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ceku 

REBALANS BUDţETA Smanjene plate i penzije na 
decembarskom čeku!  

Tanjug  

Vlada Srbije je na današnjoj sednici usvojila set predloga zakona ĉijom primenom će biti 
obezbeĊena finansijska stabilnost ekonomskog sistema zemlje 

BEOGRAD - Vlada Srbije je na današnjoj sednici usvojila set predloga zakona ĉijom primenom će 
biti obezbeĊena finansijska stabilnost ekonomskog sistema zemlje. 
 
Vujović je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije rekao da će smanjenje plata i penzija stupiti 
na snagu 1. novembra, da će biti privremeno i delimiĉno, i da će uticati na plate i penzije koje se 
isplaćuju u decembru. 
Istovremeno, dodao je, smanjenjem plata i penzija ukida se solidarni porez koji je do sada bio na 
snazi. 
Vujović je naglasio da će penzije i plate u javnom sektoru biti vraćene ĉim se uspostavi realni nivo 
dohodaka koji moţe da se obezbedi na duţi rok. 
"Privremeno i delimiĉno smanjivanje usmereno je na obezbeĊivanje dovoljne uštede na rashodima. 
Mi u najvećoj mogućoj meri uvaţavamo princip solidarnosti i socijalne pravde kao ustavno naĉelo", 
rekao je ministar finansija. 
Naglasio je da će većina penzionera, 61 odsto, biti izuzeta od svakog smanjenja, a ove mere neće 
pogoditi ni one ĉije su plate i penzije manje od 25.000 dinara. 
"Ostali penzioneri i zaposleni u javnom sektoru imaće smanjenja prema odredbama zakona koji će 
biti u parlamentu u petak", rekao je Vujović. 
Ministar finansija je objasnio da će penzije biti smanjene po marginalizovanoj stopi i kao primer 
naveo da će penzije od 40.000 dinara biti smanjene za 3.300 dinara, što je smanjenje od oko osam 
odsto. 
Smanjenje plata, objasnio je, biće 10 odsto i linearno, s tim što će plate od 25.000 do 27.800 biti 
smanjene od 0 do 10 odsto, a one veće od 27.800 biće smanjene 10 odsto. Istakao je da će 
smanjenje biti takvo da nijedna umanjena plata ne sme biti niţa od 25.000 dinara. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:515892-Smanjene-plate-i-penzije-na-decembarskom-ceku
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:515892-Smanjene-plate-i-penzije-na-decembarskom-ceku
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"Završiti sve započete reforme" 
 
Ministar finansija je rekao da su rebalans budţeta i reforme neophodni zbog budućnosti Srbije i 
njenih graĊana, a ne zbog bilo kakvih, pa ni inostranih interesa. Dodao je da ovo znaĉi i kraj 
reformi koje su preduzete pre 20 godina, ali nikada nisu dovedene do kraja. 
Kako kaţe, sve to na duţi rok Srbiji treba da obezbedi rast plata i penzija, kao i otvaranje radnih 
mesta koje Srbija zasluţuje. 
 
"Propustili smo šanse jer smo u vreme globalne krize, dok je ceo svet štedeo, mi povećavali plate i 
penzije, iz politiĉkih ili drugih razloga, i danas se zato suoĉavamo sa posledicama. Moramo da 
pogledamo gde smo, da sagledamo probleme u prošlosti i perspektive za budućnost", rekao je 
Vujović. 
 
Dodao je da su plate i penzije ĉetiri puta povećavane u toku krize, kao i da dok su svi u svetu 
smanjivali plate i penzije – u Srbiji su one povećavane na osnovu politiĉkih obećanja. 

 
 
 
"Nasledili smo tu situaciju i sada to moramo da svedemo u realne okvire", rekao je ministar 
finansija. 
 
Ministar je precizirao da su od 2009. do 2012. godine penzije vanredno povećane za 169 milijardi 
dinara, bez realnog osnova, dok je deficit izmeĊu troškova za penzije i doprinosa koji se daju u 
fondu PIO stalno rastao i on je isporuĉivan budţetu na finansiranje.  
"To je jedan od izvora povećanja deficita sada. Mi smo došli do toga da taj deficit moţemo samo da 
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finansiramo zaduţivanjem. Zbog ozbiljnosti molimo sve da podnesu jednokratnu ţrtvu da bi se 
vratili na odrţiv put", naglasio je Vujović. 
Naglasio je da je odrţiv put onaj gde Srbija nema deficit veći od dva do dva i po posto, i gde uĉešće 
u BDP-u stagnira ili pada.  
 
"Ovo povećanje sa 35 na 75 odsto BDP-a je neodrţivo i dešava se i kroz budţet i kroz javna 
preduzeća", rekao je ministar i ponovio da je povećanje plata i penzija u vreme krize bilo nešto za 
šta se znalo da nije odrţivo. 
Vujović je naveo da reforme zahtevaju dve do tri godine i da bi trebalo da obezbede trajnu osnovu 
razvoja. 
 
Uz napomenu da u reforme idemo dobrovoljno, uprkos ĉinjenici da imamo velike devizne reforme 
na kojima bismo mogli da "sedimo i ĉekamo", Vujović je ponovio da time obezbeĊujemo izvesniju 
budućnost. 
TakoĊe, dodao je, Srbija treba da opravda poverenje svih koji su svojevremeno kupili obveznice 
drţave i oĉekuju da pokaţemo napredak u reformama i da smo bili vredni njihovih investicija koje 
su znaĉajan izvor finansiranja. 
"Vaţni su nam investitori i meĊunarodne finansijske organizacije", rekao je Vujović. 
Saglasnost MMF-a oko reformskih mera 
Ministar Vujović je rekao da Srbija ţeli da u najskorije vreme potpiše sporazum sa MeĊunarodnim 
monetarnim fondom, ĉime bi se, kako je istakao, potvrdila rešenost drţave da se ostvare reforme. 
 
"Postigli smo naĉelnu saglasnost o svim suštinskim problemima. U preliminarnim diskusijama smo 
oĉistili sve nedoumice i dogovorili se o suštinskoj strukturi programa", rekao je ministar. 
 
Istakao je da će MMF u najskorije vreme objaviti dinamiku pregovora sa Srbijom, odnosno dolazak 
misije u Beograd.  
Vujović je naveo da je novina to što je MMF prihvatio, kako je istakao, "uravnoteţeni program", 
odnosno "da se na rashodima ostvaruje deo koji je ekonomski i socijalno racionalan, a da se 
preostali deo tereta preusmeri na mesta gde je moguće ostvariti uštede".  
"Jedna od glavnih dopunskih mera je znaĉajnije smanjenje subvencija, kao i znaĉajnije povećanje 
takozvanih tvrdih mera na strani naknada, na primer za tranzit gasa preko Srbije koji je do sada bio 
ispod ekonomske cene", rekao je ministar. 
Istakao je da "nema nikakvog rezona da 'Srbijagas' subvencioniše zemlje koje imaju tranzit gasa 
preko Srbije" i dodao da će se cena tranzita gasa povećati. 
Vujović je naveo da će biti predoĉen i niz mera koje se odnose na smanjenje subvencija za sektore 
koji se nisu najbolje pokazali. 
"Mi ćemo se sa MMF-om dogovarati za sledeću godinu – da niko ko poseduje više 20 hektara 
poljoprivrednog zemljišta ne dobija subvencije", rekao je ministar i dodao da takvu pomoć drţave 
ne bi trebalo da dobijaju ni oni koji oranice daju u zakup. 
 
Najavio je i da će se preispitati i subvencije koje se daju "Ţeleznicama Srbije", precizirajući da će 
one biti uslovljene programom restrukturiranja tog javnog preduzeća na duţi period.  
"Ţeleznica moţe da dobije subvencije samo kao deo rešenja svog problema, a ne kao trajnu 
apanaţu za plate i da se ništa ne radi", rekao je Vujović. 
Javna preduzeća drugi stub reformi 
 
Srpski ministar finansija je dodao da se MMF sloţio da drugi stub reformi srpske ekonomije budu 
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javna preduzeća.  
"To je novina. Pripremamo se da to postavimo na realne osnove i da prikupimo realne podatke 
kakva je struktura troškova, zaposlenosti, plata, efikasnosti poslovanja javnih preduzeća. U 
saradnji ministarstava privrede i finansija ţelimo da preĊemo na profesionalni izbor menadţmenta 
za javna preduzeća, na korporativnu reformu, sa minimumom menadţera", kaţe ministar. 
Oĉekuje da javna preduzeća po osnovu dobiti u budţet ove godine uplate 7,6 milijardi dinara, po 
proporciji da 70 odsto njihove dobiti pripada budţetu, a 30 odsto zaposlenima.  
"Oĉekujemo da će u toku razgovora sa MMF-om doći do formule koja je bolja. Ovo deluje kao porez 
na plate u javnim preduzećima, a suština je da javna preduzeća imaju manje troškove rada, veću 
efikasnost i konkurentnost. Traţimo bolje metode", istakao je ministar finansija.  
Vujović je naveo da će pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) u ovoj godini biti jedan odsto, ali su 
procene da će dogodine, ukoliko se proizvodnja uglja i struje vrati na nivo pre poplava, biti moguće 
povećanje BDP-a od jedan odsto. 
 
Kako je dodao, ako se za Ţelezaru u Smederevu naĊe partner do kraja godine – to bi obezbedilo 
dodatno povećanje BDP-a od 0,5 do jedan procenat. Na ekonomski rast uticalo bi, prema njegovim 
reĉima, i rešavanje problema dugovanja hemijskog kompleksa, kao i rast izvoza poljoprivrednih 
proizvoda. Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je danas da će smanjenje plata i penzija biti 
privremeno i delimiĉno i da će stupiti na snagu 1. novembra, uticaće na plate i penzije koje se 
isplaćuju u decembru. 
 
Istovremeno, dodao je, smanjenjem plata i penzija ukida solidarni porez koji je do sada bio na 
snazi. 
 
Vujović je naglasio da će penzije i plate u javnom sektoru biti vraćene ĉim se uspostavi realni nivo 
dohodaka koji moţe da se obezbedi na duţi rok. 
 
"Privremeno i delimiĉno smanjivanje usmereno je na obezbeĊivanje dovoljne uštede na rashodima. 
Mi u najvećoj mogućoj meri uvaţavamo princip solidarnosti i socijalne pravde kao ustavno naĉelo", 
rekao je Ministar finansija. 
 
On je naglasio da će većina penzionera, 61 odsto, biti izuzeta od svakog smanjenja a takoĊe one 
ĉije su plate i penzije manje od 25.000 dinara ove mere neće pogoditi. 
 
"Ostali penzioneri i zaposleni u javnom sektoru će imati smanjenja prema odredbama zakona koji 
će biti u parlamentu u petak", rekao je Vuović. 
 
Ministar finansija je pojasnio da će penzije biti smanjene po marginalizovanoj stopi i kao primer 
naveo da će penzije od 40.000 dinara biti smanjene za 3.300 dinara, što je smanjenje od oko osam 
odsto. 
 
