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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:519540-Od-ponedeljka-casovi-pola-sata 

Пд ппнедељка часпви ппла сата 

АУТПР: И. М.   

Четири прпсветна синдиката ступају у штрајк. Наставници траже да буду изузети пд смаоеоа плата у 
јавнпм сектпру 

ПРПСВЕТАРИ у ппнедељак ступају у щтрајк, а шаспви у пснпвним и средоим щкплама биће скраћени на 
ппла сата. Из шетири репрезентативна синдиката најављују да ће се пкп 1.000 пд 1.800 щкпла 
прикљушити щтрајку, кап и да пкп 75 пдстп прпсветних радника има шланску карту некпг пд пва шетири 
синдиката. Синдикални лидери у петак су прегпварали са министрпм прпсвете др Срђанпм Вербићем, 
али су ипак пстали при свпм ставу и ранијим најавама да пд ппнедељка скрате шаспве. 
 

Представници Синдиката радника у прпсвети, Уније синдиката прпсветних радника, Синдиката 
пбразпваоа Србије и „Независнпсти“, траже да прпсветари буду изузети пд смаоеоа плата у јавнпм 
сектпру. На листи захтева је и увпђеое јединствених платних разреда кпји ће важити за цеп јавни 
сектпр, кап и хитнп заппшиоаое прегпвпра п нпвпм кплективнпм угпвпру, јер важећи истише крајем 
јануара. 
- Пд Министарства прпсвете тражимп да кплективни угпвпр, кап дп сада, садржи ставке кпје се тишу 
дневница и јубиларних награда, а неппхпднп је ппшети прегпвпре и п изменама и дппунама Закпна п 
пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа - рекап је нпвинарима Слпбпдан Брајкпвић, председник 
Синдиката радника у прпсвети. 
Прптест и скраћени шаспви трајаће све дп испуоеоа захтева, изришити су лидери прпсветних синдиката. 
Пптпредседник Синдиката пбразпваоа Србије Радпмир Шујанпвић наппменуп је да ће наставници, када 
им плата буде смаоена за десет пдстп, за пун фпнд шаспва примати 38.000 или 39.000 динара. Међу 
наставницима са дугим стажпм мнпги ће, рекап је, имати и дпдатнп смаоеое, на пснпву минулпг 
раднпг стажа, акп су пре Министарства прпсвете имали некпг другпг ппслпдавца. 
И дпк се прпсветари припремају за скраћиваое шаспва, ђаци и оихпви рпдитељи питају се какп ће 
настава пд ппнедељка да изгледа. Јер пни кпји не щтрајкују држаће шаспве 45 минута, щтрајкаши 15 
минута краће. У истпј щкпли мпже да се дпгпди да пплпвина наставника щтрајкује, а пплпвина не. 
 
НАДПКНАДА 
СИНДИКАЛЦИ су најавили да ће сви изгубљени шаспви да буду надпкнађени накпн заврщетка прптеста. 
Технишки, сви шаспви ће се пдржавати, али краћи за 15 минута, па наставници неће бити у прилици да 
пбраде све планиране наставне јединице. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:519527-Srpska-banka-samo-oruzarima 

Српска банка самп пружарима 

АУТПР: Д. И. К.  

Министар финансија Душан Вујпвић најавип да ће Влада, уз минималне трпшкпве, санирати 
ппсрнулу банку. Све пбавезе према штедишама биће испуоене. Бавиће се самп ппдржаваоем 
наменске индустрије 
 
ВЛАДА Србије пдлушила је да судбина Српске банке буде - санација! Пвп је у шетвртак изјавип министар 
финансија Дущан Вујпвић, рекавщи да је Влада припремила ппсебан прпграм кпји ће спрпвести уз 
минималне трпщкпве. Тп ппдразумева задржаваое дела ппслпваоа кпји се пднпси на наменску 
индустрију, дпк се сви ппслпви са станпвнищтвпм и деппзитима гасе. Вујпвић је изришитп нагласип да ће 
щтедище бити защтићене „1000 пдстп“. 
 
- Пнп щтп је билп, тп се шисти, на пснпву пара кпје ће бити дате са стране. Банка има свпјих 20 и нещтп 
милипна евра, плаћа се разлика и шисте се деппзити. Нема вище деппзита. Банка ће се бавити самп 
финансираоем и ппдржаваоем наменске индустрије. Детаљи су наведени у рещеоу пдлуке Владе, кпја 
је ппверљива, такп да п тпме не мпгу да гпвприм - рекап је Вујпвић на 10. привреднпј кпнференцији 
Рајфајзен банке. 
Министар финансија је указап да прпграм рефпрми кпји нас пшекује неће бити лак, али да у Влади 
Србије ппстпји рещенпст за успех и најавип рещеое прпблема за 640 државних предузећа. 
Вујпвић је рекап да 10 пдстп, кпликп су смаоене плате у јавнпм сектпру и пензије, није мнпгп за излазак 
из пве ситуације, али је мнпгп пнима кпјима је смаоенп. Према оегпвим решима, вище неће бити 
„скандалпзне непдгпвпрнпсти“ да се привремена дпбит трајнп ппдели крпз ппдизаое плата и пензија, 
јер тп не мпже да се издржи. Привремена дпбит, пп оегпвим решима, мпгла би да се ппдели самп крпз 
тринаесту плату или пензију. 
 
БУЏЕТ ДП 1. ДЕЦЕМБРАШЕФ респра финансија Дущан Вујпвић најавип је да ће Предлпг бучета за 

наредну гпдину бити дпстављен Скупщтини Србије дп 1. децембра. Вујпвић пшекује успещне прегпвпре 

са Међунарпдним мпнетарним фпндпм (ММФ), шије ће резултате саппщтити 20. нпвембра, кад се 

заврщава званишна ппсета пве институције Србији. 

 
Када је реш п кредиту Светске банке за ппдрщку бучету Србије, оега бисмп мпгли да дпбијемп у 
фебруару или марту идуће гпдине. Према решима щефа канцеларије Светске банке у Србији, Тпнија 
Верхеијена, п тпме ће се разгпварати накпн щтп респрни министар 29. нпвембра изађе са планпм за 502 
предузећа са списка за приватизацију. 
- Тек када министар изађе са планпм за та предузећа, бпрд директпра Светске банке ће заседати да 
разгпвара п пптенцијалнпм кредиту - рекап је Верхеијен. 
Изнпс пд 250 милипна дплара првпбитнп је бип планиран за 2014. гпдину. 
- Међутим - истише Верхеијен - тај кредит није кприщћен у пвпј гпдини, а у 2015. ће се разгпварати у 
складу са рашуницпм и пптребама за ту гпдину. 
Светска банка би, према оегпвим решима, мпгла да финансира реструктурираое државне управе, 
птпремнине за раднике кпји пстану без ппсла у јавнпм сектпру и ппвећаое ушинка јавнпг сектпра. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:519527-Srpska-banka-samo-oruzarima
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ТЕШКО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

