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Вучић: Постигли смо договор са ММФ-ом; Вујовић: Тешке реформе подстичу 
запошљавање 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Председник Владе Србије Александар Вучић изјавио је да је Србија постигла договор са ММФ-ом. 
Министар Вујовић: Програм реформи тежак, али даје основе за нова радна места 

БЕОГРАД - Председник Владе Србије Александар Вучић изјавио је да је после година недисциплине и 
неуспеха Србија постигла споразум са ММФ-ом, а кад је реч о отварању поглавља у преговорима о 
чланству у ЕУ навео је да Србија жели да на почетку отвори она најтежа.  
 
Вучић је на конференцији за новинаре после сусрета са комесаром Европске уније за политику 
суседства и преговоре о проширењу Јоханесом Ханом рекао да је важна тема њихових разговора била 
спровођење озбиљних реформа у Србији. 
 
"Ми желимо да будемо економски конкурентна земља, не неко ко ће тражити да достигне земље ЕУ, 
већ земља која ће да зарађује и обезбеђује добар живот својим грађанима. За то ће нам требати неко 
време", рекао је премијер и подсетио да ММФ констатује да ће то бити 2017, али је поновио да он 
мисли да ће то бити 2016. 
 
За Србију је важно да покажемо да желимо да напредујемо, додао је, да не желимо њихов новац и 
милостињу већ да покажемо да смо поносан члан који жели да доприноси ЕУ, а не само да узима од ЕУ. 
 
Премијер је са Ханом разговарао и отварању поглавља, истакавши да жели да она најтежа буду 
отворена на почетку, а да је он лично спреман да ради више и одговорније како би Србија испунила свој 
стратешки циљ, а то је прикључење ЕУ. 
 
"За све што мисле да је потребно да урадимо да бисмо унапредили наш демократски правни и 
полтиички систем стојимо на располагању", поручио је премијер подсетивши да је Србија обавила 
веома добар посао на експертском ниову, зашта је захвалан министарки Јадранки Јоксимовић и шефу 
преговарачког тима Тањи Мишчевић. 
 
"Србија је на европском путу, као што сам рекао то је наш стратешки циљ, када бирамо тип друштва, 
онда је то тај тип јер хоћемо да будемо уређена земља", навео је премијер. 
 
Изразивши задовољство доласком Хана у Београд, Вучић је додао да је уверен да ће имати добру 
сарадњу. 
 
"Од господина Хана можемо да очекујемо помоћ и подршку", казао је премијер. 
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Хан је поручио да је у Београд дошао како би још једном уверио српски народ и власти да су Европска 
комисија и европска породица народа партнер Србији на путу ка чланству у ЕУ. 
 
"На томе ћу и лично напорно радити и веома често ћу бити у Београду у наредном периоду, с циљем да 
се осигура и допринесе да Србија што пре постане чланица Уније", рекао је Хан. 

"Планирам да организујем инвестицоне конференције у Србији како бих подстакао улагања, како би се 
отворила нова радна места... Србија је на добром путу, ради на борби против корупције, унапређењу 
судског система, а то су све неопходни предуслови за долазак нових инвеститора", рекао је Хан. 

Поздрав Београду. Срецан сам сто је Србија прва коју посецујем на новој функцији. Зелим да подрзим 
пут Србије ка ЕУ. 
 
ВУЈОВИЋ: ПРОГРАМ ТЕЖАК, АЛИ ПОДСТИЧЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Програм реформи које су договорене са ММФ-ом је тежак, али даје основе за отварање нових радних 
места и инвестиције, изјавио је вечерас министар финансија Душан Вујовић. 

"Србија се обавезала да се припреми за тешку хируршку операцију, аранжман је као нека операција 
кука, јер ако бисмо наставили овако, могли бисмо још неко време да шепамо, а онда бисмо потпуно 
стали. Кад то сад оперишемо, моћи ћемо нормално да идемо и трчимо", објаснио је министар смисао 
аранжмана са ММФ-ом. 

Вујовић је на РТС-у рекао да је то први пут да у програму равномерно стоје и структурне мере и мере 
макроекономске стабилизације. 

"Ово је један од ретких примера где Фонд стварно, а не на речима ставља основе за привредни раст, 
отварање нових радних места и привлачење инвестиција", оценио је министар. 

Према његовим речима, аранжман је тежак јер представља суочавање са проблемима са којима Србија 
није имала храбрости да се суочи до сада. 

Он је прецизирао да ће прва контрола извршења преузетих обавеза од ММФ-а бити половином маја, 
када ће представници ове институције доћи у Београд. 

"Морамо да видимо да испод стола не искочи нешто ново, неко неочекивано изненађење. Трудимо се 
да Железара нађе свог купца и да јавна предузећа престану да позајмљују новац за ликвидност и почну 
да траже гаранције само за инвестиције, а никако за ликвидност", прецизирао је Вујовић. 

Упитан да ли аранжман подразумева отпуштање одређеног броја запослених у јавном сектору, Вујовић 
је рекао да не би говорио о бројкама, јер "није циљ број, циљ је да се затвори дефицит". 