Smanjenje plata, pojasnio je, biće 10 odsto i linearno, s tim što će plate od 25.000 do 27.800 biti 
smanjene od 0 do 10 odsto, a one preko 27.800 biće smanjene 10 odsto.  
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516011-Pazar-ugostiteljima-preci-od-strajka 

Pazar ugostiteljima preči od štrajka 
B. Caranović 

Najavljenoj obustavi rada ugostiteljskih objekata u sredu se odazvao mali broj beogradskih 

kafedţija. Vlasnici smatraju da su pritisci poreske inspekcije preveliki, a nameti nemilosrdni 

Jedan od kafića koji su podrţali jednoĉasovnu obustavu rada Foto M. Labudović 

KOMŠIJA, zatvaramo li na sat vremena, ili radimo - konobarica restorana na Obilićevom vencu pita 
kolege u susednom lokalu. 

- Niko nam još ništa nije javio. I ovi do nas rade, pa nećemo ni mi štrajkovati - odgovara joj 

kafedţija. 

Sliĉna slika u sredu u 12 ĉasova bila je u većini kafića u centru Beograda. Najavljeni šrajk 

upozorenja svih ugostitelja u Srbiji, trebalo je da traje samo sat vremena, a već od 13 ĉasova da se 

piće ponovo sluţi. 

MeĊutim, iako su se svi vlasnici lokala sloţili da su pritisci poreske inspekcije preveliki, a nameti 

nemilosrdni, solidarnosti u najavljenom kratkom štrajku u sredu gotovo da nije bilo. Tek po neki, i 

to po pravilu veći lokal pridruţio se ovoj kratkoj obustavi rada. 

MeĊu malobrojnima koji su u podne zakljuĉali vrata je „Ajriš pab“, blizu Knez Mihailove ulice. Na 

staklu uredno zalepljeno obaveštenje da je u toku štrajk upozorenja. 

- Ovaj dinar se ne zaraĊuje lako. Loše je što nismo svi ujedinjeni, a što su mnogi vlasnici ĉak 

iskoristili priliku da se ovajde dok mi obustavljamo rad - kaţe Ivan Bajac, menadţer nekoliko većih 

lokala u prestonici. - Ĉetiri inspektorske kontrole za mesec dana je mnogo. Za to vreme dok oni - 

finansijski, sanitarni, turistiĉki ili inspektori rada traţe papire, broje pare u kasi, pregledaju 

raĉune, konobari stoje sa strane, a gosti ĉekaju. Obiĉno traje barem pola sata, ne moţemo nikoga 

da usluţimo, niti da naplatimo. Pritisci su veliki, a godišnji nameti od 43 takse - milionski. 
STANjE NA TERENU- Trenutna kaznena politika zatvaranja objekata je kontraporoduktivna, a 
propisi nedefinisani, neprecizni i puni „rupa“ - kaţe Ivan Bajac, menadţer nekoliko lokala. - Treba 
ukinuti katanac kao kaznu, dozvoliti bakšiš od 10 odsto, kao i da popis odudara 10 odsto od 
prometa, a da se kontrole rade bez ometanja poslovanja lokala. Suludo je da nas zatvaraju zbog 
nekoliko flaša manjka, ili pogrešno ukucanog soka na raĉunu. 

Mladić i devojka ušli su pre štrajka, pa su jedini gosti u lokalu. Podrţavaju štrajkaĉe. 

- Moj prijatelj drţi kafe u Panĉevu i kako kaţe nije u grupi „povlašćenih“, pa ga inspektori barem 

jednom nedeljno obiĊu, rešetaju, prevrću, a sve to neprijatno je pred gostima - kaţe nam student 

Nikola Dumić. - Uz to, konobarima je zabranjeno da uzmu bakšiš, a nepisano je pravilo da se 

konobar ĉasti. Kafana sada moţe da bude zatvorena i zbog 20 dinara viška u kasi! Ni za imidţ grada 

nije u redu, jer prestonica je poznata po mestima za izlaske i noćnom ţivotu. 

Kafedţije dodaju da nije u kafanama ekonomija najsivlja. Ima, valjda, mesta gde je više lovaca u 

mutnom. I da ne bi baš njihova branša trebalo da bude prva na kojoj se oštre poreski zakoni. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516011-Pazar-ugostiteljima-preci-od-strajka
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- Ĉinjenica je da veliki broj lokala u Srbiji radi na crno, ne izdaju se raĉuni, ne prijavljuju radnici, 

drţe bespravno bašte - kaţe knjigovoĊa bara u Ulici kralja Petra. - Sa jedne strane, da izdaje 

raĉune, većina lokala na jugu Srbije, ili recimo u Gornjem Milanovcu mogla bi da zatvori kafanu, 

jer je promet vrlo mali. Kriza i besparica se strašno osećaju. Sa druge strane, tu je mnogo 

povlašćenih kafedţija, koji preko raznih partijskih varijanti osiguraju sebi prolaz mimo zakona. 

U Nušićevoj svi kafići rade bez pardona. Pojedini puni kao oko. Solidarnosti, nigde. Kaţu, nisu ni 

znali da je najavljen štrajk. 

PODRŠKA ŠIROM SRBIJE 

IZJAVA vlasnika da nisu bili obavešteni ne stoji, jer svi su bili pozvani - kaţe Nikola Dimitrijević, 

predsednik Udruţenja ugostitelja Beograda. - Odazvali su se veći, ugledniji i vaţniji objekti, kako u 

prestonici tako i u Kraljevu, Valjevu, Ĉaĉku... 

Vlasnici niških kafića i kafana u Pobedinoj ulici i Kazandţijskom sokaĉetu, u sredu sat vremena nisu 

posluţivali goste, a bila je iskljuĉena i muzika. Većina ni bi ni znala da je protest u toku da nisu bili 

istaknuti natpisi. Zoran Mirašević, predsednik Udruţenja ugostitelja Niša, koje okuplja stotinak 

ĉlanova, navodi da protest nije podrška onima koji ne poštuju zakone. 
 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:515897-Rupa-veca-za-50-milijardi 

Rupa veća za 50 milijardi 
T. S. - D. I. K.   

Vlada odlučuje o rebalansu budţeta. Minus u drţavnoj kasi biće u ovoj godini uvećan za blizu 

50 milijardi dinara, stoji u nacrtu rebalansa budţeta koji bi Vlada Srbije danas trebalo da usvoji 

 
MINUS u drţavnoj kasi biće u ovoj godini uvećan za blizu 50 milijardi dinara, stoji u nacrtu 
rebalansa budţeta koji bi Vlada Srbije danas trebalo da usvoji. Prihodi će u odnosu na izvorni 
budţet biti manji za 32,7 milijardi, a rashodi će biti veći za 16,4 milijarde. Smanjenje penzija do 
kraja godine za drţavnu kasu znaĉi ušteĊene 5,4 milijarde dinara, dok će solidarni porez i nova 
seĉa plata u javnom sektoru doneti 11,5 milijardi dinara. 

Prema nacrtu rebalansa, na subvencije će otići dodatnih 12,73 milijardi dinara u odnosu na redovni 

budţet. Od ukupno 93,67 milijardi dinara, na subvencije u privredi će otići 17,7 milijardi, što je za 

oko devet milijardi više nego što im je prvobitno sledovalo. Poljoprivredi pripada 34,1 milijarda 

dinara, što je za oko 820 miliona manje. Pomoć drţave za ţeleznicu i puteve nije menjana, ali je 

za turizam gotovo trostruko veća, pa se taj iznos sa 306 miliona dinara diţe na 830 miliona. Kulturi 

pripada 8,75 milijardi... 

Već više puta najavljivano veće „zahvatanje“ u profite preduzeća u drţavnom vlasništvu takoĊe je 

„obavezna stavka“ nove verzije budţeta za 2014. Tako je predviĊeno da firme u drţavnom 

vlasništvu u budţet uplate više nego dvostruko veći iznos dobiti u odnosu na lanjsku - taĉno 7,6 

milijardi. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:515897-Rupa-veca-za-50-milijardi
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Prvobitno je bilo planirano da ova preduzeća u budţet uplate tri milijarde dinara, agencije još 1,1 

milijardu, a Narodna banka Srbije tri milijarde. MeĊutim, rebalansom pod stavkom „dobit od 

Narodne bake Srbije“ stoji - nula. 

Iako se Poreska uprava Srbije pohvalila odliĉnom naplatom poreza na dodatu vrednost, prema 

predloţenom rebalansu, prihod od PDV na godišnjem nivou biće manji za ĉak 32 milijarde dinara. 

Oĉekuje se i manja naplata javnih prihoda od akciza za ukupno 16,4 milijarde.  

 

DOKAPITALIZACIJE 

REBALANSOM budţeta planirane su i dokapitalizacije. Tako drţava u Poštansku štedionicu 

„ubrizgava“ 4,7 milijardi dinara, a u „Dunav osiguranje“ 4,8 milijardi. 

 

SUBVENCIJE I ZA FINCE 

ZA subvencije privatnim preduzećima rebalansom je odreĊeno 9,7 milijardi dinara, što je za 1,4 

milijarde više od prvobitnog plana. Uz već preuzete obaveze po ugovorima o strateškom 

partnerstvu za „Fijat“ i „Er Srbiju“, kao i podsticaje investitorima po postojećoj uredbi, drţava će 

dotirati i finsku firmu „PKC Vajring sistems“ u Smederevu, što je novina u ovom rebalansu. 
 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:516007-Stotine-skola-obustavile-ili-skratile-casove-

strajkacima-jos-manja-plata 

Stotine škola obustavile ili skratile časove, štrajkačima 

još manja plata 
I. Mićević  

Od ukupno 1.760 osnovnih i srednjih škola, zbog štrajka prosvetara nastave u sredu nije bilo u 

437 

 
OD ukupno 1.760 osnovnih i srednjih škola, zbog štrajka prosvetara nastave u sredu nije bilo u 437. 
Ĉasovi su bili skraćeni na 30 minuta u 304 škole, pokazuju podaci Ministarstva prosvete. Nastavnici 
koji nisu drţali ĉasove mogli bi disciplinski da odgovaraju i ostanu bez dela plate, najavio je Zoran 
Kostić, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 

- Zakon prosvetnim radnicima dozvoljava štrajk, ali ne i obustavu nastave. Ako se nezakonito 

obustavi rad, imamo nadleţnost nekoliko inspekcija - prosvetne, inspekcije rada, finansijske, koja 

izmeĊu ostalog sprovodi nadzor o pripadajućoj zaradi na osnovu ĉasova rada. Umanjenu zaradu 

mogu da oĉekuju i oni koji ne rade uopšte, ali i oni koji su skratili ĉasove - rekao je u 

sredu popodne Kostić novinarima. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:516007-Stotine-skola-obustavile-ili-skratile-casove-strajkacima-jos-manja-plata
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:516007-Stotine-skola-obustavile-ili-skratile-casove-strajkacima-jos-manja-plata
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U isto vreme, na Trgu Nikole Pašića ĉetiri reprezentativna prosvetna sindikata organizovala su 

protest, na kojem se okupilo oko 300 nastavnika. Oni su nezadovoljni, jer će, smanjenjem zarada u 

javnom sektoru, plate prosvetara pasti ispod 40.000 dinara, iako većina ima fakultetsku diplomu. 

