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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=10&dd=23&nav_id=915149 

Sindikati ogorčeni, slede štrajkovi 
 
IZVOR: BETA 

Reprezentativni sindikati javnog sektora na nivou Srbije izrazili su u ime svih zaposlenih 

ogorčenje zbog smanjenja plata. 

Sindikati su najoštrije osudili tu "privremenu meru", koja će, kako tvrde, trajati duţe od tri godine. 

"Sindikat nije protiv mera štednje, ali ne selektivno, nego jednako za sve. Pokrenuti štrajkovi 

policije i prosvete su samo početak talasa nezadovoljstva i štrajkova zaposlenih u javnom sektoru", 

piše u zajedničkom saopštenju sindikata. 

Saopštenje su potpisali Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, Sindikat kulture Srbije, 

Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije, Sindikat zaposlenih u zdratvstvu i 

socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije i Sindikat uprave Srbije.  

 

"Sav teret finansijske i ekonomske krize svaljuje se na leđa zaposlenih u javnom sektoru i 

penzionera. Istovremeno, vrši se rebalans budžeta u kojem se političkim strankama dodatno 

izdvaja još 650 miliona dinara a drugima se umanjuju već niske plate i zarade", naveli su sindikati 

u zajedničkom saopštenju.  

 

Sindikati javnog sektora smatraju da bi se mnogo veći efekti postigli da je drţava uvela sivu 

ekonomiju u legalne tokove, jer se godišnje na sivom trţištu "obrne" 480 milijardi dinara.  

 

Sindikati su istakli i da bi značajnije efekte dale mere poput povećane naplate nenaplaćenih poreza 

i doprinosa, posebno "tajkunskih preduzeća", jer nenaplaćeni dug po tom osnovu iznosi 50 milijardi 

dinara, zatim smanjenje izdvajanja za političke partije, smanjenje broja nepotrebnih agencija.  

 

Mnogo veći efekti postigli bi se i prestankom nekontrolisanog političkog zapošljavanja u drţavnim 

organima i javnim sluţbama i smanjivanjem plata direktora agencija i javnih preduzeća koji imaju 

"veće plate od premijerske", naveli su sindikati. 

 

 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=10&dd=23&nav_id=915149
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=10&dd=23&nav_category=12&nav_id=915157 

Prosvetari: Razrešenje zbog ucene 
IZVOR: BETA 

Beograd -- Sindikati prosvetnih radnika traže od ministra prosvete da razreši svog pomoćnika 

Zorana Kostića zbog toga što ucenjuje štrajkače da će ostati bez dela zarade. 

 Sindikati prosvetnih radnika uputili su danas ministru prosvete Srbije SrĎanu Verbiću zahtev za 

razrešenje Kostića. "Navedena izjava pomoćnika ministra Zorana Kostića je vršenje pritiska i 

ucenjivanje štrajkača, a što je direktno u suprotnosti sa Zakonom o štrajku. Za navedeni prekršaj 

predviĎena je i kazna", ističu sindikati. 

Kostić je preko sredstava javnog informisanja takoĎe poručio da su direktori duţni da protiv onih 

koji su totalno obustavili rad pokrenu disciplinske postupke, navodi se u saopštenju Sindikata 

"Nezavisnost", Sindikata obrazovanja Srbije, Sindikata radnika u prosveti i Unije sindikata 

prosvetnih radnika Srbije.  

 

Prema njihovim rečima, pomoćnik ministra "prema uobičajenom receptu" prenosi svu odgovornost 

na direktore i na taj način pokušava da oslobodi ministra i sebe odgovornosti, pri čemu veoma 

stresno deluje na zaposlene u obrazovanju.  

 

"Pozivamo vas, ministre, i pomoćnika Kostića, na poštovanje Zakona o bezbednosti i zdravlju na 

radu, po kome je poslodavac u obavezi da obezbedi bezbedne i zdrave uslove za rad svakom 

zaposlenom, što podrazumeva i uslove kojima se ne izazivaju stresna stanja i konfliktne situacije", 

dodaje se u saopštenju. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1730919/Sindikati%3A+Ni%C5%BEe+plate+tri+godine.htm

l 

Sindikati: Niže plate tri godine 

Reprezentativni sindikati javnog sektora na nivou Srbije izrazili su u ime svih zaposlenih 
ogorčenje zbog smanjenja plata i najoštrije osudili tu "privremenu meru", koja će, kako tvrde, 
trajati duže od tri godine. 

"Sindikat nije protiv mera štednje, ali ne selektivno, nego jednako za sve. Pokrenuti štrajkovi 
policije i prosvete su samo početak talasa nezadovoljstva i štrajkova zaposlenih u javnom sektoru", 
piše u zajedničkom saopštenju sindikata, koje prenosi Beta. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=10&dd=23&nav_category=12&nav_id=915157
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1730919/Sindikati%3A+Ni%C5%BEe+plate+tri+godine.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1730919/Sindikati%3A+Ni%C5%BEe+plate+tri+godine.html
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Saopštenje su potpisali Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, Sindikat kulture Srbije, 
Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije, Sindikat zaposlenih u zdratvstvu i 
socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije i Sindikat uprave Srbije. 

"Sav teret finansijske i ekonomske krize svaljuje se na leĎa zaposlenih u javnom sektoru i 
penzionera. Istovremeno, vrši se rebalans budţeta u kojem se političkim strankama dodatno izdvaja 
još 650 miliona dinara a drugima se umanjuju već niske plate i zarade", naveli su sindikati u 
zajedničkom saopštenju. 

Sindikati javnog sektora smatraju da bi se mnogo veći efekti postigli da je drţava uvela sivu 
ekonomiju u legalne tokove, jer se godišnje na sivom trţištu "obrne" 480 milijardi dinara. 

