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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:519989-U-37-odsto-skola-casovi-po-pola-sata-Verbic-

Prosvetari-nece-biti-izuzeti-od-smanjenja-plata 

U 37 odsto škola ĉasovi po pola sata; Verbić: Prosvetari 

neće biti izuzeti od smanjenja plata 
E. V. N.   

U osnovnim i srednjim školama širom Srbije poĉeo štrajk prosvetnih radnika. Zvona se 

oglašavala na 30, ili na 45 minuta, negde i oba puta 

U Ĉaĉku samo tri od 25 škola imaju ĉasove od 45 minuta 

ĈASOVI su u ponedeljak, zbog štrajka prosvetara, bili skraćeni na 30 minuta. Prema podacima 
Ministarstva prosvete, štrajkovalo se u 37 odsto škola, dok prosvetni sindikati tvrde da je protest 
organizovan u polovini škola, a da je u njemu uĉestvovalo oko 75 odsto nastavnika. 

Pravi haos nastao je u školama u kojima nastavnici nisu jedinstveni, pa su jedni ţeleli ĉasove od 30, 
a drugi od 45 minuta. Negde je zvonilo regularno, drugde po skraćenom rasporedu, a u mnogim 
školama deca su imala po 15 minuta „lufta“ izmeĊu ĉasa i odmora. 

- Odluĉili smo da će ubuduće zvoniti na 30 minuta, a profesorima koji ne štrajkuju biće ponuĊen 
korektivni raspored - kazao je Vladan Nicović, direktor Ekonomske škole u Ĉaĉku. - Na to smo se 
odluĉili pre svega zbog bezbednosti uĉenika, koji su imali previše slobodnog vremena posle 30 
minuta ĉasa. Mi direktori smo sada u najteţoj situaciji, bukvalno izmeĊu ĉekića i nakovnja, jer 
samo izvršavamo ţelje i naredbe Ministarstva i sindikata. 

U Rasinskom okrugu problem je isti, ali rešenja razliĉita. 

- U manjem broju kolektiva gde jedan prosvetni radnik ţeli da drţi ĉas u trajanju od 45 minuta, 
direktori su zvonili prilagoĊavajući organizaciju nastave manjini - kaţe za „Novosti“ Dobrivoje 
Marjanović, predstavnik Unije sindikata prosvetnih radnika. - To nije dobro i izaziva haos. 

U Leskovcu je za kraj ĉasa zvonilo i posle 30 i posle 45 minuta. 

A, prosvetari će prekinuti štrajk, kaţu, kada im bude ispunjeno nekoliko zahteva, pre svega da 
budu izuzeti od smanjenja plata u javnom sektoru, posle koga bi im plata bila oko 39.000 dinara. Iz 
Vlade Srbije, meĊutim, poruĉili su im da izuzetaka u smanjenu neće biti. Nijedna strana, kako 
najavljuju, neće odustati, pa bi ova pat-pozicija mogla da potraje, a sa skraćenim ĉasovima da se 
uĊe i u drugo polugodište. 

- Ne ide da sekretarica u policiji i vojsci, spremaĉica u pojedinim agencijama ili vozaĉ u 
Ministarstvu imaju veću platu od nastavnika. Proseĉna plata u javnim preduzećima je iznad 70.000 
dinara, a u prosveti, sa sve profesorima univerziteta, zaradimo u proseku 42.500 dinara - kaţe za 
„Novosti“ Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:519989-U-37-odsto-skola-casovi-po-pola-sata-Verbic-Prosvetari-nece-biti-izuzeti-od-smanjenja-plata
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:519989-U-37-odsto-skola-casovi-po-pola-sata-Verbic-Prosvetari-nece-biti-izuzeti-od-smanjenja-plata
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MeĊu kolegama prosvetarima, dodaje, 80 odsto je sa fakultetskom diplomom. Upravo zbog ovakvih 
primera, drugi na listi zahteva ĉetiri reprezentativna sindikata jeste uvoĊenje jedinstvenih platnih 
razreda u ĉitavom javnom sektoru. Treći uslov za prestanak štrajka je hitan poĉetak rada na novom 
kolektivnom ugovoru. Zbog toga je Ministarstvo sa predstavnicima Unije sindikata prosvetnih 
radnika, Sindikata obrazovanja Srbije, Sindikata radnika u prosveti i „Nezavisnosti“ poĉelo 
formiranje radne grupe koja će se baviti kolektivnim ugovorima. 

VERBIĆ: PROSVETARI NEĆE BITI IZUZETI OD SMANjENjA PLATA 

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja SrĊan Verbić izjavio je danas da drţava ne moţe da 
ispuni zahtev sindikata da prosvetni radnici budu izuzeti od smanjenja plata. Verbić je za B92 rekao 
da se lista zahteva prosvetara svodi praktiĉno na to da ne bude smanjenja plata, što je, kako je 
naveo, jedina stavka koju drţava ne moţe da ispuni u ovom trenutku. 

- Sve ostalo je stvar pregovora, o svimu ostalom razgovaramo. Ministarstvo je uvek partner 
sindikatima, ali izuzimanje od smanjenja plata nije moguće - rekao je Verbić. 
On je istakao da je nezadovoljstvo prosvetnih radnika sasvim oĉekivano, ali da štrajk nije dobro 
rešenje jer direktno šteti Ċacima. On je naveo da ministarstvo podrţava zahtev sindikata da se 
naprave platni razredi, navodeći da će, kad budu formirane platne grupe, "plate biti povećane prvo 
onima koji su oĉigledno sadašnjim sistemom plata zakinuti". 

PROTEST NA FILOZOFSKOM 

Govoreći o protestu studenata na Filozofskom fakuletu, Verbić je rekao da je oĉigledno da ne 
postoje racionalni razlozi zašto protest toliko dugo traje, istiĉući da u ovom trenutku ministarstvo 
nema predlog rešenja. 

- Jedino mogu da kaţem da sam zabrinut za odvijanje ove školske godine i da moramo da zaštitimo 
studente koji ţele da idu na nastavu - rekao je ministar prosvete. 
Upitan na koji naĉin bi mogli da budu zaštićeni studenti koji ţele da idu na nastavu, Verbić je rekao 
da je moţda rešenje i u razmeštanju studenata po drugim fakultetima. 

BEOGRAD: ŠTRAJKUJE TEK PETINA 

NAJMANjE škola štrajkuje u Beogradu, tek 21 odsto. U Vojvodini je oko 70 odsto škola skratilo 
ĉasove. Prema podacima Školske uprave u Nišu, u Nišavskom, Topliĉkom i Pirotskom okrugu ĉasovi 
su skraćeni u 35 od 119 škola. Sindikati, meĊutim, tvrde da samo u Nišu od 34 štrajkuje 26 škola. U 
Rasinskom okrugu, navode u Uniji, protestu su se prikljuĉile 42 od ukupno 52 škole. U Ĉaĉku samo 
tri od 25 škola imaju ĉasove od 45 minuta. U Leskovcu štrajkuje izmeĊu 20 i 30 odsto škola. U šest 
opština Pomoravlja skraćenu nastavu ima 31 odsto škola. Prema podacima Školske uprave u 
Kraljevu, od ukupno 43 škole na teritoriji Raške, Vrnjaĉke Banje i Kraljeva, ĉasove je za 15 minuta 
skratilo 28 škola. 
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:520042-Posao-za-662-zdravstvena-radnika 

Posao za 662 zdravstvena radnika 
B. RADIVOJEVIĆ  

Sa 334 doktora i 328 sestara, zdravstvo dobija pojaĉanje. Zapošljavanje na neodreĊeno vreme, 

prvo se „ojaĉavaju“ ustanove kojima je najurgentnije 

ZDRAVSTVENE ustanove raspisaće uskoro konkurse za 334 lekara, farmaceuta i stomatologa i 328 
medicinskih sestara i tehniĉara, ĉije zapošljavanje je prošle nedelje, na predlog Ministarstva 
zdravlja, odobrila vladina komisija. 