Nezadovoljni su i što platni razredi nisu usklaĊeni izmeĊu zdravstva, prosvete, policije, lokalnih 

samouprava... Tako i dalje srednjoškolac u nekoj drţavnoj agenciji moţe da zaraĊuje više od 

nastavnika koji je završio mašinski, matematiĉki, medicinski ili neki drugi fakultet. 

Na protestu se moglo ĉuti da je prosveta u katastrofalnom stanju i da je prosvetni radnik više 

„prosvetni jadnik“. 
VLADIĈIN HANOD ukupno šest škola u hanskoj opštini, u samo jednoj zaposleni su u sredu obustavili 
nastavu zbog štrajka: profesori Tehniĉke škole, u znak podrške kolegama, nastavu uopšte nisu 
drţali. Od svih škola, meĊutim, uobiĉajeno se radilo samo u Stublu - u OŠ „Vuk Karadţić“. U 
preostalim, ĉasovi su skraćeni na 30 minuta, kao i u gimnaziji. Lj. P. 

- Zarada prosvetnog radnika nije jednaka ni zaradi prosjaka, ĉak i on više zaraĊuje - poruĉio je 

Tomislav Ţivanović, predsednik „Nezavisnosti“. - Predstavnici Vlade stalno nam priĉaju kako 

nemamo ništa, a da nam je i to dovoljno. 

Prema tvrdnjama Branislava Pavlovića, predsednika Sindikata obrazovanja Srbije, prosvetu su svi 

zaboravili i, dok se drugi ministri bore da zaposleni u njihovim resorima budu izuzeti od smanjenja 

plata, ministar prosvete SrĊan Verbić pristaje na smanjenje plata. 

Zbog toga što sindikati i Ministarstvo prosvete ne mogu da naĊu zajedniĉki jezik, najviše trpe Ċaci. 

Mnoge škole u sredu su bile dezorganizovane, pa decu nisu obavestile na vreme o štrajku. Negde je 

odrţan samo prvi ĉas, u nekima su samo pojedini nastavnici štrajkovali, pa je bilo „rupa“ u 

rasporedu... A sve izgubljeno moraće da nadoknade subotom. 

 

SMEDEREVO 

DESETAK osnovnih i srednjih škola u Smederevu u sredu je bilo u totalnoj obustavi rada. Ĉasova nije 

bilo u ĉetiri srednje škole - Gimnaziji, Tehniĉkoj, Muziĉkoj školi „Kosta Manojlović“, „Despot 

ĐuraĊ“, i u još pet osnovnih. U ostalim školama, nastava je delimiĉno obustavljena. (J. I.) 
 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:515879-Vulin-Ne-radis-Nema-socijalne-pomoci 

Vulin: Ne radiš? Nema socijalne pomoći 
Tanjug  

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da 

socijalna pomoć nije trajna kategorija i da to ne sme da bude stanje, poručivši da će primaoci 

socijalne pomoći morati da rade odreĎeni broj sati 

BEOGRAD - Ministar za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je 
danas da socijalna pomoć nije trajna kategorija i da to ne sme da bude stanje, poruĉivši da će 
primaoci socijalne pomoći morati da rade odreĊeni broj sati. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:515879-Vulin-Ne-radis-Nema-socijalne-pomoci
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"Centar za socijalni rad će sklapati sporazume sa lokalnom samoupravom tamo gde ona bude imala 
potrebu (za radnom snagom). Neće ljudi morati da rade kao da su u stalnom radnom odnosu, ali 
hoće odreĊni broj sati. Dobro je da to radite, imaćete obavezu", rekao je Vulin na Radio-televiziji 
Srbije. 

On je pdosetio da 106.019 porodica prima socijalnu pomoć, i precizirao da je to 267.000 graĊana 
Srbije, te je ukazao da meĊu njima ima 147.000 koji su radno sposobni. 

"Oni mogu da rade i da bar jednim delom vrate društvu onoliko koliko se društvo trudi da obezbedi 
njima", rekao je Vulin i dodao da se na raĉun socijalnih davanja svakog meseca izdvaja 1,17 
milijarda dinara za socijalnu pomoć. 

Kaţe i da ukoliko radno sposobni graĊani koji primaju socijalnu pomoć budu odbijali da rade da će 
im ta pomoć biti umanjena. 

On je podsetio da nosilac socijalne pomoći, a to je uglavnom otac, prima 7.849 dinara meseĉno, a 
da svaki punoletni ĉlan te porodice dobija još 3.800 dinara. Svaka maloletna osoba dobija još oko 
2.400 dinara na raĉun socijalne pomoći. 

"Njemu moţe da se umanji nadoknada, ali ne moţe se detetu oduzeti pomoć zato što su mu majka i 
otac neodgovorni i neće da rade", naglasio je Vulin. 

Kaţe i da će Ministarstvo znaĉajno štedeti, ali ne i na korisnicima socijalnih primanja. 

"I u našem resoru biće znaĉajnih ušteda, ali ne na raĉun korisnika. Drţava će sve svoje socijalne 
obaveze ispunjavati i neće štedeti na onima kojima je teško", poruĉio je Vulin. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504830/Vujovic-Izuzetaka-od-mera-ne-bi-trebalo-da-bude 

Vujović: Izuzetaka od mera ne bi trebalo da bude 

Tanjug  

Izuzetaka od mera fiskalne konsolidacije ne bi trebalo da bude, sem u sluĉajevima gde je poštovan 

princip socijalne pravde, izjavio je veĉeras ministar finansija Dušan Vujović koji kaţe da razume 

sve one koji štrajkuju zbog umanjenja plata u javnom sektoru i penzija. 

On je pozvao prosvetare, koji štrajkuju zahtevajući da budu izuzeti iz predloţenih mera štednje, da 

sagledaju koliko sati nedeljno rade i na koji naĉin bi mogli dopunskim radom da nadonade 

najavljeno smanjenje zarada. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504830/Vujovic-Izuzetaka-od-mera-ne-bi-trebalo-da-bude
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"Razumem da je njima teško, ali ako se izuzmu kategorije koje primaju izmeĊu 40.000 i 60.000 

dinara ne bismo imali na ĉemu da uštedimo", rekao je Vujović gostujući u Dnevniku RTS-a. 

 

Ministar je najavio da prave uštede slede i one će se, kaţe, naći u budţetu za narednu godinu. 

 

A štedeće se, dodao je, na kupovini dobara i usluga, na smanjenju ili ukidanju nerealnih 

subvencija, povećanju naknada za tranzit gasa koje su, kako je rekao, bez razloga prepuštane 

susednim zemljama. 

 

"Uĉinićemo i veće napore na povećanju prihoda. U poslednja tri meseca prihodi rastu zbog bolje i 

veće discipline, rastu prihodi od PDV-a", rekao je Vujović i dodao da će se štedeti i rešavanjem 

statusa preduzeća u restrukturiranju i javnih preduzeća. 

 

Ministar je najavio dolazak pregovaraĉke misije MMF-a u Srbiju, već poĉetkom novembra i kaţe: 

 

"Za nas je ta misija veoma vaţna pošto šalje pozitivan signal investitorima koji ţele da ulaţu u 

Srbiju, investitori se veoma interesuju za ulaganje u Srbiju…  A sporazum sa MMF-om podrţava te 

procese - nove investicije, nova radna mesta". 

 

Sve to, poruĉio je Vujović, Srbiju bi trebalo da već naredne godine dovede do ekonomskog 

oţivljavanja, a 2017. i na pitanju ozbiljnog rasta i razvoja. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504546/Amerikanci-uskoro-pale-drugu-pec-u-Smederevu 

„ESMARK“ BLIZU KUPOVINE ŢELEZARE 

Amerikanci uskoro pale drugu peć u Smederevu 

G. Bulatović  

Predstavnici ameriĉkog “Esmarka” ponudili su Vladi dodatne garancije da će, ukoliko pobede na 

tenderu, biti dugoroĉni strateški partner Ţelezare u Smederevu, saznaje “Blic”. 

U Vladi kaţu da su nikad bliţi rešenju za Ţelezaru 

O ovome je juĉe, istina bez navoĊenja imena, govorio i premijer Aleksandar Vuĉić. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504546/Amerikanci-uskoro-pale-drugu-pec-u-Smederevu
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- Veliki sam optimista u vezi sa rešavanjem problema smederevske Ţelezare. Verujem da smo sada 

bliţe nego ikada da taj posao okonĉamo - rekao je juĉe Vuĉić. 

 

“Esmark”, inaĉe, vaţi za najozbiljnijeg kandidata za preuzimanje ĉeliĉane u Smederevu. Ponudili 

su, kako kaţu upućeni, ostvarljiv biznis plan za prvih 36 meseci rada, a planiraju rad obe visoke 

peći. Navodno bi druga peć, koja je trenutno ugašena, mogla da se pokrene u roku od šest meseci 

od preuzimanja ĉeliĉane. 

 

„Esmark stil grupa“ je jedan od vodećih preraĊivaĉa i distributera ravno valjanog ĉelika i treći 

proizvoĊaĉ ĉeliĉnih ploĉa u Americi. Interesantno je da je Dţon Gudiš, nekada prvi ĉovek Ju-Es 

stila, od penzionisanja konsultant u „Esmarku“. Kompanija poseduje više postrojenja za preradu 

ĉelika. 

 

Za preuzimanje Ţelezare i dalje se pregovara i sa holding kompanijom “Crveni oktobar”, jednim od 

najvećih ruskih proizvoĊaĉa ĉelika. Oni, saznajemo, nude sasvim drugaĉiji koncept od 

Amerikanaca. Kupovina smederevske Ţelezare bi im, navodno, omogućila proširivanje asortimana 

ponuĊenih proizvoda na trţištu. Ali, kako nezvaniĉno saznajemo, ideja ruske kompanije je 

radikalno smanjenje proizvodnje u Ţelezari Smederevo, izuzev pogona za izradu specijalnih ĉelika, 

a što bi znaĉilo i smanjenje broja zaposlenih za polovinu. 

 

Radnoj grupi Vlade za pregovore o prodaji Ţelezare pristigla je još jedna ponuda firme iz Kine o 

kojoj se još uvek nije izjasnila. U svakom sluĉaju, kako je “Blicu” potvrĊeno u Nemanjinoj, 

pregovori sa svim zainteresovanim će se nastaviti, a partner će biti izabran na tenderu, verovatno 

do Nove godine. 

 

Kako je juĉe rekao premijer, “bliţi smo nego ikada i da rešimo problem Petrohemije i Azotare”. 

 

- U subotu do kasno uveĉe smo imali razgovor sa potencijalnim investitorima u hemijski kompleks. 

Mislim na Petrohemiju, Azotaru i MSK. Molim samo one koji su ih uništili i one koji su nas doveli do 

toga da imamo u te tri fabrike 120 miliona evra gubitka na godišnjem nivou da nam ne drţe 

predavanja o tome kako se nešto samo priĉa - rekao je Vuĉić. 