U saopštenju se ističe da bi značajnije efekte dale mere poput povećane naplate nenaplaćenih 
poreza i doprinosa, posebno "tajkunskih preduzeća", jer nenaplaćeni dug po tom osnovu iznosi 50 
milijardi dinara, zatim smanjenje izdvajanja za političke partije, smanjenje broja nepotrebnih 
agencija. 

Mnogo veći efekti postigli bi se i prestankom nekontrolisanog političkog zapošljavanja u drţavnim 
organima i javnim sluţbama i smanjivanjem plata direktora agencija i javnih preduzeća koji imaju 
"veće plate od premijerske", naveli su sindikati. 

 

 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/332739/sav-teret-krize-na-ledjima-zaposlenih-za-stranke-650-miliona-dinara-

vise-a-nama-smanjenje-plata.html 

SAV TERET KRIZE NA LEĐIMA ZAPOSLENIH: Za 

stranke 650 miliona dinara više, a nama smanjenje 

plata!!! 

Sindikati javnog sektora na nivou Srbije najjoštrije su osudili odluku Vlade o smanjenju plata 

korisnika javnih sredstava, ocenivši da se tako sav teret krize svaljuje na leĎa zaposlenih u 

javnom sektoru i penzionera i upozorili da će ta privremena mera umanjenja zarada trajati 

duže od tri godine. 

Kako navode, "sindikat nije protiv mera štednje, ali ne selektivno, već jednako za sve". 

 

"Sav teret finansijske i ekonomske krize svaljuje se na leĎa zaposlenih u javnom sektoru i 

penzionera. Istovremeno vrši se rebalans budţeta u kojem se političkim strankama dodatno izdvaja 

još 650 miliona dinara a drugima se umanjuju ionako niske plate i zarade", navodi se u saopštenju 

Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Samostalnog sindikata obrazovanja 

Srbije, Samostalnog sindikata uprave Srbije, Samostalnog sindikata kulture Srbije, Sindikata 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/332739/sav-teret-krize-na-ledjima-zaposlenih-za-stranke-650-miliona-dinara-vise-a-nama-smanjenje-plata.html
http://www.pressonline.rs/info/drustvo/332739/sav-teret-krize-na-ledjima-zaposlenih-za-stranke-650-miliona-dinara-vise-a-nama-smanjenje-plata.html
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zaposlenih u pravosudnim organima Srbije i Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti 

Srbije. 

Sindikati javnog sektora smatraju da bi se mnogo veći efekti postigli kad bi drţava uvela sivu 

ekonomiju u legalne tokove, povecahala naplatu poreza i doprinosa, kada bi se smanjila izdvajanja 

za političke partije, smanjio broj nepotrebnih agencija, i kada bi se prestalo sa nekontrolisanim 

političkim zapošljavanjem u drţavnim organima i javnim sluţbama. 

 

"Sindikat nije protiv mera štednje, ali ne selektivno već jednako za sve. Pokrenuti štrajkovi policije 

i prosvete su samo početak talasa nezadovoljstva i štrajkova zaposlenih u javnom sektoru", navodi 

se u saopštenju. 
Izvor: Tnajug 
 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-smanjenje-plata-trajace-tri-godine_529568.html 

Sindikati: Smanjenje plata trajaće tri godine 

BEOGRAD  

Reprezentativni sindikati javnog sektora na nivou Srbije israzili su danas u ime svih zaposlenih 

ogorčenje zbog smanjenja plata i najoštrije osudili tu "privremenu meru", koja će, kako tvrde, 

trajati duže od tri godine. 

"Sindikat nije protiv mera štednje, ali ne selektivno, nego jednako za sve. Pokrenuti štrajkovi 

policije i prosvete su samo početak talasa nezadovoljstva i štrajkova zaposlenih u javnom sektoru", 

piše u zajedničkom saopštenju sindikata. 

Saopštenje su potpisali Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, Sindikat kulture Srbije, 

Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i 

socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije i Sindikat uprave Srbije. 

"Sav teret finansijske i ekonomske krize svaljuje se na leĎa zaposlenih u javnom sektoru i 

penzionera. Istovremeno, vrši se rebalans budţeta u kojem se političkim strankama dodatno izdvaja 

još 650 miliona dinara a drugima se umanjuju već niske plate i zarade", naveli su sindikati u 

zajedničkom saopštenju. 

Sindikati javnog sektora smatraju da bi se mnogo veći efekti postigli da je drţava uvela sivu 

ekonomiju u legalne tokove, jer se godišnje na sivom trţištu "obrne" 480 milijardi dinara. 

Sindikati su istakli i da bi značajnije efekte dale mere poput povećane naplate nenaplaćenih poreza 

i doprinosa, posebno "tajkunskih preduzeća", jer nenaplaćeni dug po tom osnovu iznosi 50 milijardi 

dinara, zatim smanjenje izdvajanja za političke partije, smanjenje broja nepotrebnih agencija. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-smanjenje-plata-trajace-tri-godine_529568.html
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Mnogo veći efekti postigli bi se i prestankom nekontrolisanog političkog zapošljavanja u drţavnim 

organima i javnim sluţbama i smanjivanjem plata direktora agencija i javnih preduzeća koji imaju 

"veće plate od premijerske", naveli su sindikati. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-prosvete-razocarani-stavom-vujovica_529545.html 

Sindikati prosvete razočarani stavom Vujovića 

BEOGRAD  

Predstavnici sindikata prosvetnih radnika odbacili su danas kritike ministra finansija Dušana 

Vujovića i naveli da zaposleni u školama predano rade, i da treba adekvatno da budu plaćeni za 

to. 

Predsednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović izjavio je za agenciju Beta da su 

prosvetni radnici razočarani, jer su očekivali da će biti ispravljene neke nepravde i da će njihove 

plate biti povećane. 