U Ministarstvu zdravlja „Novostima“ je u ponedeljak reĉeno da će zdravstvene ustanove biti 
obaveštene o broju i strukturi radnih mesta koja su im odobrena, a novi kadar će zapošljavati na 
neodreĊeno vreme. 

- Odluka o prijemu doneta je na osnovu zahteva iz ustanova dostavljenih uobiĉajenim putem, i na 
osnovu podataka iz ustanova o neophodnosti prijema novog kadra koje je Ministarstvo zdravlja 
prikupilo iz svih zdravstvenih ustanova - kaţu u resornom ministarstvu. 

Takvom odlukom Ministarstva zdravlja trebalo bi da bude rešen problem nedostatka kadra tamo 
gde je najurgentnije. 

- Nova radna mesta nisu predviĊena samo za Beograd i druge velike gradove, već za sva podruĉja 
širom Srbije kojima nedostaju lekari i medicinske sestre - rekao je dr Zlatibor Lonĉar, ministar 
zdravlja.DRUGA POPUNAOVO je ove godine druga popuna radnih mesta u zdravstvu. U julu su 
odobrena 304 radna mesta, uglavnom za lekare, a pojaĉanje su dobile 53 ustanove. MeĊu njima su 
bile Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front“, bolnice u Majdanpeku, Kruševcu, Kikindi, 
Zajeĉaru, domovi zdravlja Ţagubica, Lapovo, Novi Sad... 

Zapošljavanjem 334 lekara i 328 medicinskih sestara i tehniĉara na neodreĊeno vreme, zdravstvene 
ustanove dobijaju znaĉajno pojaĉanje, jer je trenutna starosna struktura kadra krajnje nepovoljna. 
Od ukupno 31.498 lekara u zdravstvenom sistemu Srbije, prema podacima Lekarske komore, ĉak 17 
odsto - njih 5.529, starije je od 60 godina. IzmeĊu 50 i 60 godina ima 9.042 lekara, a svega tri 
odsto - 880, mlaĊe je od 30. 

Gotovo da nema zdravstvene ustanove koja ne kuburi sa manjkom lekara i medicinskog osoblja. Na 
birou rada specijalista gotovo i da nema. MeĊu oko 2.500 nezaposlenih lekara, najviše je (oko 
2.360) doktora opšte medicine. Da bi se oni iškolovali za profile koji nedostaju našem zdravstvu, 
potrebno je najmanje ĉetiri-pet godina. 

- Iako u javnom sektoru vaţi dvogodišnja zabrana zapošljavanja, apsolutno podrţavam inicijativu 
ministra Lonĉara da se popunjavaju radna mesta u zdravstvu - kaţe za „Novosti“ profesor dr Dušan 
Milisavljević iz Skupštinskog odbora za zdravstvo. - Naša struka je jako stara, mnogo specijalista je 
otišo u penziju, a jedan broj u Nemaĉku, Norvešku, Saudijsku Arabiju i druge zemlje koje traţe 
lekare. Sa ORL klinike u Nišu u poslednjih 10 godina otišlo je u penziju, ili su umrli pet-šest 
specijalista, a njihova radna mesta nisu popunjena, pa sam ja u 46. godini ovde najmlaĊi lekar. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:520042-Posao-za-662-zdravstvena-radnika
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Pritom, ORL nije meĊu najdeficitarnijim granama medicine, na radiologiji, pedijatriji, a posebno 
patologiji problem sa manjkom kadra je mnogo izraţeniji. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/511609/U-zdravstvu-12-platnih-razreda 

U zdravstvu 12 platnih razreda 

Danijela Nišavić  

U Srbiji postoji ĉak 17 osnovica za obraĉun zarada i preko 900 koeficijenata, utvrdila je Svetska 

banka. 

 

 

(+) Kliknite za uvećanje 

 

Prethodnih nedelja Ministarstvo drţavne uprave i lokalne samouprave imalo je sastanke sa 

predstavnicima sindikata zdravstva i prosvete. Cilj je bio utvrditi platne razrede na osnovu kojih bi 

zaposleni sa istim zanimanjem i struĉnom spremom, nezavisno od mesta rada, imali iste zarade.  

  

Konkretno, to bi znaĉilo da bi pribliţno istu platu imala sekretarica ili vozaĉ, bez obzira da li je 

zaposlen u opštini, školi ili u domu zdravlja. Ovaj princip bi vaţio bukvalno za sva zanimanja u 

javnoj upravi. 

 Jedno od rešenja je da plate u javnoj upravi imaju istu osnovicu koja će najverovatnije biti 

minimalna zarada, dok će mnoţenjem sa razliĉitim koeficijentima, u zavisnosti od struĉne spreme i 

vrste posla, dobijati iznos zarade. Od 1. januara minimalna zarada iznosiće 28.430 dinara. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/511609/U-zdravstvu-12-platnih-razreda
http://www.blic.rs/data/images/2014-11-16/537979_1415_lb.jpg?ver=1416171920.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-11-16/537979_1415_lb.jpg?ver=1416171920.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-11-16/537979_1415_lb.jpg?ver=1416171920.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-11-16/537979_1415_lb.jpg?ver=1416171920.jpg
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Naravno, ovo je samo jedan od predloga, a trenutno se ubrzano radi na izradi zakona kojim bi se 

stvorile osnove za primenu platnih razreda. 

  

U poĉetnoj fazi primene, kako za “Blic” kaţe SrĊan Svirĉev iz Svetske banke, platni razredi će se 

primenjivati samo za javnu upravu. Kasnija primena bila bi i na javna preduzeća.  

  

Raspon od jedan do sedam 

Ideja platnih razreda je da se vrednuju poslovi, a ne samo 

diplome. 

- Predlog našeg sindikata je da proporcije u platama budu 

1:2:4:5:7. U odnosu na minimalnu zaradu, diplomirani lekar bi 

imao ĉetiri puta veću platu, lekar specijalista pet puta, 

subspecijalista pet i po puta - ukazuje Cvetić. 

  

Kako za “Blic” kaţe Dragan Cvetić, predsednik Sindikata lekara i farmaceuta, jednog od ĉetiri 

ukljuĉenih u pregovore, usaglašen je okvir od 12 platnih razreda koji se odnose od 

najjednostavnijeg do najsloţenijeg zanimanja u zdravstvu.  

  

- Uspeli smo da u okviru 12 platnih nivoa poreĊamo zanimanja po vertikali od najjednostavnijih do 

najsloţenijih i rukovodećih funkcija. Platni razredi prate poslove koji se obavljaju. Ali posao lekara 

nije isti ako se uzme u obzir to da li radi u sali ili u institutu - ukazuje Cvetić. 

 To vaţi i za direktore, jer kako istiĉe, nije isto biti direktor Doma zdravlja sa 1.500 zaposlenih ili 

sa 200. 

 - Sada nam predstoji da se razvrstaju svi poslovi po horizontali. Konkretno to znaĉi da li je lekar 

specijalista, da li radi u sali, na reanimaciji, intenzivnoj nezi ili radi manje sloţen specijalistiĉki 

posao. Da li medicinska sestra radi u intenzivnoj nezi, što je najsloţeniji i najteţi posao sestre, ili 

radi kao administrator - objašnjava Cvetić. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/511899/Vulin-sa-MMFom-o-Zakonu-o-radu-socijalnom-dijalogu-inspekciji 

Vulin sa MMF-om o Zakonu o radu, socijalnom 
dijalogu, inspekciji... 