  

Traţimo garancije za ostanak 

 

Razlog što se još uvek ne raspisuje tender za privatizaciju 
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Ţelezare, iako je najavljen još letos, jeste to što radna grupa 

Vlade zaduţena za privatizaciju ove kompanije, ali i sam 

premijer ţele da se uvere da onaj ko pobedi na tenderu za 

partnerstvo u Ţelezari neće odustati od projekta posle nekog 

vremena. Promene vlasnika ĉeliĉana u svetu su uobiĉajene, 

moţda baš zato što je u pitanju berzanska roba kojoj cena 

zna godinama da bude izrazito niska. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504851/Rebalansom-planiran-deficit-veci-za-42-milijarde-dinara 

Rebalansom planiran deficit veći za 42 milijarde 
dinara 

Tanjug  

Drţavna kasa će ove godine biti u minusu 224,76 milijardi dinara, dok je Zakonom o budţetu za 

2014. planirani deficit iznosio 182 milijarde, pokazao je rebalans budţeta koji je Skupština Srbije 

objavila na svom sajtu.Prema najnovijoj projekciji prihoda i rashoda, minus u drţavnoj kasi je za 

oko 42 milijarde veći nego što je prvobitno planirano za ovu godinu. 

 Ukupni prihodi drţave su rebalansom budţeta predviĊeni na 897,16 milijardi dinara, dok su ukupni 

troškovi za ovu godinu 1.121,92 milijarde dinara. 

 

Prihodi od poreza su prvobitno planirani u iznosu od 802,4 milijarde dinara, ali će, prema 

rebalansu, drţava po tom osnovu u ovoj godini prihodovati 759,35 milijardi, odnosno oko 43 

milijarde manje nego što se poĉetkom godine oĉekivalo. 

 

Prihodi od akciza pobacili su za 6,4 milijarde dinara, sa prvobitno oĉekivanih 227,6 milijardi, 

oĉekivanja su u rebalansu pala na 221,2 milijarde. 

 

Carinski prihodi su u blagom porastu, sa planiranih 29,5 milijardi planiranih budţetom, na 31 

milijardu planiranu rebalansom. 

 

U rebalansu su i donacije veće nego što se oĉekivalo, i iznose 7,5 milijardi umesto prvobitno 

planiranih 5,16 milijardi dinara. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504851/Rebalansom-planiran-deficit-veci-za-42-milijarde-dinara
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Na dnevnom redu biće predlog rebalansa budţeta Srbije za 2014. 

 

Kada je reĉ o rashodima, za plate zaposlenima je budţetom planirano  

207,8 milijardi dinara, a rebalansom je taj iznos smanjen na 200,86 milijardi. 

Iznos planiran za doprinose je manji za oko 1,1 milijardu dinara. 

 

Naime, za doprinose je budţetom prvobitno planirano 41,17 milijardi dinara, ali je rebalansom taj 

iznos revidiran na 40,08 milijardi. 

 

Inaĉe, poslanici će, kako je najavljeno, o predlogu rebalansa budţeta Srbije za 2014. godinu 

raspravljati na sednici zakazanoj za petak, 24. oktobra. 

  

Transferi za RFZO povećani 20 puta 

Republiĉkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO) će 

rebalansom budţeta biti povećani transferi na 14 milijardi 

dinara, dok je za ovu namenu prvobitno bilo predviĊeno oko 

670 miliona dinara. 

U predlogu Zakona o izmenama i dopunama zakona o budţetu 

za 2014. godinu, koji je objavljen na sajtu Skupštine Srbije, 

meĊutim, smanjeni su transferi Republiĉkom fondu za 

penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) za oko pet milijardi 

dinara, pa će iznositi 251 milijardu dinara. 

Nacionalna sluţba za zapošljavanje će iz budţeta dobiti 5,5 

milijardi dinara manje iz budţeta ove godine, ili 10,4 

milijarde dinara. 

Socijalna zaštita je sa 107 milijardi dinara povećana na 110,7 

milijardi dinara. 

Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika će biti 

dodeljeno oko 500 miliona dinara. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504778/Sindikat-Da-se-saopsti-tacan-broj-zaposlenih-u-Srbiji 

Sindikat: Da se saopšti tačan broj zaposlenih u Srbiji 

Tanjug  

Sindikat industrije Srbije zatraţio je danas od nadleţnih drţavnih organa da u javnost iznesu taĉne 

podatke o broju zaposlenih u našoj zemlji, jer je to veoma vaţan parametar za donošenje 

rebalansa budţeta za 2014. kao i novog budzeta za sledeću godinu. 

Izjava ministra za rad, zapošljavanje, socijalna i boraĉka pitanja Aleksandra Vulina, da je 

nezaposlenost u Srbiji pala na 20,3 odsto, kao i izjava Republiĉkog zavoda za statistiku da prema 

njihovoj Anketi o radnoj snazi za drugi kvartal ove godine u Srbiji ima 2.227.414.zaposlenih, izaziva 

nevericu i podozrenje, navode u tom sindikatu. 

 

Sindikat napominje da nije prvi put da zvaniĉnici izlaze u javnost i iznose podatke koji izgledaju 

nestvarno, podsećajući da su isti akteri u julu mesecu, prilikom donošenja Izmena i dopuna zakona 

o penzijskom i invalidskom osiguranju i Izmena i dopuna zakona o radu, tvrdili da je broj 

penzionera premašio broj zaposlenih, tj.da je broj zaposlenih opao i da će se taj trend nastaviti 

ukoliko se ne usvoje navedeni zakoni. 

 

- Najglasniji u toj tvrdnji Fiskalni savet, tvrdio je da ako ne usvojimo Zakon o PiO i Zakon o radu da 

će nastati opšti potop. Iznet je podatak da je u Srbiji zaposleno (jul mesec) 1.690.439 lica a da 

imamo 1,7 miliona penzionera i da moramo podići starosnu granicu za odlazak u penziju na 65 

godina i za muškarce i ţene. Zakoni su usvojeni, gotovo na silu i bez javne rasprave. Otkud sada 

podatak da je u Srbiji , dakle za nepuna tri meseca, zaposleno 536.975 novih lica a da se broj 

nezaposlenih smanjio 45.076 lica -  pitaju se u tom sindikatu. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504719/Vuckovic-Smanjenje-plata-nedovoljna-mera 

Vučković: Smanjenje plata nedovoljna mera 

Tanjug  

Vladimir Vuĉković iz Fiskalnog saveta tvrdi da je drţava do sada preduzimala samo parcijalne mere 

fiskalne konsolidacije, te da je smanjenje plata i penzija nuţno, ali ne i dovoljno. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504778/Sindikat-Da-se-saopsti-tacan-broj-zaposlenih-u-Srbiji
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504719/Vuckovic-Smanjenje-plata-nedovoljna-mera
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- Ono što smo imali do sad su parcijalni, mali i zakasneli potezi, a nikako sveobuhvatna fiskalna 

konsolidacija i još uvek ne vidimo da će ona da se desi -  rekao je Vuĉković na konferenciji "Sloboda 

i reforma". 

Vuĉković je podsetio da je bilo povećanja PDV i kontrolisanja plata i penzija u nekom navratu, ali 

da to nikako nije dovoljno. 

On je rekao da dok nema oporavka privredne aktivnosti, nema ni trajne fiskalne konsolidacije. 

Vuĉković je rekao da drţava godišnje za razne novĉane kazne fiziĉkim i pravnim licima, ali i 

neispunjenja nekih ugovora zbog kojih plaća penale potrošiće ove godine 10 milijardi dinara. 

 

 - Da bih vam objasnio o kolikom iznosu je reĉ, reći ću da je efekat solidarnog poreza ove godine 10 

milijardi dinara -  naveo je Vuĉković i dodao da je i sam priliĉno iznenadjen ovim podatkom. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504741/Vucic-Mere-stednje-teske-ali-neophodne-za-privredu 

Vučić: Mere štednje teške, ali neophodne za 
privredu 

Tanjug  

Premijer Srbije Aleksandar Vuĉić izjavio je danas da su mere fiskalne konsolidacije teške, ali 

neophodne za ozdravlejnje srpske privrede i da razume ljude koji potestuju, jer ne ţive lako, ali i 

istakao da se one preduzimaju zbog njihove bolje budućnosti. 

Vuĉić je na obeleţavanju šest godina od osnivanja SNS rekao da će Srbija u 2016. godini zabeleţiti 

najveći privredni rast u Evropi. 

  

- Razumem ljude koji protestuju, ljudi ne ţive lako, ali sve što radimo, radimo da sutra imaju 

platu, a za godinu ili dve još veću platu - rekao je Vuĉić. 

  

On je naveo da Srbija dobija ĉestitke za mere fiskalne konsolidacije iz celog sveta i da se one ne 

preduzimaju zato što nas na to neko tera, već zato što je potrebno preduzeti hrabre teške i 

odgovorne mere. 

  

Navodeći da u Srbiji graĊani ni pod jednom vlašću nisu ţiveli dobro, Vuĉih je rekao da graĊani ni 

2016. godine neće ţiveti kao “kao bubreg u loju”, ali da će ţiveti bolje. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504741/Vucic-Mere-stednje-teske-ali-neophodne-za-privredu
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504806/Suvakov-Nastava-redovna-u-60-odsto-skola-u-popodnevnoj-smeni 

Šuvakov: Nastava redovna u 60 odsto skola u 
popodnevnoj smeni 

Tanjug  

U poslepodnevnoj smeni u potpunost nije radilo 347 škola, 350 je smanjilo ĉasove na 30 minuta, 

dok se nastava u potpunosti odvijala u 1.065 škola, rekao je poseban savetnik ministra prosvete, 

nauke i tehnološkog razvoja Milovan Šuvakov. 

"Najsveţiji podaci ministarstva kaţu da je 20 odsto škola u popodnevnoj smeni obustavilo nastavu 

kompletno, 20 odsto škola je radil u nekom skraćenom obimu - 30 minuta, dok je oko 60 odsto 

škola radilo kao svaki drugi dan'', rekao je Šuvakov za RTV. 

 

Komentarišući izjavu pomoćnika ministra prosvete Zorana Kostića koji je rekao da bi prosvetni 

radnici koji štrajkuju mogli da ostanu bez dela zarade, Šuvakov je istaka da se ne radi o pretnjii 

već o poštovanju zakonu. 

 

Kako je naveo, zakon kaţe da postoji minimum rada koji je potreban da se ostvari ĉak i kada je 

štrajk u toku. 

 

''Ono što je poruka Kostića je da zakon treba da se poštuje i da deca ne treba da ispaštuju zbog 

toga što postoje nesuglasice izmeĊu politike vlade i predstavnika sindikata'', rekao je Šuvakov 

dodajući da razgovori teku i da je ministarstvo otvareno za razgovor, a da su glavna tema platne 

grupe. 

 

Ĉlanovi ĉetiri najveća sindikata prosvete protestovali su danas na beogradskom Trgu Nikole Pašića i 

još jednom pozvali vladu i ministra SrĊana Verbića da im ne smanjuju plate u okviru vladinih mera 

štednje. 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504806/Suvakov-Nastava-redovna-u-60-odsto-skola-u-popodnevnoj-smeni
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504705/Kostic-Prosvetari-u-strajku-mogu-da-ostanu-bez-dela-zarade 

Kostić: Prosvetari u štrajku mogu da ostanu bez 
dela zarade 

Tanjug  

Prosvetni radnici koji danas štrajkuju mogli bi da ostanu bez dela zarade, rekao je pomoćnik 

ministra prosvete Zoran Kostić i najavio da je to ministarstvo i dalje otvoreno za razgovor sa 

sindikatima. 