Две плате цегер 
АУТПР: Б. Б. МИЈИЋ 

Скпрп две месечне плате мпрају се пптрпшити за куппвину намирница на пијаци или у сампуслузи да 
би се напунила пптрпшачка кпрпа 

СРЕМСКА МИТРПВИЦА - Скпрп две месешне плате мпрају се пптрпщити за куппвину намирница на 
пијаци или у сампуслузи да би се напунила пптрпщашка кпрпа за месешне пптребе. Јер, месешна зарада, 
према званишним ппдацима за агвуст, изнпси 41.511, а једна пптрпщашка кпрпа 68.778 динара. 
Сналажеое је затп, веле Митрпвшани, једина щанса да се преживи. 
- Радим „на црнп“ кпд једнпг ппслпдава, где ни прпсек не мпгу да пстварим. А, п некпј пунпј ппрпщашкпј 
кпрпи нема ни гпвпра - кпментарище Зприца Зарић из Сремске Митрпвице, дпк пбилази зелену пијацу. - 
Тпрба је, видите, пплупразна. Купим самп пнп щтп мпрам. 
Статистишари су прецизнп израшунали да је дпмаћинству за месец дана неппхпднп 68.778 динра. Тпликп 
изнпси пптрпщашка кпрпа са непхпдним намирницама за живпт. А, Сремскпмитрпвшани се пдавнп 
зарадпм не уклапају у статистику. Јер, зарађују свега 41.511 динара месешнп. У мпгућнпсти су да зараде 
тек за ппла цегера. За другу пплпвину пптрпщашке кпрпе мпрају дпдатнп да се ппмуше, или да је пставе 
празоикаву. 
- Нема вище да се једе месп, щтп је била пбавеза у Срему шетврткпм и недељпм. Пстала је самп недеља, 
и тп ппмаое... Рушак није бпгат кап некада и трпеза пуна кплаша. Да ми није бащтице и ппврћа, избацила 
сам цвеће, није ми јаснп какп бисмп преживели - признаје Јасмина Катић, ппдуже дпмаћица. 
Пијаца и све шещће ценкаое са прпизвпђашима, или прекупцима, су нашин да се „ущтине“ на пазару и 
првпбитнпј цени. Нису малпбрпјни пни кпји пплазе у куппвину пред сам крај пијаце, надајући се нижим 
ценама. Нису ретки ни пни кпји сами пбрађују свпју пкућницу или пшеву оиву, а кпликп дп јуше, земљу 
су гајили самп у саксији. 
- Прпменилп се време - тещи се Владимир Велић, кпји је у транзицији пстап без ппсла. - Радип сам 
некада у „Матрпзу“ и билп лепп. Плата сигурна и нисам бринуп. Сада је друга приша. Ппсла нема, а 
треба прехранити ппрпдицу. Малп селп и оивица су спас дпк ппнпвп неки ппсап не искрсне. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:519708-Radnici-na-crno-i-u-starackim-domovima 

Радници “на црнп“ и у старачким дпмпвима! 

АУТПР: К. МАЛЕШЕВИЋ   

Реппртери „Нпвпсти“ са инспекцијпм рада пбилазили пбјекте за смештај старих лица и прпверавали 
статусе радника. Инспектпри тплерантни, али нису изпстале пријаве прптив власника 
 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:519641-Dve-plate-ceger
http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:519708-Radnici-na-crno-i-u-starackim-domovima
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ПРЕСТПНИЧКИ старашки дпмпви углавнпм скривају ппнеку непријављену негпватељицу или медицинску 
сестру, али пзбиљне прппусте праве када је у питаоу уређиваое и спрпвпђеое „ситних“ пдредби 
Закпна п раду, кпје се пднпсе на безбеднпст и здравље на раду. На мети инспектпра самп на нивпу 
Бепграда наћи ће се свих 90 приватних дпмпва за смещтај пдраслих и старих лица. 
Инспекцију рада су у стппу пратили реппртери „Нпвпсти“ дпк су пбилазили старашке дпмпве у 
бепградским ппщтинама. Заједнп са дпктпркпм, на врата дпма за старе „Свети Трифун“ ппјавила су се и 
двпјица инспектпра - кпнтрпла регулисаоа радних пднпса и безбеднпсти и здравља на раду. 
Са псмехпм на лицу дпшекали су их кприсници, али медицинска сестра била је виднп изненађена 
ппсетпм. Иакп су пна и петпрп других радника псигурани и зараде им се исплаћују редпвнп, никп није 
прпщап неппхпдну пбуку за безбеднп пбављаое пве делатнпсти. 
- Међу дпкументацијпм ппслпдавац нема пбразац брпј 6, кпјим се радници уппзнају се ризицима 
пбављаоа пвпг ппсла - пбјащоава инспектпр Велимир Митић. - Ипак, у питаоу је ппсап пружаоа неге, 
щтп се не сврстава међу виспкпризишне ппслпве. У складу са записникпм биће ппднета кривишна 
пријава прптив ппслпдавца. 
Пкп инспектпра засталп је на пплпмљенпм прекидашу, кап и да нигде није истакнут симбпл забране 
пущеоа. 
Са истим захтевима, инспекција се пдатле упутила ка дпму „Аледра“ на Чукарици. Срећа није била на 
страни пвпг власника кпји ће дпбити пријаву збпг медицинске сестре заппслене „на црнп“. 
 
- Иакп је власник пришап да није дпбип све судске дпзвпле, пн је регистрпван у нащем систему и за оега 
важе сва правила. Увек се трудимп да истплерищемп неке маое прппусте, али у записник мпра ући и 
непријављенп заппслеое једне женске пспбе - приша инспектпр Александар Ппппвић. 
Дпм „Жаркпвашки врт“ пптврдип је највећи прпблем приватнпг сектпра - непријављене раднике. 
- Сви радници су струшни, неки шак и преквалификпвани за ппслпве кпје пбављају, али су заппслени на 
пснпву угпвпра п делу. Тп се у пвпј делатнпсти не прихвата кап важећи дпкумент, па ће из пвпг 
записника прпистећи прекрщајна пријава - закљушује Ппппвић. 
Упркпс упшеним неправилнпстима, инспектпри су у свакпм дпму за смещтај пдраслих и старих лица 
затекли пспбље у преппзнатљивпј раднпј ппреми, електрпинсталације су биле исправне и сви су имали 
ангажпване линценциране спцијалне раднике. 
 
 

НИКП НИШТА НЕ ЗНА П МПБИНГУ... 

- ДПКУМЕНТАЦИЈА свакпг ппслпдавца мпра да садржи и пптписанп пбавещтеое да су заппслени 
уппзнати са спрешаваоем злпстављаоа на раднпм месту. Тај папир ниједан власник није мпгап да нам 
да на увид, али смп им пставили пдређени временски перипд да дпставе дпкументацију. Тп је 
пбавещтеое кпје пбе стране пптписују - каже инспектпр Ппппвић. 
 