Tanjug  

Ministar za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin razgovarao je danas sa 

predstavnicima misije MeĊunarodnog monetarnog fonda (MMF), na ĉelu sa Zuzanom Murgasovom o 

aktivnostima Ministarstva u oblasti socijalnog dijaloga, socijalne zaštite, u oblasti radnog 

zakonodavstva i aktivnosti u oblasti inspekcije rada. 

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva rada, predstavnike MMF-a zanimali su detalji sprovoĊenja 

novog Zakona o radu, planiranje sredstava i aktivnosti neophodnih za rešavanje statusa viška 

zaposlenih u preduzećima koja su bila u postupku restrukturiranja do stupanja na snagu aktuelnog 

Zakona o privatizaciji (13. avgust 2014. godine), kao i racionalizacija javnog sektora. 

 

Predstavnici MMF-a obavešteni su da su u toku aktivnosti posebne radne grupe za harmonizaciju 

svih propisa u oblasti radnog zakonodavstva sa propisima Evropske unije i MeĊunarodne 

organizacije rada. 

 

TakoĊe im je reĉeno da će Ministarstvo sledeće godine pripremiti niz novih zakona - Zakon o 

zapošljavanju i osiguranju za sluĉaj nezaposlenosti, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, 

Zakon o socijalnom preduzetništvu, dodaje se u saopštenju. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/511701/Vulin-Radno-sposobni-primaoci-socijalne-pomoci-da-daju-doprinos 

Vulin: Radno sposobni primaoci socijalne pomoći da 
daju doprinos 

Tanjug  

Ministar za rad Aleksandar Vulin i gradonaĉelnik Siniša Mali potpisali su danas Memorandum koji 

predviĊa da se radno sposobni korisnici novĉane socijalne pomoći u Beogradu, a kojih je oko 

11.000, aktivno ukljuĉe u društvo i daju mu svoj doprinos. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/511899/Vulin-sa-MMFom-o-Zakonu-o-radu-socijalnom-dijalogu-inspekciji
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/511701/Vulin-Radno-sposobni-primaoci-socijalne-pomoci-da-daju-doprinos
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Reĉ je o Memorandumu o saradnji za sprovoĊenje mera socijalne ukljuĉenosti korisnika novĉane 

socijalne pomoći, a potpisao ga je i v.d. direktor Gradskog centra za socijalni rad Vladimir Ilić. 

 

Zahvaljujući Memorandumu, radno sposobni primaoci socijalne pomoći imaće priliku da se više 

ukljuĉe u društvo, na više naĉina, poput obrazovanja i rada, rekao je Vulin. 

 

Prema reĉima ministra, oni neće biti angaţovani osam sati dnevno, a postupak će ići tako što se 

radno sposoban korisnik pozove na razgovor i ponudi mu se program radne aktivacije. 

 

Ukoliko se ne prihvati plan aktivacije, prvo se umanjuje socijalna pomoć, a onda, ukoliko pozvano 

lice zaista neće da radi, gubi socijalnu pomoć. To se, kako je rekao ministar za rad, zapošljavanje, 

boraĉka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, ne odnosi na radno nesposobne. 

 

 - Niĉije dete neće ostati bez socijalne pomoći jer nije radno sposobno i nije duţno da odgovara za 

to što njegov otac neće da radi. Ovo se ne odnosi na bolesne, stare i na one koji na bilo koji naĉin 

ne mogu da rade -  rekao je Vulin. 

 

On je istakao da je ovo prilika da se radno sposobni korisnici socijalne pomoći aktiviraju, da im se 

"da podsticaj da izaĊu iz zaĉaranog kruga bede i da se radom preporuĉe zajednici". 

 

Vulin je rekao i da, prema anketama, većina radno sposobnih primalaca socijalne pomoći ţeli da 

radi, što je i oĉekivao. 

 - Ovo je naĉin da kroz rad i obrazovanje pokušate da promenite svoj status i da kaţete hvala 

zajednici i drţavi za ono što dobijate od njih -  rekao je Vulin i dodao da se onaj ko ne radi ne moţe 

nadati da će promeniti svoj status. 

 

Vulin je rekao da postoji tendencija da socijalna pomoć postane zanimanje i jedini izvor prihoda, 

pa se ne traţi posao. 

 

 - Oko 11.000 ljudi su dovoljno zdravi da mogu da rade, nemaju posao i dobijaju novĉanu pomoć. 

Ima li išta logiĉnije nego da nešto i rade i da im pruţimo priliku da kroz rad i obrazovanje pokušaju 

da promene svoj status. Ovo je dobra vest - podvukao je Vulin. 

 

Mali je istakao da Grad podrţava inicijativu Vlade i Ministarstva za rad kako bi se socijalnim 

korisnicima koji dobijaju novĉanu pomoć omogućilo da se aktiviraju i na neki naĉin daju doprinos 

društvu. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/511611/SECA-Otpusteno-200000-radnika 

SEĈA Otpušteno 200.000 radnika 

G. Bulatović  

U malim i srednjim preduzećima se od 2009. godine smanjio broj zaposlenih za skoro 200.000, sa 

582.409 na današnjih 385.934. 

Koordinator Foruma malih i srednjih preduzeća PKS Aleksandar Graĉanac kaţe za „Blic” da su 

razlozi sledeći: smanjenje traţnje, ulaganja, porast troškova ulaganja, psihološki strah od 

neuspeha, hroniĉna nelikvidnost, porast sive ekonomije, kao i porast parafiskalnih troškova u 

poslovanju samo su neki od uzroka ovakve statistike.  

  

- Zdrava preduzetniĉka dinamika je poĉela da se gubi, usporenim osnivanjem, rastom, ali i sve 

brojnijim gašenjem firmi. Srbija je 2009. imala 266.242 mikro, male i srednje firme i preduzetnike, 

a danas ih je registrovano 217.000 - objašnjava Graĉanac. 

  

On podseća da se, prema pokazateljima EU, Srbija našla u grupi zemalja koje su umereni inovatori, 

sa performansama ispod proseka, a po pokazateljima kvaliteta preduzetništva, osim BiH, najslabija 

je u regionu.  

  

- Drţava od poĉetka krize nije prepoznavala vapaje malog sektora. I kada je ĉinila neke male 

pomake, mnoge mere su bile zakasnele. Umanjeno je ili ukinuto 138 parafiskalnih nameta, što je 

nedovoljno u odnosu na 256 tada identifikovanih. Danas ih je preko 300 - podseća Graĉanac. 

  

Dodaje da su izmene Zakona o PDV dodatno urušile poslovanje malih firmi jer se PDV plaća po 

fakturisanju. 

  

- I zakon o rokovima plaćanja je, naţalost, bio mrtvo slovo na papiru, jer je meĊu najvećim 

duţnicima bila drţava. Nelikvidnost se nastavila, a veliki broj malih i srednjih firmi bukvalno 

bankrotirao zbog nemogućnosti da se izbori sa nelikvidnošću - zakljuĉuje Graĉanac. 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/511611/SECA-Otpusteno-200000-radnika
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/511734/KORUPCIJA--Poslanici-o-zastiti-uzbunjivaca 

KORUPCIJA Poslanici o zaštiti uzbunjivaĉa 

Beta  

Poslanici Skupštine Srbije treba da poĉnu raspravu o Predlogu zakona o zaštiti uzbunjivaĉa koji 

predviĊa, kako je vlada obrazloţila, potpunu zaštitu osoba koje prijavljuju sumnju na korupciju. 