- Prosvetni radnici imaju pravo na štrajk, ali nemaju pravo na obustavu rada - rekao je Kostić 

novinarima i objasnio da umanjenu zaradu mogu da oĉekuju kako oni koji uopšte ne drţe ĉasove, 

tako i nastavnici koji rade skraćeno. 

 

Kostić je rekao da su direktori škola nadleţni da vode evidenciju o onima koji protestuju, ali i da 

pokrenu disciplinski postupak protiv kolega koji uopšte ne rade. 

 

- Ako se nezakonito obustavi rad imamo nadleţnost nekoliko inspekcija - prosvetne, inspekcije 

rada, finansijske, koja izmedju ostalog sprovodi nadzor o pripadajućoj zaradi na osnovu ĉasova 

rada - objasnio je Kostić 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504692/Ministarstvo-Cetvrtina-skola-u-strajku 

Ministarstvo: Četvrtina škola u štrajku 

FoNet  

U potpunom štrajku u Srbiji je danas 435 osnovnih i srednjih škola ili 25 odsto od ukupnog broja, od 

ĉega se u 304 (17 odsto) odrţava zakonski minimum rada sa ĉasovima od po 30 minuta, a normalno 

rade 1.333 škole, ili 75 odsto, izjavio je danas pomoćnik ministra obrazovanja Zoran Kostić. 

Kostić je izjavio novinarima da je štrajk nezakonit jer sekrši više zakona i nije poštovana obaveza 

minimuma procesa rada, a da su direktori nadleţni da vode evidenciju o svemu što se dešava i 

sprovode zakon. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504705/Kostic-Prosvetari-u-strajku-mogu-da-ostanu-bez-dela-zarade
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504692/Ministarstvo-Cetvrtina-skola-u-strajku
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504681/Prosvetari-odrzali-protest-na-Trgu-Nikole-Pasica 

Prosvetari odrţali protest na Trgu Nikole Pašića 

Tanjug  

Pripadnici ĉetiri najveća sindikata prosvete protestovali su danas na Trgu Nikole Pašića i još 

jednom pozvali Vladu i ministra SrĊana Verbića da im ne smanjuju plate u okviru vladinih mera 

štednje. 

Na protestu ispred Doma sindikata, predsednik Granskog sindikata prosvete "Nezavisnost" Tomislav 

Ţivanović zahvalio se okupljenima koji su došli da poruĉe vlasti da je "prosveta u katastrofalnom 

stanju" i da prosvetni radnik nije više radnik nego "prosvetni jadnik". 

 

- Zarada prosvetnog radnika nije jednaka ni zaradi nekog prosjaka na Zelenom vencu, ĉak i on više 

zaraĊuje - rekao je Ţivanović i dodao da ova vlada pokušava da ih potceni i stalno priĉa "kako 

nemate ništa, a i to vam je dovoljno". 

 

- Nekada smo sa ministrima razgovarali o povećanju plate, a danas to ne moţemo iako su nam plate 

već decenijama ispod proseka u Srbiji - naveo je on. 

 

Bratislav Pavlović iz Sindikata obrazovanja Srbije rekao je da je Evropska konferencija sindikata 

uputila pismo premijeru Aleksandru Vuĉiću i ministrima finansija i prosvete, Dušanu Vujoviću i 

Srdjanu Verbiću, u kome traţe da se prosveta izuzme iz smanjenja plata. 

  

- Ali, šta vredi, u ovoj zemlji vlada MMF, a mi razgovaramo sa onim Verbićem koji nikad i nije bio 

za ministra prosvete i od svih ministara koji su bili loši, on je izgleda na prvom mestu - smatra 

Pavlović. 

 

Prema njegovim reĉima, prosvetu su svi zaboravili i dok se drugi ministri bore da zaposleni u 

njihovim resorima budu izuzeti od smanjenja plata, Verbić pristaje na smanjenje plata. 

 

Prosvetari traţe da budu izuzeti od smanjenja plata, da se donese zakon o platnim razredima i 

poĉnu pregovori o kolektivnom ugovoru. 

 

U školama ĉlanicama ĉetiri najveća sindikata prosvete danas su ĉasovi skraćeni ili nema nastave, a 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/504681/Prosvetari-odrzali-protest-na-Trgu-Nikole-Pasica
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iz Ministarstva prosvete upozoravaju na zakonsku obavezu poštovanja minimuma procesa rada, 

inaĉe slede disciplinski postupci. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/504820/Gornji-Milanovac-Vozaci-Autoprevoza-najavili-generalni-strajk 

Gornji Milanovac: Vozači “Autoprevoza” najavili 
generalni štrajk 

V. N ikitović  

Zaposleni u gornjomilanovaĉkom “Autoprevozu” u ĉetvrtak će stupiti u generalni štrajk zbog 

neisplaćenih plata i dnevnica, saopšteno je iz Ujededinjenih sindikata “Sloga”. 

Radnicima se duguje od jedne i po do tri i po meseĉne zarade, dok vozaĉi potraţuju i dnevnice od 

februara prošle godine. Zaposlenima nisu uplaćivani doprinosi za zdravstveno osiguranje, zbog ĉega 

im nisu overene knjiţice. 

  

- Pored osnovnih zahteva, traţimo i da se prekine sa svakom vrstom mobinga i pritisaka na 

zaposlene koji se ogledaju na najrazliĉitije naĉine otkako je većinski vlasnik postao Dragan 

Topalović - kaţe predsednik sindikata “Sloga” Vladimir 

 

Sve lošiji gradski i prigradski saobraćaj: Gornji Milanovac 

Radosavljević i podseća da je u trenutku privatizacije u “Autoprevozu” radilo 263 radnika, a da ih 

je sada svega 43. 

  

Prema njegovim reĉima, vozaĉi se skoro svakodnevno proglašavaju tehnološkim viškom i 

premeštaju na druga radna mesta. Zbog svega, kako kaţe, neke linije se ne odrţavaju, pa kolektiv 

trpi veliku štetu, a graĊani su suoĉeni sa ogromnim problemima.  

  

Topalović: Radnike 

interesuje samo plata 

Vlasnik firme Dragan 

Topalović kaţe da bolji 

dani za “Autoprevoz” 

tek predstoje. - Radnike 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/504820/Gornji-Milanovac-Vozaci-Autoprevoza-najavili-generalni-strajk
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Ţitelji Pranjana i okolnih podsuvoborskih sela su ogorĉeni jer do 

matiĉne opštine sada saobraća samo jedan autobus dnevno, zbog ĉega 

oko 7.000 stanovnika tog kraja ima velike poteškoće da obave 

svakodnevne potrebe, poput odlaska kod lekara, u sedište opštine, sud 

ili nabavku.  

  

- Otkazao sam zakazani pregled u gornjomilanovaĉkoj bolnici jer ne 

mogu da ĉekam u gradu do 15.30 da bih se vratio u Pranjane. Propada 

mi ceo dan, kome da ostavim njivu. Koliko se sećam, dve linije dnevno 

na ovoj relaciji bile su samo neposredno posle Drugog svetskog rata. 

Stvarno sramota da se ovo dogaĊa u 21. veku - ogorĉen je Pranjanac 

Milojica Erić (82). 

  

Štrajkaĉi “Autoprevoza” optuţuju vlasnika da je firmu opteretio 

kreditima, od kojih je manji deo uloţen u to preduzeće, a najveći u druge poslove i povezane 

firme.  

  

Opština Gornji Milanovac raskinula je ugovor sa “Autoprevozom”, firmom koja je od 2012. godine 

prevozila putnike iz podsuvoborskih sela zbog, kako je navedeno, unutrašnjih problema u tom 

preduzeću i neispunjavanja ugovorom preuzetih obaveza. 

  

- Formirana je komisija koja sprovodi pripremu konkursne dokumentacije za izbor budućeg linijskog 

prevoznika, koji će poĉeti posao nakon sprovedenog postupka, nadamo se do kraja oktobra - 

saopšteno nam je iz kabineta predsednika opštine Gornji Milanovac Milisava Mirkovića. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Prosvetari-se-okupljaju-na-Trgu-Nikole-Pasica.sr.html 

Наставници штрајковали, министарство прети 
отказима 

Синдикати: Настава ће бити надокнађена суботом или продужетком године за један дан. – 

Министарство просвете: у Београду настава у 89 одсто школа 

У току дана око хиљаду школа у Србији је делимично или потпуно обуставило наставу, 
протестујући због најављеног смањена плата просветним радницима. Истовремено, просветне 

samo interesuje kada će 

plata, ali ih ne 

interesuje kakvih 

problema imamo u 

poslovanju i šta smo sve 

uradili u firmi. Ovakva 

uloga sindikata je davno 

prevaziĊena, sa 

najavama da će da stanu 

na kapiju i da neće da 

rade. Sami sebi će tako 

najviše naškoditi - 

izjavio je Topalović. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Prosvetari-se-okupljaju-na-Trgu-Nikole-Pasica.sr.html
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власти су поручиле да наставници имају право на штрајк, али не и на обуставу рада и најавили 
да би они који су јуче штрајковали, могли да остану без дела зарада, али и посла. 

У Београду, на протесту испред Дома синдиката, председник Гранског синдиката просвете 
„Независност” др Томислав Живановић захвалио је окупљеним наставницима који су по лошем 
времену дошли да поруче власти да је „просвета у катастрофалном стању” и да просветни 
радник није више радник него „просветни јадник”. Скуп у центру Београда на којем је било 
око 2.000 просветара обезбеђивала је полиција, а саобраћај у околним улицама се одвијао без 
прекида. 

Председник Синдиката образовања Србије Бранислав Павловић је рекао да је Европска 
конференција синдиката упутила писмо премијеру Александру Вучићу и министрима 
финансија и просвете, у којем траже да се просвета изузме из смањења плата. 

А док је на Тргу Николе Пашића трајао протест просветара, помоћник министра Зоран Костић 
је новинарима у Министарству просвете изјавио да су директори школа надлежни да воде 
евиденцију о онима који протестују, али и да покрену дисциплински поступак против колега 
који уопште не раде. 

Према подацима Уније синдиката просветних радника јуче ујутро је настава била потпуно или 
делимично обустављена у 433 школе чији запослени припадају том синдикату. Председник 
синдиката, Драган Матијевић је рекао да је настава потпуно обустављена у 328 школа на 
територији Србије које покрива тај синдикат, док се у 105 примењује минимум процеса рада са 
часовима скраћеним на 35 минута. „Према подацима којима располажемо, 22 школе у 
Београду су потпуно обуставиле наставу, у Нишу 29, Чачку 24, а у Краљеву 32 школе не раде 
од јутрос”, рекао је Матијевић. 

Он је за ТВ Пинк рекао да ће настава бити надокнађена ученицима који због протеста нису 
имали часове. „Направићемо план надокнаде: или ћемо продужити школску годину за један 
дан или ћемо одрадити једну суботу”, рекао је Матијевић. 