"Suština kod uvoĎenja platnih razreda je ne samo da postavite odreĎene platne grupe, već treba da 

napravite i sistem napredovanja kako da neko napreduje iz jedne u drugu platnu grupu i tako 

dobije veću platu i da to bude motivacija za rad", kazao je Pavlović. 

Pavlović je ocenio da dok ne bude uloţeno više para u javni sektor neće ni moći da se uvedu te 

razlike. 

Komentarišući današnju izjavu ministra finansija Dušana Vujovića da postoje ljudi koji se prosvetom 

bave usputno, Pavlović je kazao da "neki zaposleni u prosveti rade druge poslove, jer ne mogu da 

preţive". 

"Dajte im normalne plate, platite ih koliko vrede njihovi poslovi, pa onda neće da se bave drugim 

poslovima. Ne verujem da je neko zalutao u prosvetu da bi tamo ostvario penziono i socijalno", 

kazao je Pavlović. 

Pavlović je kazao da će u situaciji kada prosvetari štrajkuju, izjava ministra finansija samo iritirati 

prosvetne radnike. 

On je dodao i da je razredno starešinstvo u Srbiji jako malo plaćeno iako nosi puno odgovornosti. 

Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Dragan Matijević istakao je danas da u prosveti 

moţda postoje oni koji usputno rade svoj posao, ali da se stvari ne smeju generalizovati. 

"Osnovna greška koju prave neznalice je generalizacija. Velika većina u prosveti radi svoj posao 

kako treba. A da degradira celu prosvetu moţe samo neko nedobronameran ili neznalica", ocenio je 

Matijević. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-prosvete-razocarani-stavom-vujovica_529545.html
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Predsednik Granskog sindikata prosvete Nezavisnost Tomislav Ţivanović kazao je danas da je 

obrazovanje u Srbiji odlično s obzirom na uslove u toj oblasti. 

"Najbolje da ugasimo prosvetu i da se svi školujemo u Svetskoj banci", kazao je on. 

Ministar finansija Srbije izjavio je danas da sistem raspodele u prosveti nije dobar. 

"Ja se zalaţem da ljudima koji su razredne starešine, koji rade puno radno vreme, da im to bude 

priznato, da budu adekvatno plaćeni da mogu od toga da ţive, ali, s druge strane, postoje ljudi koji 

se prosvetom bave usputno", rekao je Vujović. 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:516053-Radis-na-crno-gubis-socijalu 

Radiš “na crno“ gubiš socijalu 
J. Ž. Skenderija  

Socijalnu pomoć primaće samo graĎani kojima je ona zaista potrebna. U Nišu i Adi nadoknada 

je i pre Vladine uredbe morala da se zaradi 

 
ONI kojima objektivno ne treba socijalna pomoć, koji negde rade, a moţda nisu prijavljeni, ili koji 
imaju neprijavljenu imovinu, dakle oni kojima je socijalna pomoć neka vrsta dţeparca - neće da 
rade, niti da uče. Svuda u svetu se radi za socijalnu pomoć i drţava pokušava da vas aktivira. Nije 
stvar samo dati ljudima nešto novca, nego doći do toga da ga zaraĎujete, da ne budete izolovani. 
Ovim rečima Aleksandar Vulin, ministar rada, objašnjava ideju donošenja Uredbe o radnom 
angaţovanju primaoca socijalne pomoći u Srbiji. 
- Ovaj sistem će jasno napraviti razliku izmeĎu onih kojima je pomoć potrebna i onih kojima nije - 
kaţe on. - Svaka lokalna samouprava će naći ono što joj je potrebno, ljudi neće morati da rade 174 
sata kao da su u stalnom radnom odnosu, ali moraće da rade odreĎeni broj sati koji dogovori centar 
za socijalni rad sa lokalnom samoupravom i javnim preduzećima. 
Prema procenama, u Srbiji u ovom trenutku od ukupnog broja socijalno ugroţenih je najmanje 10 
odsto onih koji bi mogli odmah da se „skinu“ sa tog spiska. Prostom računicom, kada se zbroje sva 
njihova primanja dolazi se do toga da oni mesečno „zarade“ nezasluţeni minimalac, a pritom imaju 
i subvencije pri plaćanju komunalija i struje. S druge strane, oni koji rade mesec dana zarade istu 
cifru i još im prete sudski izvršitelji zbog neplaćenih računa. 
Samo u Beogradu je 11.000 ljudi koji primaju socijalnu pomoć, a mogli bi da rade. U Srbiji ih je čak 
147.000. Dešava se da, primera radi, kada napada veliki sneg angaţuju druge ljude, plaćaju ih, 
umesto da angaţuju socijalno ugroţene koji mogu da zarade. 
U Nišu još od 2007. godine „socijala“ mora da se zaradi. Sedam godina jednokratna pomoć od 
10.000 dinara ne moţe da se dobije ukoliko se ne odradi 100 sati u nekoj budţetskoj ustanovi. 
Sličan sistem postoji i u bačkoj opštini Ada, s tim što lokalna vlast polovinu novca isplaćuje, a od 
ostatka se podmiruju računi za komunalije. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:516053-Radis-na-crno-gubis-socijalu
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- Sva budţetska preduzeća mogu da angaţuju ljude koji su na spiskovima, a pritom se vodi računa o 
njihovoj stručnoj spremi - kaţe za „Novosti“ Zoran Jović, direktor Gradskog centra za socijalni rad 
u Nišu. - Kada odrade dve i po nedelje ili 100 radnih sati, preduzeće nam pošalje potvrdu, a mi 
onda napravimo rešenje o isplati novca. Ukoliko se ne jave na posao za koji su pozvani, gube pravo 
na pomoć u naredna tri meseca. Ovakav način isplate ih je motivisao i oni sada umesto da pitaju 
kada će pomoć, pitaju kada će plata. 
Jović objašnjava da će ubuduće primenom uredbe svako morati da se odazove na poziv za učešće u 
javnim radovima. Ukoliko jednom odbije iznos, za sledeći mesec će mu se umanjiti, a drugo 
odbijanje znači i gubitak prava. 
USKLAĐIVANjE SA EVROPOMUREDBA o radnom angaţovanju korisnika socijalne pomoći predstavlja 
usklaĎivanje sa zakonodavstvom Evropske unije. Ideja je da se radno sposobni eventualno 
preporuče kod budućeg poslodavca i da više ne budu na marginama društva. 