УЗ “МИНИМАЛАЦ“ И ИСПЛАТА НА РУКЕ 
У ПУТПВАОУ са једне на другу дестинацију, инспектпри су нам пбјаснили да, псим радника „на црнп“, 
велики прпблем прави и нашин исплате пријављених радника. 
Кажу, свесни су да су сви, па и лекари и спцијални радници заппслени у дпмпвима за стара лица, на 
минималцу и да најшещће неки мали изнпс дпбијају „на руке“. 
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РЕЗАОЕ Какп држава свакпм пд нас месечнп узме више пд ппла плате 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Држава свакпм заппсленпм грађанину Србије месешнп у прпсеку узме 54,87 пдстп пд брутп плате, дпк за 

живпт препстане тек 45,13 пдстп, ппказалп је истраживаое Мреже за ппслпвну ппдрщку (МПП). 

Акп се тпме дпда шиоеница да већина ппслпдаваца исплаћује минималну или зараду реткп већу пд 

прптиввреднпсти пд 200 евра јаснп је каква је куппвна мпћ грађана Србије, наведенп је у анализи МПП-

а. 

 

Пни су, у пквиру щирег истраживаоа на нивпу земаља југпистпшне Еврппе, анализирали кпликп је у 

нащпј земљи укупнп пптерећеое прпсешнпг заппсленпг грађанина ппрезима, таксама и псталим 

дажбинама и кпликп пд прпсешне брутп плате заппсленпм пстаје за све живптне пптребе. 

 

Резултати ппказују да су намети државе на заппслене грађане превиспки за сирпмащну земљу кап щтп 

је Србија, щтп ппсебнп пнемпгућава младе кпји имају ппсап да заснују ппрпдице и ппдигну пптпмствп”, 

навпди Мрежа за ппслпвну ппдрщку. 

  

Уместп да систем ппдржава заппслене и репрпдуктивнп сппспбне људе, пище у саппщтеоу, уз 

наппмену да се такп ради у ЕУ где рпдитељи зависнп пд брпја деце имају ппреске плакщице на зараде, 

пвде их ппрескпм пплитикпм држава дестимулище и примправа да напущтају земљу. 

  

Резултат пвакве ппреске пплитике је, какп пище, два милипна станпвника у Србији маое негп 1981. 

гпдине. 

 

Узрпк пвакп виспкпг пптерећеоа заппслених пспба у Србији је нерефпрмисан јавни сектпр и државна 

администрација кпји су двпструкп већи у пднпсу на прпсек далекп бпгатијих земаља ЕУ, навеп је у 

саппщтеоу Драгпљуб Рајић из Мреже за ппслпвну ппдрщку. 

  

У МПП-у сматрају и да је рефпрма ппрескпг система и растерећеое заппслених грађана и предузетника 

једини нашин за дугпрпшни ппправак привреде. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/511335/REZANJE-Kako-drzava-svakom-od-nas-mesecno-uzme-vise-od-pola-plate
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Како се дошло до рачунице 

 

Евп оихпве рашунице: Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику, прпсешна нетп зарада у 

Србији у септембру 2014. била је 43.975 динара. С пбзирпм да закпни у Србији преппзнају брутп зараду 

кап укупну зараду заппсленпг, тп знаши да је заппслени грађанин у Србији у септембру 2014. прпсешнп 

зарађивап брутп 71.221 динар. Тај изнпс је узет за укупну зараду прпсешнпг грађанина кап пплазна ташка 

за истраживаое. 

 

Рашунали смп кпликп прпсешан грађанин на нивпу Србије месешнп плати ппреза на дпдату вреднпст 

(ПДВ) када купује пснпвне живптне намернице, технишку рпбу, пдећу и пбућу и разлишите услуге у 

легалнп регистрпваним прпдавницима или кпд фирми пд кпјих нарушује услуге. На списак су дпдати и 

ПДВ на кпмуналне услуге, мпбилну и фиксну телефпнију, електришну енергију, гас, пбјащоавају аутпри 

анализе у саппщтеоу... 

  

Рашуналп се и кпликп заппслени грађанин прпсешнп месешнп пптрпщи нпвца на разлишите 

административне таксе, пбнављаое и вађеое пдређених дпкумената, разне трпщкпве државне и 

ппщтинске бирпкратије. Ппсебна ставка била је и прпсешнп месешнп пптерећеое ппрезпм на импвину 

на станпве и куће. Урашунати су, какп пище, и прпсешна месешна пптрпщоа рпбе са акцизнпм маркицпм 

(кафа, разлишите врсте пића, цигарета), нафтни деривати на пумпама (бензин, дизел, аутп-гас). 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/510921/Deset-zelja-MMF-koje-ce-nasa-vlada-ispuniti 

„БЛИЦ“ ПТКРИВА УСЛПВЕ АРАНЖМАНА СА МЕЂУНАРПДНИМ МПНЕТАРНИМ ФПНДПМ 

Десет жеља ММФ кпје ће наша влада испунити 

АУТПРИ: Г. Булатпвић/Г. Авалић   

Србија ће урадити све щтп ММФ буде тражип јер је тп дпбрп за државу, рекап је јуше премијер 

Александар Вушић. 

Пва изјава пптврђује да је извеснп да ће Србија дп Нпве гпдине дпбити аранжман са ММФ, а тп знаши да 

ће Влада минус у бучету за три гпдине смаоити за 1,5 милијарди евра. “Блиц” пткрива какп: 

 

 УКИДАОЕ СУБВЕНЦИЈА ДРЖАВНИМ ФИРМАМА 

За ММФ је неприхватљивп да је ребаланспм бучета издвпјен нпвац за Ппщтанску щтедипницу, Дунав 

псигураое и дпкапитализацију Српске банке и захтева умаоеое свих субвенција кпје не дппринпсе 

ппвећаоу прихпда бучета. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/510921/Deset-zelja-MMF-koje-ce-nasa-vlada-ispuniti
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 СТПП 

ГАРАНЦИЈАМА НА КРЕДИТЕ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

ММФ тражи пптпунп заустављаое праксе да бучет гарантује за кредите кпје узимају јавна предузећа. 

Држава ће пве гпдине за тп пптрпщити вище пд 520 милипна евра, а највећи прпблем је “Србијагас” на 

кпји пдлази 150 милипна евра гпдищое. 

  

 ПТПУШТАОА У ЈАВНПМ СЕКТПРУ 

ММФ сматра да већ у 2015. јавни сектпр мпра бити маои за пет пдстп, тј. за 25.000 људи. Влада ће 

анализирати где има вищка, а где маока заппслених, али рашуна и да ће скпрп шетири пдстп заппслених 

дп Нпве гпдине птићи у пензију. 

  

 ППВЕЋАОЕ НАПЛАТЕ ППРЕЗА 

Мисија ММФ тражи да се пбезбеди већа наплата свих ппреских пблика. Влада мпра да пптражи 

рещеое за велике запстале ппреске дугпве привреде. Захтева се и хитнп рещеое прпблема щверца 

дувана, збпг кпг је драматишнп пап прихпд пд акциза. 

  

 ШТЕДОА СВИХ ИНСТИТУЦИЈА ДРЖАВЕ 

Влада ће смаоити све трпщкпве институција државе, пд путних трпщкпва дп куппвине рпба и услуга, 

али и брпј канцеларија, агенција и радних тела. 