А према званичним подацима Министарства просвете добијеним од Школске управе Београд, 
јуче до 10 часова настава у пуном капацитету одвијала се у 264 основне и средње школе, што 
је 89 одсто школа у Београду. Од укупно 285 школа на подручју града Београда, 32 су у 
потпуности обуставиле рад (11 одсто), док су часови на тридесет минута скраћени у 80 
школа(28одсто). 

Начелник Школске управе Нишавског управног округа Живомир Јовановић рекао је да у 
преподневној смени од 119 школа не ради 33, односно 28 одсто. У четири школе часови су 
скраћени на 30 минута. 

У току јучерашњег дана, из Министарства просвете су саопштењима подсећали да је питање 
штрајка регулисано Законом о основном образовању и васпитању и да мора да се поштује 
минимум процеса рада за наставника, односно извођење наставе у трајању од 30 минута по 
часу.Ако наставници, односно стручни сарадници школе који учествују у штрајку не обезбеђују 
минимум процеса рада, директор школе покренуће дисциплински поступак, а по закону 
наставнику се изуче мера престанка радног односа. Ово је било само упозорење, рекли су 
синдикални лидери, а ако њихови захтеви не буду испуњени, у новембру ће започети законски 
штрајк, са часовима од 30 минута и неће престати до испуњења захтева. Просечна плата у 
просвети је 43.000 динара, а са најављеним смањењем износила би само 39.000 динара. 

Сандра Гуцијан 
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Skole-u-strajku-Ministarstvo-Obavezan-minimum-rada.sr.html 

Протест на Тргу Николе Пашића 

Пропали преговори представника четири синдиката и министра просвете. – Наставници неће 

плате смањене на 39.000 динара 

Са јучерашњих неуспешних разговора вођа синдиката са министром Срђаном Вербићем Фото 

Бета 

Незадовољни најавом смањења плата у оквиру владиних мера штедње, четири највећа 
синдиката просвете организују данас протест на Тргу Николе Пашића у Београду, а у школама 
које су чланице ових синдиката неће бити наставе. Председник Уније синдиката просветних 
радника Србије (УСПРС) Драган Матијевић очекује да наставу обустави 900 школа. 

Ово је само упозорење, најавили су синдикални лидери, а ако њихови захтеви не буду 
испуњени, у новембру ће започети законски штрајк, са часовима од 30 минута и неће престати 
до испуњења захтева. 

У току јучерашњег дана, представници синдиката покушали су да пронађу решење са 
министром просвете др Срђаном Вербићем, али су преговори завршени одлуком о штрајку и 
захтевом за оставком министра. Синдикати су позвали министра да дође на данашњи скуп и 
лично објасни просветарима зашто им се смањују плате. 

Вербић је рекао да је свестан да су плате наставника мале, али да у буџету нема новца за 
више и да ученици не смеју да трпе због неслагања синдиката са одлукама владе. Иначе, 
просечна плата запослених у просвети је 43.725, што је за 1.500 динара мање од просека у 
републици (45.216). Смањењем од десет одсто, плата просветара била би у просеку 39.355 
динара. 

Министар просвете је након састанка са просветарима рекао новинарима да је штрајк 
беспредметан, јер је смањење плата у просвети неминовно, док је председник УСПРС-а овако 
прокоментарисао састанак: „Договорили смо се о свему небитном, али о битним стварима 
нисмо.” 

Оно што наставници овога пута траже није повећање плата, већ да влада одустане од 
најављеног смањења, као и да се у целој јавној управи уведу платни разреди по основу 
школске спреме како се не би више дешавало да професори имају мању плату од шофера или 
секретарице у општини. 

Према Матијевићевим речима, Србија од свих европских земаља најмање издваја за 
образовање (3,18 одсто буџета наспрам 6,5 процената), а по мишљењу председника Гранског 
синдиката просвете „Независност” Томислава Живановић, Србија је на колосеку који води у 
централну Африку, а не у Европу. 

С. Гуцијан 
 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Skole-u-strajku-Ministarstvo-Obavezan-minimum-rada.sr.html
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Вујовић: Молим све за привремену жртву 

Мере штедње уз смањење плата и пензија, спроводимо због будућности, а не под притиском, 

рекао министар финансија 

„Молим све да поднесу ову привремену жртву, како бисмо се, због наше деце вратили на пут 
који је одржив”. Ову поруку грађанима и пензионерима јуче је упутио министар финансија 
Душан Вујовић, образлажући предлог прекројене државне касе, којим ће плате и пензије бити 
смањене. 

При том је нагласио да ће умањење личних доходака бити привремено док се јавне финансије 
наше земље не врате на одржив ниво.  

– Ако мене лично питате, сматрам да је свако смањење плата и пензија болно. И економски, и 
политички, и лично. Али, док су остали у Европи штедели и смањивали плате, ми смо их 
повећавали без реалних економских основа, и то из политичких разлога, зарад куповине 
гласова, опстанка на власти – казао је Вујовић и додао да су у периоду од 2009. до 2012. 
године расходи за пензије, на пример, повећани за 169 милијарди динара. 

Он је неколико пута нагласио да наша земља ово ради добровољно. Због себе и будућности, а 
не због страних интереса или притисака. Како каже, ми ово радимо у тренутку када имамо две 
милијарде евра ликвидности, односно толико пара је држави тренутно на располагању код 
Народне банке Србије и комерцијалних банака. 

Уз све то наше девизне резерве су 10 милијарди евра. Он каже да бисмо ми овако могли још 
неко време да седимо на тим парама и ништа не предузимамо, али да то радимо у овом 
тренутку како бисмо обезбедили простор за одржив раст у будућности. 

– Ми то радимо добровољно, јер ове реформе траже две до три године – објаснио је Вујовић. 

Он очекује да ће споразум са Међународним монетарним фондом бити закључен до краја 
године и да је Влада Србије добила начелну подршку званичника Фонда за предложене мере. 
На средњи рок посматрано, ММФ се сложио да реформа јавних предузећа буде други стуб 
уштеде. 

Како је министар најавио, до краја ове године биће емитовани државни дужнички папири на 
међународном тржишту и то ће се вероватно догодити уочи или након склапања аранжмана са 
Фондом, што може знатно да утиче на цену позајмљивања. 

Иначе, тај новац нам не треба за ову годину, објаснио је он. Србија има довољно стредстава. 
Новац ће бити искоришћен за финансирање дефицита и расхода за камате догодине. Наше 
укупне потребе за позајмљивање догодине биће 5,7 милијарди евра. 

Како је „Политика” већ писала у неколико наврата, нацрт прекројене државне касе предвиђа 
приходе од 897 и расходе од 1.121 милијарду динара. Овај документ, у коме планирани минус 
у каси достиже 224 милијарде динара, након што га је влада јуче усвојила, прослеђен је 
парламенту на усвајање. 

Према нашим сазнањима, прекројеном државном касом планирани су издаци за плате од 201, 
док уплате Фонду ПИО достижу 251 милијарду динара. Велика расходна ставка су и издаци за 
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камате (112), али и субвенције (93,6 милијарди динара). Иначе, субвенције су повећане у 
односу на првобитни план. 

Већа је ставка која се односи на субвенције привреди, што највероватније значи да су ту 
укалкулисани расходи за „Железару” у Смедереву. Првобитно, буџетом је било планирано да 
„Железара” до ребаланса нађе стратешког партнера. 

Министар Вујовић очекује да се то догоди до краја ове године. Са друге стране, субвенције 
пољопривреди биће смањене. Односно, она пољопривредна газдинства која имају више од 22 
хектара више неће моћи да рачунају на субвенције државе. 

Такође, приходи које ће јавна предузећа уплатити у буџет биће 7,6 милијарди, што је знатно 
више него што је било првобитно планирано (три милијарде). Добит Народне банке Србије у 
ребалансу је исказана као нула динара (првобитно је било планирано три милијарде). 

Ребалансом су повећани и издаци за државне гаранције јавним предузећима, али и 
докапитализације Поштанске штедионице (4,7) и Дунав осигурања (4,8 милијарди динара.). 

Како ће се смањивати плате и пензије 
Ребалансом буџета и пратећим законима предвиђено је да сви пензионери чија је пензија 
мања од 25.000 динара неће поднети никакав терет за уравнотежење буџета. То значи да је 
1.039.000 грађана остало изузето од ових мера. 

Примања 61 одсто пензионера неће бити смањена ни за један једини динар. За оне пензионере 
чије пензије су од 25.000 до 40.000 динара, стопа умањења биће 22 одсто, али само на износ 
већи од 25.000 динара. 

То практично значи да се износ умањења добије када се од укупног износа пензије одузме 
25.000 динара и разлика помножи са 0,22. За оне чија су примања већа од 40.000 динара, а 
таквих је мање од 500.000, примењује се друга формула (25 одсто на износ већи од 25.000 
динара), што значи да се износ умањења добија када се од укупног износа пензије одузме 
25.000 динара и разлика помножи са 0,25. 

Када је о платама реч, сви запослени у јавном сектору, чија су примања већа од 25.000 динара 
у новембру ће добити 10 одсто мању плату. При том, умањена зарада не сме да падне испод 
гарантованог прага од 25.000 динара. 

Србија догодине излази из рецесије 
Министар Душан Вујовић очекује да ће догодине раст привредне активности бити већи од 
планираног. Уколико „Железара” нађе стратешког партнера, бруто домаћи производ, односно 
све што привреда створи за годину дана може да порасте од 0,5 до један одсто. 

Толики ефекат на привредну активност министар очекује и ако хемијски комплекси 
(„Азотара”, „Петрохемија” и „Металонско сирћетни комбинат”) нађу партнере. Када се 
производња угља и струје опораве од поплава и она ће такође подстаћи економски раст за око 
један одсто. 

А. Телесковић 
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Заштићене две трећине пензионера 

Ако се усвоје предложене мере штедње, мање пензије ће примати 652.482 пензионера, док ће 

за њих 1.039.443 чек остати исти 

Са првим делом октобарске пензије 652.482 пензионера добиће мање пензије, што је део мера 
штедње Владе Србије које ће, како је најављено, данас бити усвојене. Истовремено ће за 
1.039.443 пензионера, лична примања остати непромењена. Тиме ће од мера штедње бити 
заштићено 62,8 одсто пензионера чија примања не прелазе 25.000 динара. Преосталих 37,82 
одсто понеће терет смањења минуса у државној каси. 

Плате запослених у јавном сектору биће смањење за 10 одсто, тако што ће основица за 
обрачун зарада бити смањена са 19.000 на 17.100 динара, што је тачно десетина. 

Чини се, ипак, да намера Владе Србије да прогресивним умањењем заштити пензионере није 
успела у потпуности. Бар код оних пензионера који имају пензију већу од 45.000 динара. Наша 
рачуница показује да ће запослени у јавном сектору, који месечно зарађује 50.000 динара, 
морати да се одрекну 5.000 динара. Међутим, пензионер који добија исту пензију понеће већи 
терет, јер ће његова пензија бити мања за 6.250 динара. 

Што је пензија већа та разлика је драстичнија, па ће тако оном запосленом чија је плата 75.000 
динара, умањење зараде износити 7.500 динара. Међутим, пензионер са истим примањима 
имаће 12.500 динара мању пензију. 