Vlada je u obrazloţenju Predloga zakona navela da se zaštitom uzbunjivaĉa štiti javni interes i da 

se predloţenim rešenjima otklanjaju mogućnosti da oni trpe štetne posledice i obezbeĊuje im se 

odgovarajuća pravna sugurnost. Poslanici treba i da se izjasne o predlogu vlade za izbor javnih 

tuţilaca za apelaciona javna tuţilaštva, kao i o predlozima Visokog saveta sudstva o izboru sudija 

koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i predsednika sudova. 

  

Na dnevnom redu je i Predlog zakona o potvrĊivanju Ugovora Srbije i Bosne i Hercegovine o 

izruĉenju osumnjiĉenih za kriviĉna dela, zatim predlozi zakona o zaštiti i odrţivom korišćenju 

ribljeg fonda, finansiranju i o obezbeĊenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje. Na sednici će 

biti razmatran i Predlog zakona o potvrĊivanju Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o 

slivu reke Save, Predlog zakona o potvrĊivanju Drugog amandmana na Ugovor o saradnji Vlade 

Srbije i Evropske organizacije za eksploataciju meteoroloških 

satelita (EUMETSAT). 

  

Poslanici će razmatrati i Predlog zakona o zapošljavanju stranaca i Sporazum vlada Srbije i Rusije o 

statusu srpskih vojnih memorijala na teritoriji Rusije i ruskih vojnih memorijala na teritoriji Srbije. 

Sednica će poĉeti u 10 sati. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/511927/SKOLSTVO-Nastavnici-u-strajku-djaci-opet-u-haosu 

ŠKOLSTVO Nastavnici u štrajku, Ċaci opet u haosu 

Z. Lazarević, dopisnici "Blica"  

Predstavnici ĉetiri reprezentativna prosvetna sindikata tvrde da je skraćenjem ĉasova danas 

štrajkovalo oko 60 odsto škola širom Srbije, dok je Ministarstvo prosvete saopštilo da su se ĉasovi 

redovno odvijali u 63 odsto škola. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/511734/KORUPCIJA--Poslanici-o-zastiti-uzbunjivaca
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/511927/SKOLSTVO-Nastavnici-u-strajku-djaci-opet-u-haosu
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Ono što je obeleţilo juĉerašnji dan jeste haos, jer u većini škola nisu štrajkovali svi nastavnici, već 

je odreĊeni broj drţao nastavu od 30 minuta, dok su ostali imali ĉasove od 45 minuta. Tako su deca 

15 minuta lufta kod pojedinih profesora koristila za odlazak van školskog dvorišta. 

  

- Drago mi je što najveći broj nastavnika, uprkos veoma teškoj situaciji, interese uĉenika stavlja na 

prvo mesto - rekao je juĉe povodom štrajka ministar prosvete SrĊan Verbić. 

  

Unija sindikata prosvetnih radnika istakla je da je osnovni zahtev da prosvetni radnici budu izuzeti 

od smanjivanja plata od deset posto. Traţi se i hitno uvoĊenje platnih razreda i pregovori o 

kolektivnim ugovorima 

  

Novi Sad 

Od ukupno 52 škole, nema ni jedne koja je u potpunosti obustavila nastavu. Zakonski minimum, 

gde ĉasovi traju 30 minuta, poštuje oko 55 odsto škola. 

  

Kragujevac 

Od 64 škole u Šumadiji, 27 je u štrajku. Kako kaţe naĉelnik školske uprave Radojko Damnjanović, 

42 odsto prosvetnih radnika štrajkuje. 

- U Kragujevcu je, od 35 škola, štrajk u deset Osnovnih i u sedam srednjih. To znaĉi da većina ne 

štrajkuje i da se nastava odvija normalno - kaţe Damnjanović. 

  

Kraljevo 

Ţarko Milosavljević, naĉelnik Školske uprave u Kraljevu, rekao je za "Blic" da su od 43 srednje i 

osnovne škole na podruĉju Kraljeva, Vrnjaĉke Banje i Raške, u 28 ĉasovi skraćeni na 30 minuta, a 

da ukupno 146 prosvetnih radnika radi puno radno vreme. 

  

Čačak 

Samo u tri od 25 osnovnih škola na teritoriji Ĉaĉka nastava se odvijala normalno, dok su u svim 

ostalim ĉasovi skraćeni na 30 minuta. Pozivu na štrajk nisu se odazvali zaposleni u školama u 

Gornjoj i Donjoj Trepĉi, kao i OŠ ’’Stepa Stepanović’’ u Gornjoj Gorevnici. 

Prema podacima Školske uprave u Ĉaĉku, polovina srednjih škola je u štrajku. Ĉasovi su trajali 30 

minuta u Gimnaziji, Prehrambeno-ugostiteljskoj i Mašinsko-saobraćajnoj školi. 
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Zrenjanin 

Podaci o štrajku prosvetnih radnika u srednjem Banatu razlikuju se u zavisnosti od toga ko ih 

saopštava. 

- Odziv škola na poziv za štrajk u gradu Zrenjaninu i opštinama Ţitište, Novi Beĉej, Seĉanj i Nova 

Crnja, odliĉan je. Imamo podatke da je 95 posto škola u obustavi, sa zvonom na trideset minuta - 

tvrdi Ranko Hrnjaz, ĉelnik Nezavisnog sindikata javnih sluţbi. 

Naĉelnik Školske uprave za Banat Staniša Banjanin kaţe da on raspolaţe podacima iz škola. 

- Prema tim podacima, pre podne su u štrajku bile 83 škole, sa delimiĉnom obustavom rada 

odnosno ĉasovima od 30 minuta. Sa presekom iz popodnevne smene, podaci su da je 95 škola u 

obustavi, od ukupno 192 pod ingerencijom Školske uprave za Banat, što je oko 50 odsto - kaţe 

Banjanin. 

  

Niš 

Prosvetni radnici u Nišu skratili su ĉasova na 30 minuta u 27 osnovnih i srednjih škola. MeĊutim, i u 

školama koje su zapoĉele štrajk po zakonu dosta nastavnika i profesora ne ţeli da štrajkuje, već 

drţe ĉasove 45 minuta. U Nišu ima 56 osnovnih i 23 srednje škole. 

  

Kruševac 

Prema podacima Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije od 52 škole u Rasinskom okrugu u štrajku 

su 42. U Školskoj upravi tvrde da nastavnici štrajkuju u 39 škola. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/511774/Prosvetari-I-bez-smanjenja-imamo-najnize-plate-u-regionu 

Prosvetari: I bez smanjenja imamo najniže plate u 
regionu 

FoNet  

Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević rekao je FoNetu, povodom štrajka 

koji su organizovali sindikati prosvete skraćivanjem ĉasova u osnovnim i srednjim školama na 30 

minuta, da je osnovni zahtev da prosvetni radnici budu izuzeti od smanjivanja plata od 10 odsto. 

Mi i onako imamo najniţe plate u Republici, ĉak ispod proseĉnog primanja. Prosek je 44.000, 

prosvetni radnici imaju 43.000, a sa ovim smanjenjem imali bismo platu manju od 40.000 dinara, 

rekao je Matijević dodajući da je to jako 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/511774/Prosvetari-I-bez-smanjenja-imamo-najnize-plate-u-regionu
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nepravedno, “posebno ako se zna da oko 80 odsto kolega imaju 

završen fakultet”. 