  

 ЗАМРЗАВАОЕ ПЛАТА И ПЕНЗИЈА ДП КРАЈА 2017. 

Маса издвајаоа из бучета за пензије и плате у јавнпм сектпру није умаоена за десет пдстп, какп је тп 

ММФ тражип, али ће у нареднпј гпдини бити пстварена ущтеда пд пкп 420 милипна евра, щтп је за пкп 

80 милипна евра маое пд траженпг. 

Вучића плаше јавна предузећа 

 

Премијер Вушић каже да га плаще рефпрме у јавним предузећима, јер се 

исппставилп да ће бити теже негп щтп је пшекивап. 

- Пшекујем птппр, јер је дугпгпдищое навике тещкп меоати. Да ли сам сигуран 

да ћемп успети? Нисам. Затп ћу да се бприм щтп вище будем мпгап да тп 

урадимп. Са ММФ и Светскпм банкпм ради се на унапређеоу раста приватнпг 

сектпра, без шега рефпрме и не вреде - рекап је Вушић. 
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 СРЕЂИВАОЕ СТАОА У 700 ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Сви ће мпрати да ппщтују 19 правила п ущтедама, сппнзпрствима, наградама, тендерима... 

  

 ЗАБРАНА НПВПГ ЗАППШЉАВАОА ДП КРАЈА 2017. 

ММФ не искљушује да се мпрају заппщљавати и нпви људи, али самп уз јаснп утврђен план кп ће збпг 

тпга на другпм месту пстати без ппсла. 

  

 ЗАМЕНА СТАРИХ, СКУПИХ КРЕДИТА, НПВИМ, ППВПЉНИЈИМ 

Једна пд варијанти је и издаваое еврп пбвезница пд кпјих се мпже пбезбедити ликвиднпст државе, уз 

ниже камате пд пних кпје су важиле 2010. или 2011. гпдине. 

  

 РЕШАВАОЕ СТАТУСА ФИРМИ У РЕСТРУКТУРИРАОУ 

ММФ не прихвата наставак праксе финансираоа друщтвених фирми из бучета, па је Влада најавила да 

креће у оихпву приватизацију. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/511158/Zeleznice-smanjuju-broj-radnika-i-traze-mlade-strucnjake 

Железнице смаоују брпј радника и траже младе стручоаке 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Железнице Србије имају у пвпм тренутку укупнп 17.386 заппслених и наставиће да смаоује брпј 

заппслених, али ће највећи прпблем и даље бити лпща старпсна и квалификаципна структура у пвпм 

државнпм предузећу, рекап је данас ппмпћник генералнпг директпра задужен за правне ппслпве и 

људске ресурсе Зпран Лукић. 

Српским железницама су, какп је рекап, неппхпдни у нареднпм перипду виспкппбразпвани млади 

струшоаци, кпји ће мпћи да раде и развијају се у кпрак са мпдерним железнишким технплпгијама, кпје 

стижу на наще пруге. 

 

Виспкп мпдерна впзна средства и савремена инфраструктура за впзпве великих брзина у наредним 

гпдинама биће ппслпвни и развпјни изазпв првенственп за младе струшоаке сапбраћајне, 

електрптехнишке, грађевинске и мащинске струке, али и друщтвених делатнпсти. 

 

"Затп верујемп да ће железница бити све ппжељнији и траженији ппслпвни изазпв за младе струшоаке 

свих струка", нагласип је Лукић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/511158/Zeleznice-smanjuju-broj-radnika-i-traze-mlade-strucnjake
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Железници, прецизан је Лукић, недпстају и радници "изврщних струка" кпје ушествују у неппсреднпм 

прганизпваоу железнишкпг сапбраћаја и тп ће у нареднпм перипду рещавати преквалификацијама, 

дпквалификацијама и кадрпвскпм репрганизацијпм радне снаге. 

 

Највећи брпј заппслених има између 51 и 55 гпдина живпта и између 31 и 35 гпдина раднпг стажа, 

рекап је Лукић и дпдап да су српске железнице у пвпј гпдини смаоиле брпј заппслених за 661 радника, 

те да ће дп краја гпдине тп предузеће напустити јпщ пкп 180 заппслених. 

 

"Тп знаши да ће захваљујући правилнпм впђеоу кадрпвске пплитике и ппщтпваоу закпнских прпписа у 

Железницама Србије брпј заппслених тпкпм пве и прпщле гпдине укупнп бити смаоен за шак 1.150 

радника", навеп је Лукић у писанпј изјави. 

 

Пн каже да лпща старпсна и квалификаципна структура железнишара представља "ппслпвнп велику 

пптещкпћу у функципнисаоу предузећа". 

 

Према оегпвим решима, са средопм струшнпм спремпм је гптпвп пплпвина заппслених, а са виспкпм 

пкп 12 пдстп заппслених или тек сваки псми железнишар. 

 

Модернизација 

Лукић истише да Железнице Србије, уз пуну ппмпћ Владе Србије, 

реализује свепбухватне и велике прпцесе мпдернизације 

инфраструктуре и впзних средстава. 

Министарствп грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре је најавилп 

да ће дп краја гпдине Железнице Србије бити трансфпрмисане такп щтп 

ће се ппделити у два предузећа задужена за железнишку инфаструктуру 

и превпз рпбе и путника. Предвиђенп је да се касније у два ппсебна 

предузећа пдвпји превпз рпбе и путника, а све у циљу ефикаснијег и 

транспарентнијег ппслпваоа. 
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/bez_dogovora_sindikata_obrazovanja_sa_ministrom.55.html?news_id=292527 

Без дпгпвпра синдиката пбразпваоа са министрпм 

АУТПР: В. АНДРИЋ 

Бепград - Сва шетири репрезентативна синдиката пд ппнедељка ппшиоу закпнски щтрајк, кпји 

ппдразумева скраћеое шаспва на 30 минута. На јушеращоим прегпвприма са министрпм прпсвете 

Срђанпм Вербићем није ппстигнут дпгпвпр, саппщтенп је накпн састанка.  
Уместп министра нпвинарима се пбратип оегпв ппмпћник за средое пбразпваое Зпран Кпстић, кпји је 
пценип да су разгпвпри били „кпректни“ и да ће захтев синдиката за увпђеое јединствених платних 
разреда у цеп јавни сектпр рещавати влада. Пн је казап да ће министар следеће недеље фпрмирати 
радну групу у кпјпј ће бити и представници репрезентативних синдиката, а кпја ће се бавити ппсебним 
кплективним угпвпрпм. За десетак дана ппшиоу разгпвпри п изменама Закпна п пснпвама система 
пбразпваоа и васпитаоа, такпђе уз ушещће синдиката. 

На питаое Данаса да ли ће наставницима кпји буду у закпнскпм щтрајку плата бити смаоена, Кпстић је 
пдгпвприп да „Министарствп не смаоује плате већ је тп ствар директпра щкпла“, те да је најважније да 
ушеници буду безбедни. Кпстић је дпдап да је у пвпм тренутку ранп гпвприти да ли је угрпженп 
пплугпдищте, али да „нема угрпжаваоа щкплске гпдине акп се щтрајк спрпвпди пп закпну“. 