- Sadašnji zakon je takav da svako ko je na birou moţe da aplicira za socijalnu pomoć, iako mnogi 
od njih rade na „crno“. Sada će morati da se opredele, jer neće moći i da rade i u sivoj zoni i 
odazovu se pozivu Centra za socijalni rad - kaţe on. 
Zoran Martinović, direktor Nacionalne sluţbe za zapošljavanje, naglašava da će najsiromašniji biti 
uključeni u obuke, program funkcionalnog obrazovanja, javne radove, a naročito će se obratiti 
paţnja na podsticaj zapošljavanja korisnika socijalne pomoći. 
- U sprovoĎenju ove uredbe od naročitog značaja biće njihova stručna sprema, znanje i veštine 
koje poseduju, a zavisiće i od obima sredstava planiranih budţetom za 2015. godinu - kaţe 
Martinović. 
Za Miroslava Čučkovića, predsednika opštine Obrenovac, najveća je muka kada dolazeći na posao 
ispred zgrade Opštine svakodnevno zatiče ljude koji mogu „volu rep da iščupaju“, a traţe pomoć od 
5.000 dinara. 
- Našoj opštini od velikog značaja bi bilo angaţovanje radno sposobnih koji primaju socijalu na 
poslovima poput odnošenja kabastog otpada, na sreĎivanju i košenju površina pored saobraćajnica, 
u brizi o starim osobama... - kaţe on. - To su poslovi koji su primereni za ove ljude i koje niko ne bi 
trebalo da odbije. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:516037-Vujovic-Spreman-sam-da-pricam-sa-prosvetarima-

ali 

Vujović: Spreman sam da pričam sa prosvetarima, ali... 
Tanjug  

Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je danas da je spreman da razgovara sa prosvetarima, 

koji štrajkuju zbog smanjenja plata, ali da u to bude uključen i ministar prosvete SrĎan Verbić 

 
BEOGRAD - Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je danas da je spreman da razgovara sa 
prosvetarima, koji štrajkuju zbog smanjenja plata, ali da u to bude uključen i ministar prosvete 
SrĎan Verbić i najavio da će do januara biti uveden novi - pravičniji sistem plata u javnom sektoru. 

"Realno je i ono što će sigurno biti uraĎeno u narednoj godini jeste da novi sistem plata u javnom 

sektoru uvede novu matricu koja će uzimati u obzir odgovornost i uporedivi nivo plata u javnom 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:516037-Vujovic-Spreman-sam-da-pricam-sa-prosvetarima-ali
http://novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:516037-Vujovic-Spreman-sam-da-pricam-sa-prosvetarima-ali
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sektoru i privatnom sektoru. Sve ove stvari koje izgledaju kao razlog za štrajk (prosvetara) biće 

otklonjene normalnijim sistemom plata", rekao je Vujović za B92. 

Vujović je naglasio da javni sektor ima za 39 odsto veće plata od privatnog sektora, koji je izvor za 

finsnsiranje budţeta. 

Novi sistem plata će biti takav da svi budu plaćeni onako kako bi to trţište odredilo odnosno za one 

koji imaju rade posao veće sloţenosti treba da imaju više i obrnuto, rekao je ministar. 

Na pitanje zašto njegovo ministarstvo nije dostavilo informacije o broju novozaposlenih u javnom 

sektoru, pa je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić morao da kazni 

Ministarstvo finansija, Vujović je kazao da nije moguće objavljiti informacije iza kojih neko ne 

moţe da stane. 

Vujović je naglasio da Ministarstvo finansija objavljuje svakog meseca na sajtu podatke koje ima, a 

da od ostalih podataka moţe da objavi samo ono što im neko dostavi od indirektnihi korisnika 

budţetskih sredstava ili javnih preduzeća. 

Prema njegovim rečima, potrebno je da ili da se izmeni Zakon o budţetskom sistemu kojim bi se 

definisalo ko sve mora da dostavi podatke, jer je sadašnji sistem nepotpun i da moţe odgovara ako 

objavi nepotpune podatke. 

"Sada je tako da štagod uradim pogrešiću", istakao je ministar finansija. 

On smatra i da je neustavno pravo poverenika da bez prava na ţelbu kaţnjava nekog. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505173/NOVE-ZARADE-Bez-umanjenja-prekovremeni-regres-i-prevoz 

KOJI DELOVI ZARADE OSTAJU NEPROMENJENI 

NOVE ZARADE Bez umanjenja prekovremeni, regres 
i prevoz 

Bojana AnĎelić  

Osim manjih plata, zaposleni u javnom sektoru i preduzećima od decembra dobijaće i niţe naknade 

za rad u različitim drţavnim komisijama, odborima, savetima. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505173/NOVE-ZARADE-Bez-umanjenja-prekovremeni-regres-i-prevoz
http://www.blic.rs/data/images/2014-10-23/528061_14_lb.jpg?ver=1414091565.jpg
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Kliknite za uvećanje (+) 

 

Ovoga puta Vlada je rešila da ne pravi izuzetke. Teret štednje snose svi koji rade u preduzećima i 

institucijama u kojima je drţava većinski vlasnik. Tako će od 1. novembra manje zarade imati i 

zaposleni u Narodnoj banci Srbije, akcionarskim društvima ili agencijama. Osim toga, pored plata 

većih od 25.000 dinara, linearno umanjenje od 10 odsto primenjuje se i na sve ostale prihode koje 

zaposleni u javnom sektoru ostvaruju na osnovu rada u nekom nadzornom odboru ili radnoj grupi. I 

svaki prihod će biti oporezovan pojedinačno, sa 10 odsto na iznos preko 25.000 dinara. 