  

On je rekao da sindikati traţe i hitno uvoĊenje platnih razreda u celokupnom javnom sektoru, kao i 

pregovora o kolektivnim ugovorima u proseveti. 

  

Drugi zahtev je da se donese zakon o platnim razredima u kome bi sve javne sluţe bile obuhvaćene 

i treći zahtev je da što pre poĉnu pregovori o kolektivnom ugovoru, ĉije vaţenje istiĉe u januaru. 

  

Matijević nije mogao da precizira dokle će štrajk trajati,  navodeći da su zahtevi prosvetnih radnika 

“za Vladu veoma teški”, a za sindikate minimalni. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/511745/STRAJK-PROSVETARA-Ocekujemo-od-vlade-da-bude-Robin-Hud 

ŠTRAJK PROSVETARA Oĉekujemo od vlade da bude 
Robin Hud 

Tanjug  

U delu osnovnih i srednjih škola u Srbiji ĉasovi su od danas skraćeni na 30 minuta zbog štrajka 

prosvetnih radnika koji izmedju ostalog traţe da budu izuzeti od smanjenja plata za deset odsto. 

Prema reĉima portparola Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) Jasne Janković, još je 

rano reći koliko je škola u štrajku, ali se oĉekuje da će ih biti oko 1.000. 

 

- Mi smo još 29.oktobra proglasili štrajk koji će poĉeti baš danas 17.novembra skraćivanjem ĉasova 

na 30 minuta. U petak smo se sastali sa ministrom Verbićem da razgovaramo o našim zahtevima, ali 

do dogovora nije došlo - rekla je Janković Tanjugu. 

 

Ona je istakla da su prosvetni radnici potpuno svesni da je drţava u krizi, ali da oĉekuju 

ravnopravnost u podeli tog tereta. 

 

- Ono na ĉemu insistiramo to je da se ravnopravno podeli teret ekonomskih mera. Kada kaţemo 

ravnopravno onda oĉekujemo od vlade da će biti Robin Hud i uzeti onima koji imaju mnogo, a ne 

onima koji nemaju ništa ili imaju malo - istakla je ona. 

 

Govoreći o zahtevima sindikata, portparol USPRS je ukazala da su proseĉne plate u javnom sektoru 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/511745/STRAJK-PROSVETARA-Ocekujemo-od-vlade-da-bude-Robin-Hud
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70.000 dinara, dok je proseĉna plata u prosveti 42.000 dinara, tako da bi vlada trebalo da donese 

jedinstvene platne razrede. 

 

- Kada se taj javni sektor uravnoteţi, tek onda oduzimati plate, tek onda gledati da li će to biti 10, 

12 ili 15 odsto, a ne ovako, da jednu profesorsku platu ima neko ko radi mnogo manje zahtevan 

posao sa srednjom školom u nekakvoj vladinoj agenciji i da onda i njemu i nama bude oduzeto isto 

- rekla je Janković. 

  

Treći zahtev prosvetara je hitno otpoĉinjanje pregovora o Posebnom kolektivnom ugovoru i 

izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. 

  

- Ono što stalno govorimo, to je da druga strana nikako ili ne ţeli da razume našu ozbiljnost ili neće 

ili moţda ne moţe, sad to treba pitati vladu i ministastvo prosvete jer ono oko ĉega smo se mi vrlo 

lako mogli dogovoriti, a to je poĉetak pregovora o Posebnom kolektivnom ugovoru, mi smo i to 

morali da uvrstimo u zahteve - rekla je ona. 

 

Janković primećuje i da u Srbiji dok se ne objavi štrajk "niko ne seda za pregovaraĉki sto", te da se 

na neki naĉin poslodavci primoravaju na razgovor što apsolutno nije ni nalik onome što bi trebalo 

da bude socijalni dijalog. 

 

Inaĉe, štrajk su najavila sva ĉetiri reprezentativna sindikata u prosveti, USPRS, Sindikat radnika u 

prosveti Srbije, "Nezavisnost" i Sindikat obrazovanja Srbije. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/U-toku-strajk-prosvetara-razliciti-podaci-o-broju-skola-u-protestu.sr.html 

Школе у штрајку, синдикат и Министарство 
„ратују” подацима 

Министарство просвете: У Србији редовно радило 65 одсто школа. – Синдикат: 70 одсто 

просвете у штрајку, очекујемо да влада буде Робин Худ 

Незадовољни најављеним смањењем плата од 10 одсто, просветни радници у основним и 
средњим школама почели су законски штрајк, тако што су часове скратили на 30 минута. О 
томе колико је школа у штрајку, постоје опречни подаци, јер синдикалисти тврде да штрајкује 
око 70 одсто, док је Министарство просвете саопштило да су се часови редовно одвијали у 65 
процената школа. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/U-toku-strajk-prosvetara-razliciti-podaci-o-broju-skola-u-protestu.sr.html
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Министарство просвете је пребројало да је у Србији у преподневној смени редовно радило 
1.106 основних и средњих школа (63 одсто), док се у 662 школе (37 процената) настава 
одвијала са скраћеним часовима од 30 минута. У Београду се редовна настава у трајању од 45 
минута изводила у 79 одсто школа, тврде у МП. 

У току поподнева за наш лист је речено да штрајкује 35 одсто школа, још мање него у 
преподневној смени. 

„Драго ми је што највећи број наставника, упркос веома тешкој ситуацији, интересе ученика 
ставља на прво место”, рекао је министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан 
Вербић. Он је додао да је материјални положај просветних радника толико тежак да је такво 
стање на дужи рок неодрживо. „Просветни радници сносе велики део терета друштвених и 
економских реформи које спроводи Влада Републике Србије и баш због тога је потребно 
успоставити систем плата који одговара одговорности и нивоу образовања који наставници 
имају”, додао је Вербић у изјави медијима. 

Он је подсетио да је почело формирање радне групе за преговоре о посебном колективном 
уговору на коме ће се заједно са представницима четири репрезентативна синдиката просвете 
радити у наредним недељама. Такође, представници синдиката биће у најкраћем могућем 
року укључени у рад на изменама Закона о основама система образовања и васпитања. 

Међутим, председник Синдиката радника запослених у просвети Слободан Брајковић каже за 
„Политику” да су часови скраћени у 70 одсто од 1.400 школа, а да разлика у подацима између 
министарства и синдиката потиче одатле што министарство обрачунава и оне школе са једним 
до пет ђака. 

– Министарство рачуна и специјалне школе које никада не штрајкују, као и оне 
„патуљасте”,којих има око 300. Ако њих не рачунамо, наши подаци показују да штрајкује 70 
одсто школа и то оне велике – објашњава Брајковић. 

Подсетимо, штрајк су организовали Самостални синдикат, Унија просветних радника, Синдикат 
образовања Србије и Грански синдикат просветних радника „Независност”. Они траже да се 
просветни радници изузму од смањења плата док се не уреде платни разреди запослених у 
јавном сектору, затим потписивање новог колективног уговора, као и да се не мења члан пет 
Закона о основном систему образовања и васпитања који подразумева да се прво запошљавају 
технолошки вишкови по школама па тек онда да се отворе конкурси за запошљавање. 

Репрезентативни синдикати траже и да остану јубиларне награде и дневнице. 

Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС) је упутила и проглас јавности и 
родитељима, у којима објашњава разлоге за штрајк и у којем се наводи да просветни радници 
не желе да их сматрају непријатељима деце, да су и они родитељи и да нагомилани 
проблеми, а посебно корупција, прете да уруше комплетан образовни систем. 