Председник Синдиката радника у прпсвети Србије Слпбпдан Брајкпвић се нада да ће пд ппнедељка у 
щтрајку бити пкп 1.000 щкпла дпк је Јасна Јанкпвић из Уније синдиката прпсветних радника истакла да 
је 75 пдстп заппслених у прпсвети ушлаоенп у један пд шетири репрезентативна синдиката кпји 
прптестују. 

Брајкпвић је истакап да ће щтрајк трајати дпк се не ппстигне дпгпвпр са владпм п платним разредима. 

– Ми тражимп да се наще плате не смаоују дпк се не направе платни разреди. Тражимп и да птппшну 
разгпвпри п изменама закпна, јер министар прпсвете планира да уведе заппщљаваое пп кпнкурсу – 
истакап је Брајкпвић. 

Пптпредседник Синдиката пбразпваоа Србије Радпмир Шпјанпвић нагласип је да смаоеое плата 
прпсветним радницима неће бити самп 10 пдстп какп се најављује, већ да им је већ умаоен минули 
рад, такп да ће смаоеое плате бити пкп 14 пдстп. Пн је казап да ће прпсешна плата у пснпвним и 
средоим щкплама пасти на 38.000 динара. 

Рпдитељи и прптест 
На кпментар нпвинара Данаса да мнпги рпдитељи неће имати разумеваоа за прптест прпсветара, 
Јасна Јанкпвић каже да „у ушипнице треба да уђу задпвпљни наставници кпји ће наушити оихпву децу“. 
Тпмислав Живанпвић је истакап да п квалитету наставе и задпвпљству рпдитеља треба да размищља 
влада, а да је ппсап синдиката да брину п задпвпљству наставника. Пн је ппзвап рпдитеље да ппдрже 
прпсветне раднике у бпрбу за квалитетније пбразпваое. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/bez_dogovora_sindikata_obrazovanja_sa_ministrom.55.html?news_id=292527
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Кпначнп решеое брише ппследоу гпдину стажа 

АУТПРКА: Ј. Петрпвић-Стпјанпвић 

Мада мнпги тврде да није „ппщтенп” испущтати из пбрашуна ппследоу гпдину рада, министар Вулин 

пбјащоава да је прпблем трајних и привремених рещеоа технишке прирпде и да ће се све рещити 

закпнпм п ПИП 

Заппсленима, кпји пд наредне гпдине стишу услпв за пензију, мпглп би се „ппсрећити” да пдмах пп 
пензипнисаоу пд Фпнда ПИП дпбију кпнашнп, а не привременп рещеое, какп је тп дп сада бип слушај. 
За ту „привилегију” мпраће, међутим, акп се такав предлпг Министарства рада усвпји, да се пдрекну 
ппследое гпдине раднпг стажа. Пна не би улазила у пбрашун пензије. 

Тиме би пензипнери, истишу предлагаши, с једне стране били сигурни да им за некп време из ПИП 
фпнда неће стићи пбавещтеое да мпрају да врате преплаћене пензије пп привременпм рещеоу, кпје су 
у већини слушајева веће пд пензија пп кпнашнпм рещеоу. 

Ту мпгућнпст су пптврдили и министар рада Александар Вулин и в. д. директпра ПИП фпнда Драгана 
Калинпвић, пбјащоавајући да је управп предлпг – да ппследоа гпдина раднпг стажа не улази у пбрашун 
пензија, једна пд мпгућнпсти да се избегне издаваое привремених рещеоа за пензије. 

Према ппдацима ПИП фпнда управп је пва ппследоа гпдина раднпг стажа разлпг да се гпдищое изда 
шак 99 пдстп привремених рещеоа. У 70 пдстп слушајева разлпг те привременпсти је непптпуна 
дпкументација. 

Прпблем с привременим и кпнашним пензијским рещеоима не би бип такп пзбиљан прпблем да 
пензипнери и ПИП фпнд нису све шещће на судпвима. Ппщтп би, пп привременим рещеоима пензипнер 
дпбип нещтп већи шек, а пп кпнашнпм маои, пн мпра да врати вищак примљених пара. Пензипнери с 
правпм указују на тп да пни за ту „грещку” у пбрашуну нису криви, али судпви стају на страну Фпнда 
ПИП, такп да мнпги гпдинама тещкпм мукпм враћају на рате тај „вищак” за кпји нису криви, али испада 
да јесу – дужни. 

Чак у две трећине слушајева кприсник је дужан да врати разлику, дпк препсталу трећину шине срећнији 
кпјима се исплаћује дпплата.  
Министар Вулин пбјащоава да је рещеое пвпг питаоа технишке прирпде и да ће се све рещити закпнпм 
п ПИП, а Калинпвићева каже да се пвакав пбрашун минималнп или гптпвп уппщте неће пдразити на 
кпнашан изнпс пензије. Међутим, щта с пнима кпји су бащ ппследоих гпдина раднпг стажа унапређени 
и налазе се на меначерским ппзицијама, па им та плата и те какп ппдиже прпсек пензије? 
Већина пних кпји су се ппсле ппнпвне најаве надлежних јавили нащпј редакцији питају, акп је бащ све 
такп и пензија неће збпг тпга бити маоа, защтп их држава не ппщтеди плаћаоа дппринпса за ту 
ппследоу гпдину раднпг стажа? И где заправп пдлази тај нпвац, акп не у пбрашун пензија? 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Konacno-resenje-brise-poslednju-godinu-staza.sr.html
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Пвим питаоем, пзбиљнп се у вище наврата бавип и Саща Јанкпвић, защтитник грађана Србије, кпји је за 
„Пплитику” пбјаснип да пвп рещеое није принципијелнп. Укпликп, пбјаснип је пн, пвај предлпг буде 
закпнски прихваћен, без пбзира на тп кпликп је принципијелан или не, пн ће бити деп закпна кпји ће се 
примеоивати. 

С друге стране, акп се зна кпликп је неефикасна ппреска администрација у делу наплате ппреза и 
дппринпса, другпг рещеоа практишнп и нема, пбјащоава Јанкпвић. 

Какп се сазнаје, псим пвпг предлпга, размищља се да се за ту ппследоу гпдину раднпг стажа рашуна 
исти кпефицијент кап и за претхпдне гпдине или да се узме неки прпсешан изнпс за цеп радни стаж, щтп 
би ппмпглп пбрашуну пензија и дпбијаоу кпнашнпг, уместп привременпг рещеоа. Кпји ће пд ппнуђених 
предлпга прпћи зависиће и пд пдлуке радне групе при Министарству рада кпја ће се бавити пвим 
прпблемпм. 

У ПИП фпнду пбјащоавају да је разлпг защтп се размищља п прпмени нашина пбрашуна тај щтп званишна 
статистика тек наредне гпдине у марту излази с ппдацима п прпсеку зарада за претхпдну гпдину, щтп 
пни мпрају да шекају, па некп кп се пензипнище у мају пве гпдине и дпбије привременп рещеое мпра 
да шека бар дп марта наредне гпдине да би му се пбрашунала кпнашна пензија. 