 

Ono što je mnogima ostalo nejasno jeste koji se tačno deo plate umanjuje. Ministar finansija Dušan 

Vujović rekao je da će se smanjiti sve što predstavlja stalni prihod. A to znači neto plata u koju 

ulazi i minuli rad. S druge strane, smanjenje se ne odnosi na prevoz, regres i prekovremene sate. 

Ove stavke će se obračunavati isto kao i do sada. 

 

Dobra vest za zaposlene u javnom sektoru moţe biti činjenica da zbog smanjenih zarada, sa kojima 

http://www.blic.rs/data/images/2014-10-23/528061_14_lb.jpg?ver=1414091565.jpg
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treba da računaju do decembra 2017. godine, neće imati i manju penziju kada budu stekli pravo na 

nju, jer za PIO i poreze drţava uzima isto kao da plata nije smanjena. 

 

U meĎuvremenu je objavljena i tačna formula za novo obračunavanje umanjenja penzija iznad 

40.000 dinara. Penzionera sa takvim primanjima u Srbiji ima 114.064. Njihova primanja se, naime, 

umanjuju tako što se od te penzije oduzme prvo fiksni iznos od 3.300 dinara (što se dobije kada se 

pomnoţi 15.000 dinara sa 0,22) i on vaţi za sve. Od dobijene sume se zatim odbije iznos preko 

40.000 dinara pomnoţen sa 0,25, što na kraju daje novu, smanjenu penziju. Zakoni o rebalansu 

budţeta za 2014. godinu i obračunu umanjenja plata i penzija juče su ušli u skupštinsku proceduru i 

biće usvojeni po hitnom postupku. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505191/Petrovic-Stvarni-deficit-budzeta-oko-300-milijardi-dinara 

Petrović: Stvarni deficit budžeta oko 300 milijardi 
dinara 

Tanjug  

Stvarni deficit budţeta Srbije nije oko 225 milijardi dinara koliko je navedeno u rebalansu, već oko 

300 milijardi, izjavio je večeras predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović dodajući da se to telo 

zalaţe da se takvi takozvani "troškovi ispod crte" novom metodologijom unesu u budţet. 

"Kad se uračuna i ono što je ispod crte, to su onda stvarni rashodi budţeta za koje se izdvaja novac. 

To je problem koji bi trebalo naglasiti kako ne bi potopio sve uštede", rekao je Petrović na 

večerašnjoj sednici skupštinskog Odbora za finansije uoči slanja rebalansa budţeta za ovu godinu 

pred poslanike. 

 

On je precizirao da tu, pre svega, spadaju gubici javnih preduzeća, troškovi po osnovu garancija i 

oni vezani za banke koje su otišle u stečaj. 

 

Petrović je problem troškova ispod crte ilustrovao primerom "Srbijagasa" za koji se, kako kaţe, 75 

miliona evra nalazi "iznad crte", dok se "ispod crte" nalazi 150 miliona. 

 

"Dunav osiguranje" je, kako je naveo, imalo pet milijardi dinara novih garancija, a isto toliko i 

Poštanska štedionica, ali se, kako kaţe, ne zna ništa dalje. 

"Svi troškovi bi morali da budu iznad crte i predstavljeni u rebalansu i planu budţeta, kako bi 

javnost mogla da ima uvid u to", rekao je Petrović. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505191/Petrovic-Stvarni-deficit-budzeta-oko-300-milijardi-dinara
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Prema njegovim rečima, ovako ni poslanici ne mogu da postave pitanje čemu takav trošak. 

 

Ministar finansija Dušan Vujović se sloţio sa predlogom predsednika Fiskalnog saveta i rekao da bi 

metodologija morala da se promeni, kako bi se i troškovi ispod crte "videli" u nacrtu budţeta. 

 

"Metodologija je nasleĎena, ali bilo bi dobro da otvorenih očiju sve vidimo", rekao je ministar i 

dodao da bi Fiskalni savet i zvanično trebalo da predloţi da se metodologija promeni. 

 

Petrović je rekao da Fiskalni savet podrţava to što su u smanjenje plata uključena i javna 

preduzeća, Narodna banka Srbije i ceo drţavni sektor, kao i to što se vlada u smanjivanju plata 

odlučila da za linearni model. 

 

"Linearni model je dobar, jer bi progresivni doveo do pribliţavanja nisko i visokokvalifikovanih 

radnika, gde bi, recimo, profesori univerziteta i lekari bili oštećeni", rekao je Petrović. 

 

Prema njegovim rečima, dobro je i što je drţava odlučila da smanjuje penzije, mada je stav tog 

tela da bi i u tom slučaju bilo bolje linearno rešenje. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504866/Vujovic-Molim--vas-da-podnesete-ovu--zrtvu 

VLADA I ZVANIČNO PREDSTAVILA PLAN ZA SMANJENJE PLATA I PENZIJA 

Vujović: Molim vas da podnesete ovu žrtvu 

Bojana AnĎelić  

Penzioneri i zaposleni u javnom sektoru osetiće mere štednje već u decembru sa isplatom 

novembarskih zarada. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504866/Vujovic-Molim--vas-da-podnesete-ovu--zrtvu
http://www.blic.rs/data/images/2014-10-22/527693_1415_lb.jpg?ver=1414012083.jpg
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- Molim graĎane da podnesu ovu jednokratnu ţrtvu da bismo imali bolju budućnost i konačno 

završili reforme koje smo počeli pre 20 godina - rekao je ministar finansija Dušan Vujović juče u 

Vladi Srbije tokom predstavljanja rebalansa budţeta pokušavši da umiri penzionere i zaposlene u 

javnom sektoru čija će primanja biti manja već od decembra. 