Они кажу и да је просечна плата наставника 39.000 динара и да ће најављеним смањењем 
бити још мања, док су просечне плате у јавном сектору 70.000 динара. 

Према речима портпарола УСПРС Јасне Јанковић, просветни радници су потпуно свесни да је 
држава у кризи, али да очекују равноправност у подели тог терета. 

„Оно на чему инсистирамо то је да се равноправно подели терет економских мера. Када 
кажемо равноправно онда очекујемо од владе да ће бити Робин Худ и узети онима који имају 
много, а не онима који немају ништа или имају мало. Када се јавни сектор уравнотежи, тек 
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онда треба одузимати плате, тек онда гледати да ли ће то бити 10, 12 или 15 одсто, а не овако, 
да једну професорску плату има неко ко ради много мање захтеван посао са средњом школом 
у некаквој владиној агенцији и да онда и њему и нама буде одузето исто”, рекла је Јанковић. 

Синдикати настављају законски штрајк и очекују да разговарају са премијером Александром 
Вучићем. 

Сандра Гуцијан 
--------------------------------------- 

Вербић: Просветари неће бити изузети од смањења плата 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић изјавио је данас да држава не 
може да испуни захтев синдиката да просветни радници буду изузети од смањења плата. 

Вербић је за Б92 рекао да се листа захтева просветара своди практично на то да не буде 
смањења плата, што је, како је навео, једина ставка коју држава не може да испуни у овом 
тренутку. 

„Све остало је ствар преговора, о свиму осталом разговарамо. Министарство је увек партнер 
синдикатима, али изузимање од смањења плата није могуће”, рекао је Вербић, који је навео 
да је 37 школа у штајку. 

Он је истакао да је незадовољство просветних радника сасвим очекивано, али да штрајк није 
добро решење јер директно штети ђацима. 

„Немамо другог избора него да радимо и да радимо најбоље што можемо”, рекао је Вербић, 
који сматра да су часови од 30 минута катастрофа. 

Он је навео да министарство подржава захтев синдиката да се направе платни разреди, 
наводећи да ће, кад буду формиране платне групе, „плате бити повећане прво онима који су 
очигледно садашњим системом плата закинути”. 

Говорећи о протесту студената на Филозофском факулету, Вербић је рекао да је очигледно да 
не постоје рационални разлози зашто протест толико дуго траје, истичући да у овом тренутку 
министарство нема предлог решења. 

„Једино могу да кажем да сам забринут за одвијање ове школске године и да морамо да 
заштитимо студенте који желе да иду на наставу”, рекао је министар просвете. 

Упитан на који начин би могли да буду заштићени студенти који желе да иду на наставу, 
Вербић је рекао да је можда решење и у размештању студената по другим 
факултетима.(Танјуг) 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vulin-Radna-aktivacija-nacin-da-se-izadje-iz-bede.sr.html 

Вулин: Радна активација начин да се изађе из 
беде 
БЕОГРАД – У Скупштини града Београда данас је потписан Меморандум о сарадњи и 
спровођењу мера социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи који предвиђа 
њихову радну активацију. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vulin-Radna-aktivacija-nacin-da-se-izadje-iz-bede.sr.html
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Како је истакнуто на конференцији за новинаре, циљ је да се људи који су радно способни, а 
примају социјалну помоћ, активирају, што подразумева образовање, лечење, радну активацију 
и друштвено користан рад. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин рекао је данас 
да у Београду 11.000 радно способних прима социјалну помоћ и да је велики број анкетираних 
корисника те помоћи спреман да прихвати „радну активацију”. 

Он је казао да ће онима, који одбију радну активацију, прво бити умањена социјална помоћ, а 
потом и укинута. Вулин је истакао да ником ко је радно способан неће бити укинута социјална 
давања. 

Вулин је рекао да постоји „тенденција да примање социјалне помоћи постане занимање” и 
оценио да се је радна активација начин да се да подстицај да неко ко прима социјалну помоћ 
покаже своју „вредност и вредноћу” и изађе из беде. 

Вршилац дужности директора Градског центра за социјални рад Владимир Илић навео је да 
две трећине корисника социјалне помоћи не тражи посао. 

Он је казао да је у 2013. години било 100.000 корисника социјалне помоћи. 

„Новчану социјалну помоћ користи 8.777 породица, што је негде око 22.650 чланова”, казао је 
Илић и додао да 77 одсто корисника који су у породици имали неког ко је користио социјалну 
помоћ, такође не тражи посао. 

Градоначелник Београда Синиша Мали казао је да град Београд подржава иницијативу Владе 
Србије и министарства рада како би се корисници који примају социјалну помоћ активирали. 

Говорећи о подстицању запошљавања младих Мали је навео као добар пример велику 
компанију која ће у Обреновцу отворити нову фабрику. 

„Ми смо инсистирали у уговору који ћемо потписати у наредних неколико недеља да постоји 
обавеза послодавца да прима ђаке, у овом случају из Техничке школе на праксу сваки дан, 
како би стекли искуство”, казао је Мали. 

У Влади Србије 14. новембра потписан је Меморандум о разумевању о инвестирању кинеске 
компаније „Меита Гроуп” у изградњу погона у Обреновцу и улагању „Стреит Гроуп” у 
проширење погона те компаније у Старој Пазови, чија је укупна вредност 48 милиона евра. 

Тада је речено да ће у наредне три недеље бити припремљен коначни уговор за ту 
инвестицију када ће се знати сви детаљи, међу којима је и износ субвенција које ће 
обезбедити Влада Србије. 

Председник београдске општине Обреновац Мирослав Чучковић рекао је да је „Меита Гроуп” 
мултинационална компанија која има више од 30.000 запослених и неке од землаја у којима 
послује су Француска, Немачка, Индија и Кина. Снабдева готово половину светског тржишта 
клиповима, носачима и блоковима мотора и раде са свим компанијама из аутомобилске 
индустрије. 

Градоначелник Београда је 5. новембра у Обреновцу изјавио да очекује долазак једне ауто-
компаније у ту општину, али није рекао која је то компанија. 

Меморандум о сарадњи за спровођење мера социјалне укључености корисника новчане 
социјалне помоћи потписали су данас у Скупштини града министар за рад, запошљавање, 
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борачка и социјална питања Александар Вулин, градоначелник Синиша Мали и вршилац 
дужности директора Градског центра за социјални рад Владимир Илић. 

Претходно је у октобру Влада Србије усвојила Уредбу о радној активацији корисника новчане 
социјалне помоћи. 

Бета 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/duze-od-godine-56000-radnika-ne-prima-platu 

Дуже од године 56.000 радника не прима плату 
Судећи по ономе што слушамо од надлежних, незапосленост ће, ако је будемо лечили по 
садашњем рецепту и темпу, у Србији ускоро бити излечена. Како смо чули од директора 
Националне службе за запошљавање Зорана Мартиновића, 

Радници морају да раде, али без зараде 

 стопа незапослености у нашој земљи сада је 17,6 одсто, мања је 2,7 одсто у односу на други 
квартал ове године и 3,2 одсто у односу на први квартал. Како се може чути, број 
незапослених пао је на 741.000, а по билтену Завода за статистику о запосленима и зарадама, 
на крају јула ове године било их је 769.340. 

Међутим, многи те бројке узимају с резервом. Не због тога што сумњају у ваљаност оног што 
званична статистика ради, већ зато што се друге бројке које се тичу те проблематике 
прећуткују. 