Пракса да ппследоа гпдина раднпг стажа не улази у пбрашун пензија, ппстпјала је и пре десет гпдина и 
сви су пдмах дпбијали кпнашна рещеоа. Тп је, међутим, изазвалп негпдпваое, па је та пдредба брзп 
укинута. Тада је кап параметар кприщћен стаж, али не и зарада у ппследопј гпдини, щтп је неправеднп, 
с пбзирпм на тп да су примаоа пред пензију мнпгима највища бащ те ппследое гпдине. 
Инаше, према садащоим закпнским рещеоима, рпк за дпнпщеое рещеоа п кпнашнпм изнпсу пензије, 
кпјим ће привременп рещеое бити замеоенп, не ппстпји, већ тп зависи пд слушаја дп слушаја, имајући у 
виду када ће се кпмплетирати ппдаци збпг кпјих је тп претхпднп рещеое прпглащенп привременим. 
 
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/MPP-Drzava-svakom-gradjaninu-mesecno-uzme-vise-od-pola-plate.sr.html 

МПП: Држава свакпм грађанину месечнп узме више пд ппла плате 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Држава свакпм заппсленпм грађанину Србије месешнп у прпсеку узме 54,87 пдстп пд брутп плате, дпк за 

живпт препстане тек 45,13 пдстп, ппказалп је истраживаое Мреже за ппслпвну ппдрщку 

БЕПГРАД – Акп се тпме дпда шиоеница да већина ппслпдаваца исплаћује минималну или зараду реткп 
већу пд прптиввреднпсти пд 200 евра јаснп је каква је куппвна мпћ грађана Србије, наведенп је у 
анализи МПП-а. 

Пни су, у пквиру щирег истраживаоа на нивпу земаља југпистпшне Еврппе, анализирали кпликп је у 
нащпј земљи укупнп пптерећеое прпсешнпг заппсленпг грађанина ппрезима, таксама и псталим 
дажбинама и кпликп пд прпсешне брутп плате заппсленпм пстаје за све живптне пптребе. 

Резултати ппказују да су намети државе на заппслене грађане превиспки за сирпмащну земљу кап щтп 
је Србија, щтп ппсебнп пнемпгућава младе кпји имају ппсап да заснују ппрпдице и ппдигну пптпмствп, 
навпди Мрежа за ппслпвну ппдрщку. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/MPP-Drzava-svakom-gradjaninu-mesecno-uzme-vise-od-pola-plate.sr.html
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Уместп да систем ппдржава заппслене и репрпдуктивнп сппспбне људе, пище у саппщтеоу, уз 
наппмену да се такп ради у ЕУ где рпдитељи зависнп пд брпја деце имају ппреске плакщице на зараде, 
пвде их ппрескпм пплитикпм држава дестимулище и примправа да напущтају земљу. 

Резултат пвакве ппреске пплитике је, какп пище, два милипна станпвника у Србији маое негп 1981. 
гпдине. 

Узрпк пвакп виспкпг пптерећеоа заппслених пспба у Србији је нерефпрмисан јавни сектпр и државна 
администрација кпји су двпструкп већи у пднпсу на прпсек далекп бпгатијих земаља ЕУ, навеп је у 
саппщтеоу Драгпљуб Рајић из Мреже за ппслпвну ппдрщку. 

У МПП-у сматрају и да је рефпрма ппрескпг система и растерећеое заппслених грађана и предузетника 
једини нашин за дугпрпшни ппправак привреде. 

Евп оихпве рашунице: Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику, прпсешна нетп зарада у 
Србији у септембру 2014. била је 43.975 динара. С пбзирпм да закпни у Србији преппзнају брутп зараду 
кап укупну зараду заппсленпг, тп знаши да је заппслени грађанин у Србији у септембру 2014. прпсешнп 
зарађивап брутп 71.221 динар. Тај изнпс је узет за укупну зараду прпсешнпг грађанина кап пплазна ташка 
за истраживаое. 

Рашунали смп кпликп прпсешан грађанин на нивпу Србије месешнп плати ппреза на дпдату вреднпст 
(ПДВ) када купује пснпвне живптне намирнице, технишку рпбу, пдећу и пбућу и разлишите услуге у 
легалнп регистрпваним прпдавницима или кпд фирми пд кпјих нарушује услуге. На списак су дпдати и 
ПДВ на кпмуналне услуге, мпбилну и фиксну телефпнију, електришну енергију, гас, пбјащоавају аутпри 
анализе у саппщтеоу... 

Рашуналп се и кпликп заппслени грађанин прпсешнп месешнп пптрпщи нпвца на разлишите 
административне таксе, пбнављаое и вађеое пдређених дпкумената, разне трпщкпве државне и 
ппщтинске бирпкратије. Ппсебна ставка била је и прпсешнп месешнп пптерећеое ппрезпм на импвину 
на станпве и куће. Урашунати су, какп пище, и прпсешна месешна пптрпщоа рпбе са акцизнпм маркицпм 
(кафа, разлишите врсте пића, цигарета), нафтни деривати на пумпама (бензин, дизел, аутп-гас). 

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Vulin-Ocekujem-stopu-nezaposlenosti-ispod-20-odsto.sr.html 

Вулин: Пчекујем стппу незаппсленпсти исппд 20 пдстп 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

БЕПГРАД – Министар за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа Александар Вулин представип 
је рад свпг министарства у претхпдних щест месеци и изразип пшекиваое да ће стппа незаппсленпсти у 
Србији дп краја гпдине бити исппд 20 пдстп. 

„Ствари се меоају, мпжда не дпвпљнп брзп али се ипак меоају на бпље”, рекап је Вулин нпвинарима у 
Влади Србије. 

Вулин је казап да је кпнстатпван пад незаппсленпсти, да је један пд разлпга нпви Закпн п раду, а да је на 
тп утицала и ппвећана активнпст инспекције рада. 

Према оегпвим решима, тп министарствп не дугује ниједнпм кприснику „ни један једини динар” шак је и 
дуг према ппрпдиљима кпји је ппстпјап у пптпунпсти исплаћен. 
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Ппдсетивщи да је Влада Србије дпнела пдлуку да се щтеди на свему псим на спцијалним даваоима, 
Вулин је рекап да ће замплити лпкалне сампуправе да и пне не щтеде на најугпрженијима и на пнима 
кпјима је ппмпћ најпптребнија. 

Гппврећи п усвпјеним закпнским предлпзима и ппбпљщаоу амбијента за заппщљаваое и другим 
пбластима кпје ппкрива тп министартсвп, ппдсетип је да су у претхпднпм перипду усвпјени Закпн п 
раду, Закпн п пензисјкпм и инвалидскпм псигураоу и дпдап да су у припреми Предлпг закпна п 
заппщљаваоу странаца, Нацрт закпна п изменама и дппунама Ппрпдишнпг закпна, Закпна п спцијалнпј 
защтити, Закпна п финансијскпј ппдрщци ппрпдица са децпм... 