 

Za zaposlene u javnom sektoru ukida se solidarni porez. Umesto njega smanjuje im se zarada za 10 

odsto, a za većinu to znači još manja plata nego ranije, osim za one koji su zaraĎivali preko 

113.000 dinara mesečno. Oni će sada dobijati više. 

  

PotvrĎeno pisanje „Blica“ 

 

Predstavljanjem rebalansa budţeta ministar Vujović je i zvanično potvrdio ranije pisanje „Blica“ o 

merama štednje, odnosno o planu da sve plate veće od 25.000 dinara linearno umanji za 10 odsto, 

a penzije preko 25.000 dinara za 22, odnosno 25 odsto. 

Kako je Vujović objasnio, smanjenjem zarada i penzija većih od 25.000 dinara napravljena je 

ušteda od tri odsto. Ministar istovremeno tvrdi da mesta za popuštanja bilo kome nije bilo, pa tako 

ni za prosvetne i zdravstvene radnike koji štrajkuju nezadovoljni visinom svojih plata. 

 

- Kada bi oni bili izuzeti iz mera štednje, mi onda ne bismo imali gde da uštedimo - objasnio je 

Vujović. 

 

On je dodao da je sadašnje stanje posledica loše voĎenje ekonomske politike i da su od početka 

http://www.blic.rs/data/images/2014-10-22/527693_1415_lb.jpg?ver=1414012083.jpg
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krize, kada su svi štedeli, u Srbiji zarad političkih poena čak četiri puta bile povećavane plate i 

penzije. 

 

- To je neodrţivo. Smanjenje plata i penzija je privremeno i delimično i biće ukinuto čim se 

uspostavi realni nivo dohodaka koji moţe da se obezbedi na duţi rok - rekao je ministar. 

 

Smanjenje plata i penzija, meĎutim, u kratkom roku od dva meseca neće smanjiti minus u drţavnoj 

kasi. On će biti i veći od predviĎenog za čak 33 milijarde dinara i iznosiće 225 milijardi. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505167/Vujovic-Neka-preduzeca-podigla-plate-pre-rebalansa 

Vujović: Neka preduzeća podigla plate pre 
rebalansa 

Tanjug  

Ministar finansija Srbije Dušan Vujović izjavio je večeras da mu je skrenuta paţnja na to da su 

mnogi rukovodioci u javnom sektoru podigli plate unapred, pre usvajanja rebalansa ovogodišnjeg 

budţeta koji predviĎa njihovo smanjenje. 

Predstavljajući Odboru Skupštine Srbije za finansije rebalans budţeta za ovu godinu, Vujović je 

rekao da, govoreći kao ekonomista, postoje načini da se drţava nosi sa ovim problemom. 

 

"Ako se neko igrao unapreĎenjima, bonusima i tako dalje, svakako mogu da kaţem da ćemo sa 

makroekonomske strane mi svakako dobiti ono što smo planirali. Smanjenje od 10 odsto na 

uvećanim platama će imati veći obuhvat", rekao je Vujović. 

 

On je naveo da ovaj problem ne moţe da se rešava ni rebalansom budţeta, ni usvajanjem pratećih 

zakona, već je za to neophodna reforma rada javnih preduzeća. 

 

Vujović je naglasio da nije realno da u ovom trenutku Ministarstvo finansija radi reviziju svih javnih 

preduzeća kako bi se ustanovilo šta je ko radio. On je istakao da će sa makroekonomskog stanovišta 

svakako biti postignut pun efekat planiranih mera. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505167/Vujovic-Neka-preduzeca-podigla-plate-pre-rebalansa


15 

 

  

 

Glavne mere tek slede 

  

Ministar je istakao da je rebalans budţeta za 2014. o kojem će poslanici sutra raspravljati samo 

prvi korak, a da će većina mera za smanjivanje deficita biti sadrţana u budţetu za 2015. godinu. 

 

"Ovo je prvi korak i delimična slika. Glavne mere u rebalansu su smanjivanje plata i penzija, a 

planiramo da počnemo i razgovore o dopunskim merama u budţetu za narednu godinu", rekao je 

Vujović na večerašnjoj sednici skupštinskog Odbora za finansije uoči slanja tog dokumenta pred 

poslanike. 

 

On je naveo da su se od 2005. godine povećavali rashodi a smanjivali prihodi budţeta i da se nastoji 

da se taj trend preokrene. 

  

"Plan je da se deficit u naredne tri godine smanji sa 2,5 milijarde evra, za oko 1,5 milijardi, što je 

odrţivo", rekao je ministar i dodao da očekuje da će vlada u tome imati podršku MMF-a. 

  

Prema njegovim rečima, MMF je prihvatio da će se "ići sa ograničenim smanjivanjem rashoda". 

"Seča plata i penzija je najmanja moguća, s tim što niko ne sme, nakon smanjenja, imati manja 

primanja od 25.000 dinara", rekao je Vujović. 

  

Predstavljajući rebalans, on je naveo da je u odnosu na plan s početka godine veći pobačaj na 

strani prihoda nego rashoda, ali bi bez poplava, kaţe, rashodi bili manji. 

 

Prihodi su, precizirao je, iznosili 897 milijardi dinara, a planirano je 929 milijardi, a rashodi 1.094 

milijardi dok je planirano 1.110 milijardi dinara. 