– У Србији, по подацима нашег синдката, али и других, односно по животним подацима, чак 
56.300 запослених уопште не прима плату – каже за „Дневник” председница Асоцијације 
слободних и независних синдиката (АСНС) Ранка Савић. – Већина их је у предузећима у 
реструктурирању и онима којима је дужи период рачун у блокади. Заправо, тих 56.300 
запослених плату не прима годину, па и дуже од тога.  

Наша саговорница додаје да око 400.000 запослених у Србији прима минималну зараду, с тим 
што сваким даном тај број расте. Тачније, сада 430.000 људи прима минималац. 

– Реч је о избегавању плаћања пореза и доприноса држави. Послодаваци пријављују раднике 
на минималну зараду, а чак око 200.000 радника прима зараду, али мању од минималне – 
наглашава Ранка Савић, и додаје да је таквих примера сијасет, али наводи случај „Јумка”, 
чији радници примају 12.000 до 13.000 динара месечно. – Дакле, око 200.000 радника у Србији 
добија мање од оног што је загарантовано и што је обавеза послодавца. Минимална цена рада 
је 121 динар, што је месечно 21.054 динара...С. Глушчевић 
  

(Опширније  прочитајте у нашем штампаном издању од уторка, 18.новембра) 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/duze-od-godine-56000-radnika-ne-prima-platu
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/lekari-i-rudari-stezu-kais-estradi-puca-prsluk 

Лекари и рудари стежу каиш, естради пуца 
прслук 
 

Случајно или намерно, тзв. националне пензије, које су претходних година додељиване 
заслужним културним, естрадним, уметничким и музичким радницима, не подлежу 
Закону о привременом смањивању пензија, 

Слађани Милошевић привилегија остаје  

 тако да ће сви који су до сада добијали 50.000 месечно на исто моћи рачунати и у време 
стезања каиша за пензионере чије су пензије веће од 25.000 динара. 

Откако су, 2007. уведене националне пензије, право на њу остварило је њих 450. Неки су у 
међувремену умрли, а пошто је реч о ненаследном праву, односно оно се не може наћи у 
породичној пензији, данас их има мање. Лане је министар културе Иван Тасовац одлучио је да 
се до измене правила додела националних пензија привремено обустави тако да ове године 
неће бити нових националаца. 

Државни органи поручивали су да није реч о пензији, већ о посебној апанажи која се 
исплаћује из буџета, а не из пензијских фондова. Исплата јесте била преко Фонда ПИО јер је 
услов за доделу националне пензије био да је заслужни уметник пензионер, али није ишла из 
исте касе као за обичне пензионере. Тек кад су са списка добитника националне пензије 
почела да испадају значајнија имена из света културе и уметности, а знатно је повећан број 
певача народне музике, који и даље зарађују пунећи концертне хале, надлежнима је постало 
јасно да с критеријумима нешто није у реду и да их ваља хитно мењати, а дотле националне 
пензије обуставити. 

Законом о привременом смањивању пензија до децембра 2017. националне пензије нису 
обухваћене. Надлежни тврде да је реч о малом износу те да уштеде не би биле велике, али и 
да се новац не исплаћује из Фонда па се, самим тим, тај законски акт на њих и не може 
односити. Пензионерске организације су „љуте” јер сматрају да сви треба да поднесу терет 
кризе, истичући да је неправедно да се бившим рударима, професорима, судијама, лекарима 
пензије скидају само јер имају више од 50.000 динара, али то не важи за носиоце националне 
пензије. 

Део економиста сматра да је власт заправо заборавила да треба да смањи и националне 
пензије људима из културе и с естраде, али и спортистима и академицима, иако је реч о 
малом броју лица, па самим тим и занемарљивој уштеди. Ипак, терет кризе треба сви да 
поделе. 

Љубинка Малешевић 
  
Вокали лаких нота 
Међу добитницима националних пензија су и вокали лаких нота: Лепа Лукић, Мерима 
Његомир, Мирослав Илић, Слађана Милошевић, Оливера Катарина, Мики Јевремовић, Миња 
Субота, Предраг Живковић Тозовац, књижевник Милован Витезовић, филмски редитељи 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/lekari-i-rudari-stezu-kais-estradi-puca-prsluk
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Слободан Шијан и Драгослав Лазић, глумци Мики Манојловић и Предраг Ејдус, професор 
социологије Ратко Божовић... 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/gabrijel_vazno_je_da_primenjujete_usvojene_zakone_.4.html?news_id=2926
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AKTUELNO - Nemački vicekancelar na čelu privredne delegacije iz te zemlje u poseti Srbiji 

Gabrijel: Važno je da primenjujete usvojene zakone 

AUTOR: I. NIKOLETIĆ 

Beograd - Veliki broj nemaĉkih privrednika, posebno u srednjim preduzećima, zainteresovan je da 
širi investicije u Srbiji. To znaĉi da Srbija ima dobar ekonomski ugled, a to, uprkos teškoćama, 
ohrabruje. Nemaĉka preduzeća ne traţe nikakav specijalni tretman prilikom ulaganja, ali je jako 
vaţno da Srbija obezbedi primenu zakona koje je usvojila - rekao je juĉe vicekancelar te zemlje, 
Zigmar Gabrijel, u razgovoru sa premijerom Aleksandrom Vuĉićem. 
Drugog dana posete Srbiji, koja uz politiĉki ima i veoma znaĉajan ekonomski ugao, Gabrijel je 
prisustvovao sednici Poslovnog saveta Srbije i Nemaĉke, na kojoj se razgovaralo o unapreĊenju 
privrednih veza dve zemlje. 

Premijer Vuĉić je naglasio da je Nemaĉka najznaĉajniji privredni i politiĉki partner Srbije, jer je na 
Poslovni savet došlo oko 40 nemaĉkih kompanija zainteresovanih da zapoĉnu poslovanje kod nas. 
On je istakao da još mnogo toga treba uraditi na poboljšanju poslovnog ambijenta, poput novog 
zakona o planiranju i izgradnji, rešavanju problema u javnoj administraciji i „više odgovornosti i 
ozbiljnosti u razgovoru sa investitorima“. Dodao je kako oĉekuje „da će pre kraja ove godine, a 
najkasnije poĉetkom sledeće, biti zakljuĉen aranţman sa MMF-om“, što potvrĊuje da smo ušli u 
ozbiljne reforme. 

On je podsetio Srbija usvojila 16 zakona koji „prvi put u srpskoj istoriji stvaraju moderne okvire za 
razvoj drţave“, poput zakona o radu, steĉaju, privatizaciji, i da je pred usvajanjem još pet. Uz to, 
pokrenut je program fiskalne konsolidacije specifiĉan jer se „mere štednje u javnom sektoru 
preduzimaju bez iĉijeg ultimatuma“, naglasio je premijer. 

Predsednik Odbora nemaĉke privrede za Istok Ekhard Kordes pohvalio je Vladu Srbije zbog hrabrosti 
da preduzme nepopularne korake, u vidu smanjenja penzija i plata u javnom sektoru i naglasio da 
konsolidacija budţeta predstavlja vaţan signal za investitore. 

Predsednik Nemaĉko-srpskog privrednog udruţenja Ronald Zeliger rekao je da je Srbija za nemaĉke 
investitore treća najatraktivnija zemlja u istoĉnoj i centralnoj Evropi, posle Poljske i Estonije, 
ĉlanica Evropske unije, kao i da je 92 odsto nemaĉkih firmi koje su investirale u Srbiji, izjavilo da 
bi to ponovo uĉinile. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/gabrijel_vazno_je_da_primenjujete_usvojene_zakone_.4.html?news_id=292641
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/gabrijel_vazno_je_da_primenjujete_usvojene_zakone_.4.html?news_id=292641
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- Nemaĉka preduzeća su veoma zadovoljna dobro obrazovanom i motivisanom radnom snagom, ali 
jedan od najvećih problema s kojima se suoĉavaju u Srbiji jeste glomazna i nedovoljno efikasna 
javna uprava - kazao je Zeliger. 