Када је реш п усвпјеоу, Вулин је рекап да је у 2014. дп сада билп 165 усвпјеоа пд шега 148 дпмаћих и 17 
инпстраних, да је у ппступку усвпјеоа 234 деце дпк тренутнп на реализацију усвпјеоа шека 731 
усвпјитељ. 

„Дп краја гпдине се пшекује пкп 190 усвпјеоа, а верујемп да ће следеће гпдине бити прекп 200”, рекап је 
Вулин ппдсетивщи да је прпщле гпдине билп 154 усвпјеоа. 

Какп је истакап, радиће се на тпме да администрација буде ефикаснија али се прпцедуре неће 
плакщавати збпг дпбрпбити деце. 

Вулин је рекап да ће се наставити са ппступкпм ревизије инвалидских пензија, а дп сада је у тријажи 
прегледанп 21.223 предмета. 

У претхпдних щест месеци, инспектпри рада пбавили су 24.665 инспекцијских надзпра и дпнетп је 5.123 
рещеоа п птклаоаоу утврђених недпстатака. 

„За щест месеци 15 пдстп вище је урађенп у пднпсу на целу прпщлу гпдину”, рекап је Вулин гпвпрећи п 
раду инспекције, указујући да су смртне ппвреде забележене тамп где се није ппщтпвап закпн и где се 
нису ппщтпвале пдгпварајуће преппруке. 

На крају кпнференције за нпвинаре Вулин је закљушип да је тп министарствп успелп да прпмени пднпс 
према спцијалнпј пплитици и да је ппкренулп мнпге знашајне ствари кпје су гпдинама шекале да буду 
рещене кап щтп је тп слушај са ревизијпм инвалидских пензија... 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Novi-Sad-otpusta-448-prekobrojnih-radnika-u-javnom-sektoru.sr.html 

Нпви Сад птпушта 448 прекпбрпјних радника у јавнпм сектпру 

АУТПР: А. Кпмненпвић 

На списку предузећа кпја су на финансијскпм издисају збпг нагпмиланих дугпва су јавнпкпмунална 

предузећа „Лисје”, „Стан”, „Градскп зеленилп”, „Пут”, „Чистпћа”, СПЦ „Впјвпдина” и ПУ „Радпснп 

детиоствп” 

Нпви Сад – Из нпвпсадскпг бучета пкп милијарду и 300 милипна динара биће ппредељенп за плаћаое 
дугпва щест градских јавних и кпмуналних предузећа, Предщкплске устанпве „Радпснп детиоствп”, и за 
спцијални прпграм за 448 радника кпји ће бити прпглащени технплпщким вищкпм, пптврдип је за 
„Пплитику” Радпван Иветић, председник Радне групе за санацију нпвпсадских јавнпкпмуналних и јавних 
предузећа. Тај нпвац би требалп да буде исплаћен најкасније ппшеткпм децембра, накпн щтп ребаланс 
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бучета дпбије „зеленп светлп” у нпвпсадскпј скупщтини. На списку предузећа кпја су на финансијскпм 
издисају збпг нагпмиланих дугпва и прекпбрпјнпг заппщљаваоа су јавнпкпмунална предузећа „Лисје”, 
„Стан”, „Градскп зеленилп”, „Пут”, „Чистпћа”, СПЦ „Впјвпдина” и ПУ „Радпснп детиоствп”. Накпн пет 
месеци пд када их је пкупип градпнашелник Милпщ Вушевић, екипа струшоака, у шији рад су били 
укљушени и представници гранскпг синдиката, направила је анализу ситуације у предузећима и 
устанпвама пд кпјих су неки и деценију губитащи, и предлпжила мере за оихпв ппправак. 
– Закљушили смп да у неким пд тих предузећа шак 90 пдстп укупних расхпда пдлази на исплату зарада, 
затим на измириваое камата према банкама, дугпваоа ппрескпј управи, дпбављашима... Затп је нащ 
предлпг да се истпвременп ураде две ствари: исплате птпремнине за 448 заппслених, и да предузећа 
дпбију наменска средства за измириваое дугпваоа према државним институцијама, кпмерцијалним 
банкама и другим ппверипцима. Предлпзи мера за оихпв ппправак иду у правцу враћаоа у дпмен 
пснпвне делатнпсти, збпг шега је у свакпм пд оих измеоен правилник п систематизацији радних места. 
Пдласкпм вищка заппслених самп на месешнпм нивпу биће пстварена збирна ущтеда за нетп лишне 
дпхптке и дппринпсе пд 30.440.392 динара, пбјащоава за „Пплитику” Радпван Иветић. 

Иакп ће самп рещаваоем прпблема вищка заппслених нпвпсадски губитащи у 2015. гпдини „ущтедети” 
вище пд 360 милипна динара, тп није гаранција и да ће ппшети ппзитивнп да ппслују. Нащ сагпвпрник је, 
међутим, сигуран да ће неки у првих щест месеци вратити стари сјај. 

– Чиоеница је да ћемп пвим мерама спрешити даље прппадаое, али ппзитивнп ппслпваое неће сви 
пдједнпм забележити. Међутим, сигуран сам да ће ЈКП „Чистпћа” и ЈКП „Лисје” већ у првпј пплпвини 
следеће гпдине 100 пдстп бити ппправљени. 

Из ЈКП „Лисје” кпје се бави пружаоем ппгребних услуга и пдржаваоем нпвпсадских грпбаља, пдлази и 
највећи брпј заппслених. На списку технплпщкпг вищка је оих 129. Тп предузеће је пример какп 
недпмаћинскп ппслпваое и „излазак” из пснпвне делатнпсти мпгу да дпведу дп кплапса. 

– Меначмент „Лисја” је најкппперативније пдрадип ппсап јер су укинули пдељеоа кпја уппщте нису 
била пптребна. „Лисје” је први пут 2013. гпдине билп у губитку. Сада ће дпбити 60 милипна динара за 
технплпщки вищак и 106 милипна да врате кредит Банци Интеза и Развпјнпм фпнду АПВ. Самп на тпме 
щтп неће мпрати да издвајају за раднике кпји нису радили и камате, пни ће месешнп ущтедети пд 15 дп 
17 милипна динара. 

Враћаое предузећа на оихпве пснпвне делатнпсти и брисаое из систематизација разних измищљених 
занимаоа, нагпмиланих места за струшне саветнике, саветнике маркетинга... а перманентнп смаоиваое 
брпја пних кпји раде кпмуналне ппслпве, била је пснпвна идеја струшоака кпји су припремали мпдел за 
оихпв ппправак. Расппред снага пп кпјем би 85 пдстп заппслених требалп да буду „прпизвпдни”, а 15 
пдстп радници из пратећих служби: администрације, правне... није ппстигнут у тпм размеру, али су 
успели да му се приближе. За пних 448 кпји ће бити прпглащени технплпщким вищкпм, за щта су мпгли 
и дпбрпвпљнп да се пријаве, биће пбезбеђене максималне птпремнине у висини пд једне прпсешне 
плате у Нпвпм Саду, тп јест пд пкп 50.000 динара пп гпдини стажа кпд ппслпдавца. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pancevackoj-%E2%80%9Epetrohemiji%E2%80%9D-kupac-ili-strajk 

Панчевачкпј „Петрпхемији” купац или штрајк 

АУТПР: З. Драгпјевић 
Иакп су у панчевачкпм гиганту жељнп пчекивали 16. пктпбар и ппсету председника Русије Владимира 
Путина Бепграду, радници „Петрпхемије” пстали су разпчарани. Дпгпвпр с Русима п преузимаоу 
„Петрпхемије” је изпстап, 

неке смернице су дате, а заппслени јпщ увек траже пдгпвпре пд јединпг шпвека кпји је упућен у сва 
дещаваоа, премијера Србије Александра Вушића. 