 

Vujović je naveo da mora da se naĎe način da se umesto indikativnih cifara za narednu godinu, 

čvršće definišu parametri. 

  

"Vaţno je da budemo precizni u velikim ciframa, a da detalje dogovaramo usput. Pored glavnih 

mera koje su u rebalansu smanjivanje plata i penzija, planiramo da počnemo i razgovore i o 

dopunskim merama, tako da uštede ne budu samo rashodi, nego da se baziraju na četiri stuba", 

kazao je Vujović. 

 

Pored smanjivanja primanja, ostala tri stuba su, kako je rekao, smanjivanje subvencija, rešavanje 
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problema preduzeća u restrukturiranju i reforma javnih preduzeća, koja su kako kaţe, imala veliki 

broj aktiviranih garancija za kredite. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504947/Smanjenje-plata-i-penzija-oroceno-do-kraja-2017-godine 

Smanjenje plata i penzija oročeno do kraja 2017. 
godine 

Beta  

Smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 Vlada Srbije je, kao meru stabilizacije 

i dugoročne odrţivosti javnih finansija, oročila do kraja 2017. godine. 

Smanjenje plata i penzija oročeno do kraja 2017. godine 

Ta mera počeće da se primenjuje od 1. novembra 2014. godine. Lineralno smanjenje plata u 

javnom sektoru po stopi od 10 odsto predviĎeno je Predlogom zakona o privremenom ureĎenju 

osnovica za obračuna i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih 

sredstava, koji je, zajedno s predlogom rebalansa budţeta, na dnevnom redu sutrašnje sednice 

Skupštine Srbije. 

  

Kako je predloţeno, plate će biti smenjene zaposlenima u direktnim i indirektnim korisnicima 

budţeta, organizacijama za obevezno socijalno osiguranje, lokalnim samoupravama, javnim 

preduzećima, preduzećima u većinskom drţavnom vlasnistvu, javnim agencijama i Narodnoj banci 

Srbije. 

  

Njima će, pored plata, po stopi od 10 odsto biti umanjena i druga stalna primanja veća od 25.000 

dinara, kao što su naknade za članstva u organima upavljanja i nadzora, radnim grupama, savetima 

i komisijama. 

  

Po računici Ministarstva finansija, smanjenje zarada u javnom sektoru u naredne tri godine doneće 

uštede od 60 milijardi dinara, odnosno 1,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). 

  

U Predlogu zakona o privremenom ureĎivanju načina isplate penzija nije navedeno koliko će budţet 

uštedeti u naredne tri godine po osnovu umanjenje pezionerskim primanja većih od 25.000 dinara. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/504947/Smanjenje-plata-i-penzija-oroceno-do-kraja-2017-godine
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Iz budţeta se sada Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje obezbeĎu dotacije u 

iznosu od oko 45 odsto potrebnih sredstava za isplatu penzija. Rebalansom ovogodišnjeg budţeta 

planirano je da izdaci drţavne kase po tom osnovu iznose 251 milijardu dinara. 

  

Penzije će od novembra biti umanjivane tako što će iznos veći od 25.000 dinara biti umanjen po 

stopi od 22 odsto, a iznos veći od 40.000 dinara po stopi od 25 odsto. Tako će, na primer, penzija 

od 35.000 dinara biti smanjena za 2.200 

dinara, a penzija od 50.000 dinara za 5.800 dinara. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/505016/Vulin-najavio-donosenje-novog-zakona-o-bezbednosti-na-radu 

Vulin najavio donošenje novog zakona o 
bezbednosti na radu 

Tanjug  

Za radnike u Srbiji najveći stres je kad ostanu bez posla ili ne primaju platu, rekao je danas 

ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i najavio donošenje 

novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. 

 - U našim uslovima gubitak posla je najveći stres - rekao je ministar na konferenciji "Upravljanje 

stresom na radu" i istakao da stresne situacije treba posmatrati pre svega sa aspekta bezbednosti 

na radu. 

 

Ministarstvo za rad poklanja veliku paţnju bezbednosti na radu, iako je to pitanje, kako je naveo 

Vulin, potcenjeno, "jer se dešava drugima, jer smatramo da će se nesreće uvek destiti drugima". 

  

- Još ne razumemo da ulaganje za bezbednost u radu nije trošak - istakao je ministar i naglasio da 

je ministarstvo formiralo radnu grupu za donošenje novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. 

 

Namera je, kako je rekao, da radnik na svom radnom mestu bude apsolutno siguran, obezbedjen, 

da se zna šta je šteta na radu, ko plaća nastalu štetu i kako se sprečava. 

 

U segmentu bezbednosti na radu veliku ulogu, prema Vulinovim rečima, imaju inspekcijske sluţbe, 

a pre svega neophodna je svest o preventivi. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/505016/Vulin-najavio-donosenje-novog-zakona-o-bezbednosti-na-radu
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- Potrebno je da unapred uloţite kako biste sačuvali ono najvaţnije - zdravlje i ţivot zaposlenog - 

rekao je Vulin na konferenciji u Beogradu. 

 

Direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Vera Boţić Trefalt navela je da u otklanjanju 

stresa veliku ulogu ima razgovor poslodavca i zaposlenog. 

 

- Da bi posao bio zadovoljstvo, radnici i poslodavci moraju da razgovaraju - rekla je ona i 

preporučila uvodjenje odredjenih programa za smanjenje stresa, poput sporta na poslu ili drugih 

metoda relaksiranja. 

 

Stres je, kako kaţe, veoma skopčan s mobingom, a taj problem je faktor rizika kako za zaposlene 

tako i za poslodavce. 