Podrška 

- Berlin podrţava Srbiju na njenom evropskom putu, jer je njoj potrebna Evropska unija. MeĊutim, 
Srbija i zapadni Balkan jednako su potrebni Uniji, jer je Srbija, kao najveća, posebno znaĉajna i ne 
sme da bude prepuštena samoj sebi - kazao je Zigmar Gabriel istiĉući znaĉaj regionalne saradnje. 

Razgovori o privrednoj saradnji 

Ĉlanovima kabineta nemaĉkog ministarstva privrede, sadašnjim i potencijalnim investitorima iz 
Nemaĉke, ministar finansija Dušan Vujović predstavio je reformsku agendu Vlade. Pored toga, 
ĉlanovi nemaĉke delegacije su u direktnom kontaktu sa ministrima privrede, energetike, 
infrastrukture, poljoprivrede, kao i direktorom SIEPA i predstavnicima uspešnih srpskih preduzeća 
iz srodnih delatnosti, razmotrili potencijale i mogućnosti unapreĊenja ekonomske saradnje dveju 
zemalja. 

Šolc grupa: Neophodno posebno ministarstvo ekologije 

Predsednik nemaĉkog holdinga Šolc, u ĉijem se sastavu nalazi Centar za reciklaţu iz Beograda, 
Oliver Šolc ocenio je da bi trebalo zatvoriti oko 3.000 nelegalnih otpada u Srbiji, jer bi to 
omogućilo brţe pristupanje EU. 

- Mi smo uloţili 20 miliona evra od 2001. kako bi unapredili standarde u oblasti zaštite ţivotne 
sredine u našim postrojenjima u Srbiji, ali trenutno nemamo pravnu izvesnost za poslovanje, a 
imamo i nelojalnu konkurenciju na trţištu - kazao je Šolc. 

Naime, struĉnjaci te grupe insistiraju na hitnom unapreĊenju standarda u oblasti zaštite ţivotne 
sredine. Situacija na trţištu, ali i u oblasti ekoloških propisa, pogoršala se pošto je taj sektor 2012. 
prešao u resor Ministarstva poljoprivrede. Pored toga, propadanje lokalnog trţišta metalnog 
otpada, podstaklo je nelegalnu konkurenciju, tvrde u toj kompaniji. 

U Šolc grupi istiĉu da se mimo zakona i bilo kakve kontrole metal odlaţe na više od 3.000 otpada i 
oko 2.000 nelegalnih smetlišta, ĉiji vlasnici ga i preraĊuju iako je to ne samo opasno, nego je i 
nelojalna konkurencija legalnim reciklaţerima. Naime, vlasnici tih otpada ne plaćaju porez i ne 
poštuju regulative u oblasti radnog zakonodavstva i ekologije. Istovremeno, u velikim lukama, 
poput onih na Dunavu, obavlja se izvoz materijala za reciklaţu, a kompanije koje trguju otpadnim 
metalom posluju nelegalno. Veliki deo te trgovine obavlja se gotovinom, u sivoj zoni, uz znaĉajno 
izbegavanje plaćanja poreza, tvrde u Šolcu. 

U juĉerašnjim razgovorima Šolc grupa je preporuĉila osnivanje posebnog ministarstva za oblast 
zaštite ţivotne sredine, utvrĊivanje veće odgovornosti, ali i zatvaranje neregistrovanih otpada i 
kompanija koje nelegalno posluju u tom sektoru. Šolc grupa, koja u Srbiji posluje kao Centar grup, 
tokom prošle godine je preradila 200.000 tona otpada i imala obrt od 66 miliona evra. I. N. 

 

 



22 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/moguc_pocetak_pregovora.4.html?news_id=292639 

Druga poseta predstavnika poljske kompanije Andropol vranjskom Jumku 

Moguć poĉetak pregovora 
AUTOR: V. RISTIĆ 

Vranje - Predstavnici tekstilne kompanije Andropol iz Poljske narednih dana trebalo bi da doĊu u 

posetu vranjskom Jumku i na licu mesta provere stanje tehnološkog parka i proizvodnih kapaciteta 

ovog preduzeća u većinskom drţavnom vlasništvu koje se nalazi u višegodišnjem procesu 

restruktuiranja i pronalaţenja strateškog partnera. 

 

- Predstavnici Andropola već su jednom bili u poseti kod nas, ali tada je veći deo kompanije bio u 

štrajku pa su oni odustali od detaljnijih razgovora. U meĊuvremenu, generalni direktor Jumka 

Goran ĐorĊević i ja, bili smo u poseti Poljskoj i dogovorili novu posetu iznoseći detalje o 

konsolidaciji poslovanja nakon okonĉanja višemeseĉnog štrajka - potvrdio je za Danas predsednik 

Nadzornog odbora Jumka dr Branislav Popović. 

On je precizirao da se ovoga puta radi o poseti koja bi trebalo da potencijalnim partnerima iz 
Poljske, predstavi kompletan „skrining aktuelnog stanja“, od broja od 1.700 zaposlenih, zatim 
potencijalnih korisnika socijalnog programa, kao i aktuelnih kapaciteta dorade, tkaĉnice i 
konfekcije. 

- U opticaju su ĉetiri naĉina privatizacije, a nakon razgovora sa predstavnicima Ministarstva 
privrede i Agencije za privatizaciju, ostaje da se vidi za koji će se vid odluĉiti partner iz Poljske, ali 
i kakav će biti stav većinskog vlasnika kapitala Jumka, u ovom sluĉaju drţave - pojašnjava Popović. 

Inaĉe, poljski Andropol spada u red renomiranijih evropskih firmi u oblasti proizvodnje tkanine i 
tekstila. U Jumku je zaposleno manje od dve hiljade radnika, koji sada proizvode uglavnom 
konfekciju za namensku industriju i javna preduzeća. U kapital Jumka ulazi i upravna zgrada na 
deset spratova, sportski centar sa bazenom kao i više maloprodajnih objekata u Vranju i okolini. Za 
sada je izvesno da Poljake najviše interesuju proizvodne celine, te da mnogo manja 
zainteresovanost postoji za nefunkcionalni magacinski prostor i drugih objekata koji se prostiru na 
više hektara u Vranju. 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/pancevo/odlozen-strajk-u-fabrici-utva-avioni_537413.html 

Odložen štrajk u fabrici Utva avioni 

PANĈEVO -  

Prema reĉima Slobodana Kostića predsednika Samostalnog sindikata fabrike Utva avioni neće 

biti štrajka u ovoj fabrici najavljenog za danas . Posle jutrošnjeg sastanka sa direktorima 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/moguc_pocetak_pregovora.4.html?news_id=292639
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/pancevo/odlozen-strajk-u-fabrici-utva-avioni_537413.html
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dogovoreno je da se da rok od 48 sati za isplatu zaostalih zarada,odnosno do srede u 12 ĉasova. 

U sindikatu oĉekuju da će se do tada naći naĉin da se dugovanja isplate. 

Ovo je drugi put u kratkom vremenu da radnici Utve na ovakav naĉin traţe svoja prava . Posle 

prethodne najave štrajka sredinom septembra, takoĊe zbog zakasnelih plata i dnevnica novac je 

pronaĊen tako da do obustave rada nije došlo. 

 


