudi zaposleni, ne moţemo reći da je u realnosti smanjen 
procenat nezaposlenih - objašnjava naš sagovornik. 

Prema njegovim reĉima, ĉinjenica da je BDP i dalje negativan, najbolji je pokazatelj da i pored 
iznetih podataka, nema novozaposlenih radnika. 

- Stopa BDP-a beleţi stalni pad, tako će biti i u 2014, a oĉekuje se isti trend i u narednoj godini. 
Nemoguće je da BDP pada, a da se nezaposlenost smanjuje, jer su te dve stvari uzroĉno-poslediĉno 
povezane. Ja bih iskreno voleo da je sve što je rekao ministar rada Aleksandar Vulin taĉno, ĉak bih 
mu i ĉestitao. Sjajan rezultat bi bio da je broj zaposlenih od 2009. naovamo porastao za 150.000, a 
ne samo u jednoj godini kako je reĉeno. MeĊutim, logika i iznete ĉinjenice nam jasno pokazuju da 
od toga nema ništa - istiĉe Savić. 

Ekspert za strana ulaganja Milan R. Kovaĉević kaţe za Danas da je veoma nejasno koga to ministar 
Vulin raĉuna u novozaposlene radnike. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaposlenost_raste_ali_na_papiru.4.html?news_id=291076
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- Ministar Vulin je takoĊe izjavio i da će ljudi koji dobijaju socijalnu pomoć morati da rade kako bi 
zadrţali pravo da je dobijaju. Postavlja se logiĉno pitanje da li će Vulin, kada to i zaţivi, i te ljude 
raĉunati kao novozaposlene. Svedoci smo da drţava ne ţeli da obelodani precizne i taĉne podatke 
koliko ljudi zapošljava u administraciji. Neki podaci pokazuju da pojedina ministarstva zapošljavaju 
i veći broj ljudi nego što je predviĊeno. S obzirom na to da nemamo transparentne podatke, a da ih 
drţava istovremeno i krije, moţemo sa pravom da pretpostavljamo da je broj zaposlenih, ako je taj 
podatak taĉan, porastao upravo u drţavnoj upravi i javnom sektoru. S obzirom na to da je reĉ o 
partijskom zapošljavanju, to je onda negativna tendencija, a ne statistiĉki podatak kojim bi se 
trebalo ponositi. Krajnje je vreme da se drţava uozbilji kada je reĉ o tim stvarima i da omogući 
javnosti uvid u podatke vezene za broj zaposlenih u administraciji i javnom sektoru - zakljuĉuje 
Kovaĉević. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/na_ulici_danas_studenti_sutra_prosvetari.55.html?news_id=291081 

Na ulici danas studenti, sutra prosvetari 
AUTOR: V. A. 

Beograd - Ĉlanovi Studentskog fronta i Saveza studenata Beograda za danas u 14 sati najavili su 

protest ispred zgrade Ministarstva prosvete, a ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, prete da 

će radikalizovati protest i traţiti ostavku resornog ministra SrĊana Verbića.  
Studenti traţe šest ispitnih rokova, da apsolventski staţ bude finansiran iz budţeta, da se odustane 
od ograniĉenja roka za završetak studija i smanjenja budţetskih kvota za master studije. Oni 
zahtevaju da navedeni problemi budu rešeni uredbama, a ne preporukama Ministarstva. 

I sindikati prosvetnih radnika za sutra su zakazali jednodnevni štrajk, tokom kojeg će se okupiti na 
protestu u Beogradu. Oni traţe da obrazovanje bude izuzeto od najavljenog smanjenja plata za 10 
odsto. 
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