 

Predstavnik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Vujović istakao je da se stres ispoljava pre 

svega kroz pritisak poslodavaca, mobing, konfuzno postavljene poslove. 

 

- Radnik hoće da dodje na posao gde su obezbedjeni uslovi rada, u sigurnu radnu okolinu i gde ima 

adekvatna lična zaštitna sredstva - rekao je Vujović i dodao da je najvaţnije da se propisi u toj 

oblasti primenjuju dosledno. 

 

Konferenciju su organizovali Uprava za bezbednost i zdravlje na radu pri Ministarstvu za rad i 

Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu, a odrţava se u okviru obeleţavanja Evropske 

nedelje bezbednosti i zdravlja na radu. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/smanjenje-penzija-oroceno-do-kraja-2017 

Смањење пензија орочено до краја 2017. 
 

Зарад одрживости пензијског система, а тиме и буџета Србије и макроекономске 
стабилности земље, примања пензионера изнад 25.000 динара биће смањена у наредне 
три године, односно до децембра 2017. године. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/smanjenje-penzija-oroceno-do-kraja-2017
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По прелдогу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, који је усвојила Влада 
Србије и упутила посланицима Скупштине Србије, пензије ће бити смањене од новембра ове 
године, што значи да ће пензионери добијати мање чекове од децембра, када на исплату 
стиже новембарски чек. 

За пензионере чија су тренутно примања већа од 25.000 а мања од 40.000 динара коефицијент 
умањења је 0,22, а за оне који примају изнад 40.000 динара коефицијент је 0,25. Конкретно, 
то значи следеће: ако неко има пензију 40.000 динара, од тог износа треба да одузме 25.000 
динара. Остаје му 15.000 динара и тај износ множи с 0,22 одсто. 

Уколико неко сада има пензију већу од 40.000 динара, треба да тог износа да одбије збир 
износа који се добија множењем коефицијента од 0,22 одсто с 15.000 динара и износа који се 
добија множењем коефицијента од 0,25 с разликом између укупне висине пензије и 40.000 
динара. Једноставније речено, пензије између 25.000 и 40.000 динара умањују се 22 одсто на 
износ већи од 25.000, а оне веће од 40.000 динара – 25 одсто. 

Преведено у цифре, то значи да ће они који сада примају, рецимо, 35.000 динара, имати 2.200 
динара мању пензију, а они који имају 40.000 у децембру ће добити чек 3.300 динара мањи. У 
исто време, они који сада  примају 50.000 имаће умањење од 6.250 динара, они који примају 
60.000 динара добијаће 8.750мање, док ће они који имају 80.000 динара добијати 16.250 
динара мање. Што је садашњи износ пензије већи, то је веће и умањење пензије у наредне 
три године... 

Љ. Малешевић 
  
(Опширније  прочитајте у нашем штампаном издању од петка, 24.октобра) 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/protest-radnika-%E2%80%9Ednevnik-stamparije%E2%80%9C 

Протест радника „Дневник штампарије“ 
 

Запослени у предузећима у реструктурирању која су се нашла на списку 502 предузећа 
која Агенција за приватизацију нуди на продају с нестрпљењем очекују расплет догађаја. 
Међу њима су и радници „Дневник штампарије“. 

Где су радничке плате? 

Желе да сазнају када ће добити своја заостала потраживања  и какав је статус „Штампарије“ у 
поступку приватизације. Због тога већ неколико дана стоје и протестују испред зграде 
„Дневника“, чекајући одговор. 

Предузеће има 38 запослених. Они траже да им се исплате 23 заостале зараде те да им се 
обезбеди здравствено осигурање после октобра. Наиме, књижице су им сада оверене до 
истека овог месеца. 

– Нешто више о приватизацији „Штампарије“ моћи ће да се каже за неколико месеци – каже 
директор АД „Дневник“ Светозар Карановић. – Агенција за приватизацију понудила их је на 
продају заједно с другим предузећима у сасатву АД „Дневник“, али за свако од тих предузећа 
се посебно тражи нови власник. У „Штампарији“ су дугови већи од капитала. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/protest-radnika-%E2%80%9Ednevnik-stamparije%E2%80%9C


20 

 

То предузеће не ради од краја прошле године, а запослени се плаше да би, у случају да се не 
нађе ни купац ни стратешки партнер, могли остати не смао без радних места већ и без 
социјалног програма. Новог власника и нови почетак не може нико обећати, а у сваком другом 
погледу ће имати исти третман као и друге компаније које су у „Клубу 502“. 

Д. В. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nova-fabrika-spasava-petrohemiju 

Нова фабрика спасава Петрохемију 
Изградњом фабрике полипропилена, инвестиционе вредности од око 120 милиона евра, 
Петрохемија би унапредила комерцијалну валоризацију производа, изашла из зоне 
пословних губитака, повећала извозни потенцијал и допринела развоју привреде на 
националном и локалном нивоу. 

ХИП-Петрохемија у Панчеву 

Уговор су потписали представници ХИП-Петрохемије и Дирекције за изградњу и уређење 
Панчева, наведено је у саопштењу. 

Новац за припрему планске и пројектне документације за изградњу нове фабрике је одвојен у 
оквиру активности Владе Србије, усмерених на стабилизацију пословања и приватизацију 
Петрохемије, и у складу са Споразумом о сарадњи те компаније и НИС-а."Потписивање уговора 
је од великог је значаја за нас, будући да је изградња фабрике полипропилена предвиђена 
Стратегијом развоја ХИП-Петрохемије 2014-2030, и то је кључна инвестиција за опстанак и 
даљи развој компаније", наведено је у саопштењу. 
Како је наведено, ХИП-Петрохемија поздравља најаве Владе Србије да ће стратешко решење 
за ту фирму бити пронађено до краја године. 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nova-fabrika-spasava-petrohemiju