Све се ово налази у нацрту ребаланса буџета, који би влада данас требало да усвоји, а који 
предвиђа и повећање дефицита за 42 милијарде динара. Да ли ће то бити довољно за 
склапање аранжмана са Међународним монетарним фондом, биће јасно после 4. новембра, 
када ће, према нашим сазнањима мисија Фонда стићи у Београд. 
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Како је „Политика” већ писала, нацрт прекројене државне касе предвиђа приходе од 
897.165.195.000 и расходе од 1.121.934.765.547 динара. 

Овај документ, у коме планирани минус у каси достиже 224.769.570.547 динара биће након 
тога прослеђен парламенту на усвајање. Првобитно је Законом о буџету за 2014. годину био 
предвиђен минус од 182,5 милијарди динара. Тиме је минус у каси са првобитних нешто више 
од четири одсто повећан на седам одсто бруто домаћег производа (БДП), односно свега што се 
у земљи створи за годину дана. 

Према нашим сазнањима, прекројеном државном касом планирани су издаци за плате од 201 
милијарду, док уплате Фонду ПИО достижу 251 милијарду динара. Велика расходна ставка су и 
издаци за камате (112 милијарди), али и субвенције (93,6 милијарди динара). Иначе, 
субвенције су повећане у односу на првобитни план. Већа је ставка која се односи на 
субвенције привреди, што највероватније значи да су ту укалкулисани расходи и за 
„Железару” у Смедереву. 

Првобитно је буџетом било планирано да „Железара” до ребаланса нађе стратешког партнера. 
Такође, приходи које ће јавна предузећа уплатити у буџет биће 7,6 милијарди, што је знатно 



28 

 

више него што је било планирано (три милијарде). Ребалансом су повећани и издаци за 
државне гаранције јавним предузећима. 

Влада, иначе, касни са предлогом буџета за идућу годину. Законом о буџетском систему 
предвиђено је да министар финансија до 15. октобра доставља влади Нацрт закона о буџету, 
што значи да по буџетском календару Предлог буџета за следећу годину мало касни. Прописи 
предвиђају и да влада до 1. новембра усвоји предлог тог закона, како би Скупштина Србије 
усвојила буџет за 2015. до 15. децембра. 

Ј. Петровић-Стојановић, А. Телесковић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/firme-primaju-mlade-i-obazovane 

Фирме примају младе и обазоване 

У оквиру Међународне конференције „ХР бизнис-арена 2014” у Београду, Иницијативи о 
запошљавању младих у региону придружиле су се још четири компаније – „Биомелем”, 
„Вај-фај” Хрватска, ХРПРО и „Ернст и Јанг” Србија. 

Повељу о будућој заједничкој сарадњи у склопу те иницијативе потписали су представници тих 
компанија, а програмска директорка Конференције Кармен Мајетић Павић рекла је да се тиме 
практично настављају активности које су покренуте у априлу ове године на великој 
конференцији у Дубровнику. 

– Наставићемо конкретне активности и наредне године, а важно је да су компаније већ почеле 
да сарађују и раде на креирању програма запошљавања младих – рекла је Кармен Мајетић 
Павић Танјугу, који је медијски покровитељ Конференције.Она је навела да су представници 
компанија које су потписале Повељу у склопу Иницијативе о запошљавању младих, већ почели 
да креирају програме и да сарађују, а да је веома важна размена искустава у погледу 
организовања тих програма. 

Раније је потписана Повеља о сарадњи међу највећим регионалним компанијама на подручју 
запошљавања и оспособљавања младих за тржиште рада. У томе, рецимо, учествују 
„Агрокор”, „Атлантик група”, „Горење”, Холдинг „Словенске електране”, „ИБМ Хрватска”, 
„МК група”, „Нестле–Адријатик”, НИС... 
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Nakon više meseci čekanja Ministarstvo finansija odgovorilo Danasu 

I dalje bez podataka o novozaposlenima 

AUTOR: B. CVEJIĆ 

Beograd - Ministarstvo finansija je, posle više meseci ćutanja, i po nalogu poverenika za 

informacije od javnog znaĉaja, poslalo zvaniĉan odgovor Danasu, ali ne na pitanja koja smo 

postavili. Naime, interesovalo nas je koliko je novih ljudi i u kojim institucijama u javnom sektoru 

zaposleno nakon što je usvojena zabrana zapošljavanja do 2016. godine. 
 U odgovoru Ministarstva istiĉe se da je od stupanja na snagu zabrane zapošljavanja ukupan broj 
zaposlenih do 1. maja ove godine smanjen za skoro 30.000, ali se na osnovu tih podataka ne moţe 
zakljuĉiti da li je i pored toga bilo novih zapošljavanja. 

„Prema overenim podacima iz Registra zaposlenih, ukupan broj zaposlenih i angaţovanih lica u 
javnom sektoru poĉetkom decembra 2013. godine iznosio je 680.551, na kraju aprila 2014. godine 
650.589, tako da je ukupan broj zaposlenih u navedenom periodu smanjen za ukupno 29.962 
zaposlena, od toga zaposlena na neodreĊeno vreme 22.582, na odreĊeno 1.081, a po ugovorima 
6.299“, navodi se u odgovoru Ministarstva finansija na pitanje koliko je zaposleno ljudi od zabrane 
zapošljavanja do 1. maja ove godine, kada je Danas poslao zahtev. 

U odgovoru se dalje navodi da su podaci bazirani na podacima iz izveštaja korisnika budţetskih 
sredstava „za koje Ministarstvo finansija u ovom trenutku ne moţe da garantuje taĉnost i 
kompletnost“. 

Podsetimo, Danas podatke o novozaposlenima u javnom sektoru ĉeka još od maja, zbog ĉega je 
javno reagovao i poverenik za informacije od javnog znaĉaja Rodoljub Šabić, koji je naloţio 
Ministarstvu finansija da mora da dostavi traţene podatke. Pošto to nisu uĉinili ni nakon toga, 
prošle sedmice im je izreĉena kazna od 20.000 dinara, koja je, kako nam je reĉeno u kabinetu 
poverenika, već plaćena. Sledeća kazna za neodgovaranje bila bi 180.000 dinara, koju će 
Ministarstvo trenutno izbeći jer je zvaniĉno poslalo odgovor iako u njemu nisu dostavljene traţene 
informacije. 

Novinar Danasa je ponovo poslao ţalbu Ministarstvu finansija i povereniku za informacije od javnog 
znaĉaja imajući u vidu da nismo dobili odgovor na postavljeno pitanje, a istovremeno je pitanja o 
broju novozaposlenih uputio juĉe i Vladi. 

Podsetimo, poĉetkom decembra Skupština Srbije usvojila je zabranu zapošljavanja u javnom 
sektoru do 31. decembra 2015. godine. TakoĊe, ograniĉen je i ukupan broj privremeno angaţovanih 
radnika na deset odsto od ukupnog broja zaposlenih u drţavnom organu. Novi radnici, s druge 
strane, mogu biti zaposleni samo uz saglasnost komisije Vlade Srbije na predlog ministarstva ili 
drugog nadleţnog organa. Kako je najavljeno, komisija će raditi tako da se zameni jedan u pet od 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/i_dalje_bez_podataka_o_novozaposlenima.4.html?news_id=291211
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onih koji odu iz javnog sektora u penziju ili po nekom drugom osnovu, što znaĉi da će se odobravati 
oko 300 radnih mesta meseĉno. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/strajkovalo_2000_prosvetara.55.html?news_id=291220 

Štrajkovalo 2.000 prosvetara 

AUTOR: V. A. 

Beograd - Više od 2.000 prosvetnih radnika, ĉlanova ĉetiri reprezentativna sindikata obrazovanja, 
protestovalo je juĉe na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, zahtevajući da budu izuzeti od smanjenja 
plata u javnom sektoru za 10 odsto. Prosvetari traţe i donošenje zakona o platnim razredima za 
ceo javni sektor.  
Predsednik GSPRS „Nezavisnost“ Tomislav Ţivanović je poruĉio da je vlada prosvetne radnike 
dovela na prosjaĉki štap. Predsednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović je rekao da su 
prosvetu svi zaboravili i da se drugi ministri bore da zaposleni u njihovim resorima budu izuzeti od 
smanjenja plata, dok ministar prosvete SrĊan Verbić na to pristaje. On je kazao da je Verbić 
najgori od svih ministara prosvete koje je Srbija imala i da sa njim ne vredi pregovarati „jer u ovoj 
zemlji vlada MMF“. 

I ovoga puta sindikati i Ministarstvo prosvete izneli su opreĉne podatke o broju škola koje su juĉe 
uĉestvovale u štrajku. Prema reĉima Dragana Matijevića, lidera Unije sindikata prosvetnih radnika, 
nastava je juĉe potpuno ili delimiĉno obustavljena u 433 osnovne i srednje škole. U 328 škola nije 
bilo nastave, dok su ĉasovi skraćeni na 30 minuta u 105 obrazovnih ustanova. 

Pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić, meĊutim, tvrdi da je juĉe normalno radilo 75 odsto od 
ukupnog broja škola u Srbiji i da je u 435 škola potpuno obustavljen rad, ĉime je prekršen zakon. 

- Prosvetni radnici imaju pravo na štrajk, ali nemaju pravo na obustavu rada - rekao je Kostić i 
dodao da umanjenu zaradu mogu da oĉekuju kako oni koji uopšte ne drţe ĉasove, tako i nastavnici 
koji rade skraćeno. 

Kostić je kazao da su direktori škola nadleţni da vode evidenciju o onima koji protestuju, ali i da 
pokrenu disciplinski postupak protiv nastavnika koji uopšte ne rade. 

Sindikati će naredne srede doneti odluku o nastavku protesta. 

 

 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/strajkovalo_2000_prosvetara.55.html?news_id=291220


31 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_da_poslodavac_isplati_plate_i_prestane_sa_mobingom.4.html?news_id

=291210 

Radnici „Autoprevoza“ iz Gornjeg Milanovca od danas u štrajku 

Traţe da poslodavac isplati plate i prestane sa 
mobingom 

AUTOR: G. VLAOVIĆ 

Beograd - Nakon advokata, studenata, prosvetara, ugostitelja i radnika IMT-a za danas su štrajk 
najavili i zaposleni u preduzeću „Autoprevoz“ iz Gornjeg Milanovca. Jedina razlika je što svi 
nabrojani svoje zahteve usmeravaju prema drţavi, a radnici „Autoprevoza“ prema privatnom 
poslodavcu. 

U organizaciji Nezavisnog sindikata Autoprevoz - Sloga sa poĉetkom u šest sati zaposleni u tom 
preduzeću okupljaju se na Autobuskoj stanici u Gornjem Milanovcu kako bi izrazili protest zbog 
neisplaćenih liĉnih dohodaka i dnevnica i neoverenih zdravstvenih knjiţica. 