Председник Сампсталнпг синдиката кпмпаније Мища Фарага гпвприп је за „Дневник” п тренутнпј 
ситуацији. 

П пнпме щтп је пд кљушнпг знашаја за једнп пд највећих предузећа у Србији и Впјвпдини, пд шијег рада 
зависи и велики деп сппљнптргпвинске размене – а тп је приватизација – у кпмпанији за сада нема 
дпбрих вести. 

– Питаое власнищтва, кпје највище интересује све заппслене, није рещенп – каже Фарага. – Пп питаоу 
власнищтва, щтп нас највище интересује, нищта се не дещава, кап и питаое кп ће улпжити 120 милипна 
евра у изградоу ппгпна пплипрппилена. Ми смп папире и дпзвпле спремили, Град Паншевп је усвпјип 
регулаципни план развпја у кпјем је дпзвпљена градоа ппменутпг ппгпна. Чекамп званишне 
инфпрмације. Прпщлпг ппнедељка смп упутили дппис премијеру да ппсети „Петрпхемију” и „Азптару” и 
да на лицу места заппсленима каже п шему се ради јер пшигледнп самп пн зна щта је дпгпвпренп. 

Најављени щтрајк је изпстап у пшекиваоу да се премијер Вушић пбрати радницима „Петрпхемије” и 
„Азптаре”. 

– За сада нећемп предузимати никакве активнпсти. У субпту смп ппкренули ппстрпјеоа и имали смп два 
дана маоих прпблема с ухпдаваоем прпизвпдних капацитета. Надамп се да ће све бити у реду. Јпщ 
једнпм, мпжда два пута, пбратићемп се премијеру да нам саппщти планпве Владе за нас и „Азптару” јер 
у акцију идемп заједнишки. Укпликп се премијер не буде ппјавип, видећемп какп ћемп делпвати, 
верпватнп ћемп првп прганизпвати кпнференцију за нпвинаре и пбавестити јавнпст п прпблемима кпји 
нас муше – закљушип је Фарага. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pancevackoj-%E2%80%9Epetrohemiji%E2%80%9D-kupac-ili-strajk
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Нема ппнуда 
Пп ппследоим инфпрмацијама, у Агенцију за приватизацију није стигла ниједна ппнуда за 
„Петрпхемију”, ни за куппвину ни за стратещкп партнерствп. Руски партнери, кпјима би билп 
пптенцијалнп интересантнп да уђу у те кпмпаније, засад су тај предлпг пдбили. Та инфпрмација је 
велики прпблем за државу, а ппсебнп за јавнп предузеће „Србијагас“, кпјем „Петрпхемија”, „Азптара” и 
„МСК Кикинда“ дугују 60 милијарди. 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=14&nav_id=923963 

Лекарска кпмпра прптив маоих плата 

ИЗВПР: БЕТА 

Лекарска кпмпра Србије саппштила је да се прптиви смаоеоу плата лекарима. Фреем 

Какп се у саппщтеоу навпди, лекари у Србији незадпвпљни су пплпжајем у друщтву и сматрају да би 

здравствена струка мпрала да буде преппзната кап делатнпст пд изузетнпг знашаја за друщтвп. 

Лекарска кпмпра Србије пшекује пптпунп другашији пднпс власти према иницијативама лекарскпг 

еснафа, истише се у саппщтеоу.  

 

Синдикати заппслених у здравству траже да буду изузети пд смаоиваоа плата у јавнпм сектпру пд 10 

пдстп. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=14&nav_id=923980 

ИМТ најављује генерални штрајк 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Заппслени у Индустрији машина и трактпра (ИМТ), кпји већ некпликп дана прганизују једнпчаспвни 

штрајк уппзпреоа.птп: Б92, архива (Илустрација) 

За ппнедељак 17. нпвембар најављују генерални щтрајк и пбуставу рада збпг тпга щтп им се дугује 12 

зарада и шетири накнаде за превпз, изјавип је главни ппвереник АСНС у ИМТ Видпје Шћеппвић. 

Пн је за Таоуг казап да се пд 7. нпвембра у предузећу свакпдневнп пдвија једнпшаспвни щтрајк 

уппзпреоа кпји прганизују три репрезентативна синдиката АСНС, Нащ синдикат и Независнпст.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=14&nav_id=923963
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=14&nav_id=923980
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Захтеви синдиката су да се исплате зараде дп прпналаска стратещкпг партнера, ппвезиваое раднпг 

стажа заппсленима кпји дп краја гпдине испуоавају услпв за пдлазак у пензију и пвера здравствених 

коижица.  

 

Шћеппвић је навеп да се заппсленима дугује 12 зарада и шетири накнаде за превпз. Пн је наппменуп да 

су заппслени пд пктпбра дп данас примили самп један минималац пд пкп 10.000 динара закљушнп са 

накнадпм за превпз.  

 

Шћеппвић је најавип је генерални щтрајк пд ппнедељка, 17. нпвембра укпликп управа предузећа не 

испуни захтеве дп тада. Пн је казап да се прпизвпдоа и сада пдвија смаоеним капацитетима и да је 

прпблематишнп щтп нема извеснпсти у ппслпваоу.  

 

Инаше, представници синдиката заппслених у Индустрији мащина и трактпра ИМТ пре нещтп маое пд 

месец дана упутили су писмп председнику Владе Александру Вушићу у кпме су га уппзнали са тещким и 

лпщим стаоем у фабрици и затражили да се хитнп смени кпмплетнп рукпвпдствп и председник 

Скупщтине ИМТ.  

 

Кап разлпге су тада навели дпдатнп знашајнп задуживаое предузећа у реструктуираоу према 

дпбављашима, сукпб интересас највищег рукпвпдипца, неструшнпст у прегпвприма за мпгућу 

приватизацију ИМТ, непптизам, ппвећаое дугпваоа према радницима.  

 

ИМТ је у 2013.гпдини прпизвеп 460 трактпра, а у првих девет месеци пве гпдине 190 трактпра.  

 

У мају 2013. гпдине, држава је ппстала већински власник капитала ИМТ- 95 пдстп, а Скупщтина ИМТ је 

9.маја 2013.гпдине изабрала Надзпрни пдбпр кпји је за генералнпг директпра ИМТ- а именпвап Зпрана 

Радпсављевића, кпји је какп тврде, истпвременп и генерални директпр ИМР Ракпвица. 
 

 

 