- Poslodavac radnicima duguje od jedne i po do tri i po meseĉne zarada, dok se vozaĉima ne 
isplaćuju naknade na ime takozvanih „preraspodela“ od aprila prošle godine a dnevnice od februara 
ove. TakoĊe, radne knjiţice nisu overene. Štrajkaĉi zahtevaju isplatu svih zaostalih obaveza i da se 
ubuduće sve zarade isplaćuju na vreme. Traţe i da poslodavac prekine sa mobingom i pritiscima na 
zaposlene i ucenjivanjem da radnici prihvate manje otpremnine od onih propisanih zakonom kao i 
da ih ne primorava na rad duţi od propisanog - objašnjava za Danas Ţeljko Veselinović, predsednik 
Udruţenih sindikata Srbije „Sloga“. 

On dodaje da je „Autoprevoz“ u vlasništvu firme „Top Gan“ iz Ĉaĉka, na ĉijem je ĉelu Dragan 
Topalović. 

- U trenutku privatizacije „Autoprevoz“ je imao 263 radnika. U meĊuvremenu Topalović je ugasio 
sve sluţbe i u preduzeću je ostalo svega 45 radnika mahom vozaĉa i mehaniĉara. On je vlasnik i 
autobuske stanice u Gornjem Milanovcu, a „Autoprevoz“ je pod hipotekom kako bi Topalović mogao 
da kupuje kamione za svoju firmu „Top Gan“. Vozaĉi se svakodnevno proglašavaju viškom i 
premeštaju na druga radna mesta, dok se neke linije ne odrţavaju zbog nedostatka vozaĉa. 
Topalović samovoljno ukida pojedine lokalne linije zbog ĉega zaposleni u „Autoprevozu“, ali i 
stanovnici Gornjeg Milanovca trpe veliku štetu. Zbog lošeg poslovanja i nebrige „Autoprevoz“ nije 
prošao na tenderu za prevoza Ċaka u opštini. TakoĊe, ulaganja vlasnika u „Autoprevoz“ su 
minimalna a vrše se samo neophodne popravke. Nijedan raniji dogovor sa vlasnikom nije ispoštovan 
i prošle nedelje je odluĉeno da se stupi u štrajk - istiĉe Veselinović. 

Plata je nasleĊe iz prošlosti 

Dragan Topalović, vlasnik „Autoprevoza“, izjavio je da „radnike interesuje samo plata, što je 
normalno, ali ne i u kakvim se problemima nalazi preduzeće, a da je štrajk pogrešno viĊenje uloge 
sindikata nasleĊen uz prošlosti“. 

Nedostupna inspekcija 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_da_poslodavac_isplati_plate_i_prestane_sa_mobingom.4.html?news_id=291210
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Iako smo nadleţne u Inspekciji rada za Moraviĉki okrug juĉe telefonom pokušali da dobijemo u više 
navrata kako bi smo saznali da li će pratiti štrajk i kako komentarišu tvrdnje radnika „Autoprevoza“ 
da ne dobijaju redovno liĉne dohotke, niko nam se nije javljao na telefon. Kontakt nismo uspeli da 
uspostavimo do zakljuĉenja ovog izdanja. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/i_lekari_stupaju_u_strajk_.55.html?news_id=291218 

Sindikati zdravstva najavljuju obustavu rada za 5. novembar 

I lekari stupaju u štrajk 

Traţe da se zdravstveni radnici izuzmu od smanjenja plate i da se do kraja godine potpiše 

kolektivni ugovor 

AUTOR: K. Ž. 

Beograd - Ĉetiri reprezentativna sindikata u zdravstvu stupiće u jednodnevni štrajk 5. novembra. 

Njihovi zahtevi su da se zdravstveni radnici izuzmu od smanjenja plate i da se do kraja godine 

potpiše kolektivni ugovor. Na štrajk su se odluĉili zbog neuspelih pregovora sa ministrima zdravlja i 

drţavne uprave, kao i izjave ministra finansija Dušana Vujovića da doktori, sudije i prosvetni 

radnici neće biti iskljuĉeni iz mera štednje. 
 

Predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije (SFLS) Dragan Cvetić kaţe za naš list da će najava 
za štrajk danas biti predata Ministarstvu zdravlja. 

- Štrajkovaćemo 5. novembra, ali i svake naredne srede, do ispunjenja naših uslova. Uz minimum 
procesa rada radićemo od sedam ujutru do sedam uveĉe. Drţaćemo se striktno Uredbe o minimumu 
rada i zbrinjavaćemo samo hitna stanja i povrede - rekao je Cvetić i dodao da će pedijatrija, 
porodilišta i Hitna sluţba tog dana normalno raditi. Naš sagovornik kaţe da pored smanjenja plata, 
drugi zahtev štrajkaĉa je potpisivanje kolektivnog ugovora do kraja godine. 

- Ukoliko se ne potpiše kolektivni ugovor, direktori zdravstvenih ustanova sami mogu da donose 
pravilnike i da vladaju kako ţele - ukazuje Cvetić. 

Osim SLFS u jednodnevni štrajk upozorenja stupiće i Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj 
zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehniĉara kao i Granski sindikat zdravstva i socijalne 
zaštite „Nezavisnost“. Na nedavnom sastanku, predstavnici sindikata su istakli da u zdravstvu ima 
126.000 zaposlenih, a da su 80 odsto njih ĉlanovi ova ĉetiri sindikata. Oni su pozvali i zaposlene 
koji nisu ĉlanovi nijednog sindikata da im se pridruţe. 

Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu Zoran Savić istakao je tom prilikom da je problema u 
zdravstvu mnogo, ali da je najavljeno smanjenje plata „prelilo ĉašu“. On je podsetio da plate 
zdravstvenih radnika ne idu iz budţeta, već se finansiraju od doprinosa za zdravstvo. 

Plate moraju da se smanje 
Na pitanje o najavljenom štrajku zdravstvenih radnika zbog umanjenja zarada, ministar zdravlja 
Zlatibor Lonĉar kaţe da pregovora o toj temi neće biti. „Razgovarali smo i razgovaramo sa 
predstavnicima sindikata. I oni su svesni u kakvoj se situaciji drţava nalazi. Bilo bi nepošteno 
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prema drugima da jedino zdravstveni radnici budu izuzeti od smanjenja plata. Oko kolektivnog 
ugovora i drugih problema u zdravstvu se dogovaramo i verujem da ćemo doći do zajedniĉkog 
rešenja“, kaţe Lonĉar. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1729529/Sindikat+IMT+tra%C5%BEi+smenu+rukovodstva

+firme.html 

Sindikat IMT traţi smenu rukovodstva firme 

Reprezentativni sindikati Industrije mašina i traktora iz Beograda zatraţili su od premijera 
Aleksandra Vučića da smeni rukovodstvo tog preduzeća i pomogne u rešavanju teškog stanja u 
fabrici. 

Sindikati su u pismu premijeru naveli da rukovodstvo IMT-a znaĉajno zaduţuje to preduzeće u 
restrukturiranju, a uz to je u sukobu interesa, prenosi Beta. 

Kako je objašnjeno, generalni direktor IMT-a Zoran Radosavljević prima platu od 160.000 dinara, a 
istovremeno je i generalni direktor Industrije motora Rakovica (IMR) gde ima primanja od 200.000 
dinara. 

TakoĊe, Radosavljević je, kako su naveli sindikati, predsednik Nadzornog odbora preduzeća "Petar 
Drapšin" iz Mladenovca. 

Drţava je maja 2013. godine postala vlasnik 95 odsto kapitala IMT-a i za zastupnika drţavnog 
kapitala imenovala Branislava Ivkovića. 

"Novo rukovodstvo IMT-a je preduzeće zaduţilo za 680 miliona dinara, a radnicima duguje šest 
meseĉnih zarada i ĉetiri naknade za prevoz. Radnici nemaju overene zadravstvene knjiţice", navodi 
se u pismu tri sindikata IMT-a - "Nezavisnost", ASNS i "Naš sindikat". IMT zapošljava oko 850 radnika 
koji su u štrajku više od deset dana. 

U 2013. godini IMT je proizveo 460 traktora, a za devet meseci ove godine 190. 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/kikinda/protest-sindikalaca-u-kikindi_529176.html 

Protest sindikalaca u Kikindi 

KIKINDA  

Današnja Sednica SO Kikinda izazvala je burne reakcije, kako za govornicom lokalnog 

parlamenta, tako i ispred zdanja gradske kuće. Naime, sporna je bila najavljena tačka dnevnog 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1729529/Sindikat+IMT+tra%C5%BEi+smenu+rukovodstva+firme.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1729529/Sindikat+IMT+tra%C5%BEi+smenu+rukovodstva+firme.html
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reda koja se odnosila na donošenje osnivačkog akta Javnog preduzeća za komunalnu 

infratsrukturu i usluge. Dok su kikindski odbornici očekivali početak Sednice, bučno je bilo 

ispred zgrade lokalnog parlamenta, na protestu koji su organizovali sindikati zaposlenih u 

kikindskim javnim preduzećima. 

Novo javno komunalno preduzeće praktiĉno znaĉi gašenje dosadašnjih preduzeća, ali pod kojim 

uslovima i šta će to po 250 zaposlenih znaĉi, niko nije precizirao – tvrde u Sindikatu. Odbornicima 

je i zvaniĉno upućen dopis da se odustane od predloţenog rešenja. 

"Novo Javno preduzeće nije sukcesor, znaĉi, ako postojeća preduzeća idu u likvidaciju zna se šta se 

dešava sa zaposlenima. Ne postoji sistematizacija poslova, a po predloţenom aktu taj posao će 

raditi novi direktor. Ne precizira se ni koliko ljudi bi, eventualno ostalo bez posla", rekao je Ilija 

Drljić, predsednik Opštinskog Veća SSS. 

I odbornici LSV i DS, koji su u kikindskom parlamentu u opoziciji, izrazili su sumnju u predloţeno 

rešenje i formiranje, kako su rekli, mega javnog preduzeća. 

"Moţda je to i dobra ideja, ali smatramo da je sve ovo uradjeno nekako brzinski, da u celoj priĉi 

postoje nedostaci. Ĉini nam se da kompletna priĉa nije u potpunosti jasna", naglasio je Miroslav 

Grujić, odbornik LSV. 

"Imamo danas na dnevnom redu usvajanje osnivaĉkog akta, a da pre toga nismo imali priliku da 

damo svoje mišljenje, da porazgovaramo i uputimo svoje sugestije", dodao je Dragan Stojanović, iz 

DS.Novo Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge, kako tvrdi osnivaĉ, trba da 

doprinese efikasnijem obavljanja komunalnih delatnosti, racionalizaciji troškova, uz povećanje 

kvaliteta pruţenih usluga. Otkaze niko nije pominjao, tvrde u kikindskoj vlasti. 

"Ovo preduzeće neće biti osnovano u roku od dva ili tri dana, već ćemo u odredjenom, razumnom 

roku moći da sagledamo kompletnu situaciju, kretanja i, naravno i vaše sugestije. Da zajedniĉki to 

preduzeće izgradimo", rekao je Pavle Markov, predsednik opštine Kikinda. 

Iako su dosadašnji koalicioni pratneri, odnornici SPS, bili uzdrţani prilikom glasanja, socijalisti su 

doneli prtevagu. Naime, dva glasa upravo dojuĉerašnjih socijalista omogućila su usvajanje osnivaĉki 

akt novog JKP na današnjoj Sednici SO Kikinda. Osnivaĉki akt je usvojen, ali je koalicija dovedena u 

pitanje. 

 