"Суштина је да смо договорили програм чија је суштина да постигнемо смањење дефицита за 1,3-1,4 
милијарде евра или 4,25 одсто БДП за три године", рекао је министар. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:520585-Poceli-pregovori-o-prekidu-strajka-
prosvetara-topli-obrok-i-nastavnicima 

Почели преговори о прекиду штрајка просветара, топли оброк и наставницима? 
АУТОР: И. Мићевић  

Представници четири просветна синдиката, чије чланство је у штрајку, и министар Срђан Вербић 
отпочели су у четвртак преговоре, али штрајк није прекинут 

УВОЂЕЊЕ топлог оброка просветарима могло би да буде једно од решења како да им се надокнади 
умањење плате за десет одсто. Оваквим моделом били би задовољни просветни радници, који већ пет 
дана штрајкују, али је неизвесно да ли би Влада Србије то дозволила. А топли оброк, који већ имају у 
другим службама јавног сектора, могао би да буде уведен у нови колективни уговор, јер стари престаје 
да важи последњег дана јануара 2015. године. 
 
Представници четири просветна синдиката, чије чланство је у штрајку, и министар Срђан Вербић 
отпочели су у четвртакпреговоре, али штрајк није прекинут. Преговори се настављају у петак, а за сто са 
штрајкачима сешће и министар финансија Душан Вујовић. Главна тема биће платни разреди, за које 
штрајкачи траже да буду уједначени у читавом јавном сектору. 
- Рекао бих да имамо много боље разумевање да постигнемо оно што треба да постигнемо и 
оптимистичнији смо у погледу остварљивости платних група на фер начин - оценио је Вербић после 
састанка. 
Он је поновио да представници Министарства просвете и синдиката и даље имају дијаметрално 
супротне ставове у погледу захтева синдиката да просветари буду изузети од смањења плата. Потврдио 
је и да ће бити испуњена два од четири штрајкачка услова - да отпочну преговори о колективном 
уговору и да синдикати буду укључени у израду новог кровног просветног закона. 
А док се штрајкачи и просветне власти не договоре, часови су у великом броју школа и даље скраћени 
на пола сата. У Министарству просвете кажу да је у штрајку у четвртак било око 40 одсто школа, а у 
синдикатима да је часове скратило око 60 одсто школа. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/512738/SSSS-Plate-ce-biti-smanjenje-i-vise-od-10-odsto 

СССС: Плате ће бити смањење и више од 10 одсто 

ИЗВОР: БЕТА 

Савез самосталних синдиката Србије упозорио је данас да би најављено смањење плата у јавном 
сектору могло да буде и знатно веће од десет одсто, па чак и за оне запослене који имају плате мање од 
25.000 динара. 
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На конференцији за новинаре у том савезу синдиката, председник Синдиката управе Србије Његош 
Потежица је подсетио да су плате раније већ била смањење од два до 12 одсто по основу минулог рада, 
а да сада Влада Србије, кроз одређивање нове мање основице плата, покушава да зараде смањи и за 
више од 10 одсто, чак и људима који имају минималне зараде. 
  
Потежица је рекао да нико тачно не зна како ће се обрачунавати плате запослених у јавном сектору и 
упозорио да већ постоје наговештаји да ће се, поред просветара који су већ у штрајку, за обуставу рада 
одлучити и неки други сектори. 
  
Председник Синдиката запослених у здравству Зоран Савић показао је папир на којем се види обрачун 
нове плате чистачице у једној здравственој установи, према којем ће њена нова заради бити око 12.000 
динара месечно, иако она није требало да буде смањена јер је испод законом одредјених 25.000 
динара. 
 
 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/512686/Ogranicene-plate-za-radnike-gubitasa 

Ограничене плате за раднике губиташа 

ИЗВОР: ФОНЕТ 

Министар финансија Србије Душан Вујовић изјавио је да су поједини медији погрешно протумачили 
његову изјаву да јавна предузећа која нису остварила профит неће добити плате. 

Плате за оне који не остварују добит неће моћи да буду веће од оних прописаних буџетом, објаснио је 
Вујовића. 
Вујовић је прецизирао да "само они који остварују профит могу да рачунају на веће плате", наводи се у 
саопштењу. 
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1756640/Komunalci+hitno+tra%C5%BEe+platne+razrede.
html 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=20&nav_id=926204 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=110591 

Комуналци хитно траже платне разреде 

Синдикати јавних служби желе да учествују у изради платних разреда, траже потписивање посебних 
колективних уговора у свим делатностима и противе се смањењу зарада уколико проценат буде већи 
од најављених десет одсто, порука је представника тих служби. 

Председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Зоран Савић рекао је на 
конференцији за новинаре да ће Закон о смањењу зарада почети да се примењује 1. новембра, али 
тврди да неће бити примењен на начин како је то представљено. 

Како је навео Савић, иако у Закону стоји да ће заштићене категорије чија је плата мања од 25.000 
динара бити поштеђене овог смањења, то неће бити случај, јер ће заправо основица бити смањена за 
десет одсто. 

Председница Синдиката правосуђа Слађанка Милошевић истакла је да влада крши сопствени Закон о 
раду зато што би код истог послодавца требало да буде иста плата за исте послове, али да то није случај 
и навела да у правосуђу постоји дискриминација јер један број запослених прима дупле плате, попут 
оних у Апелационом и Вишем суду. 

Представници јавних служби кажу и да у Србији постоји 105 агенција чији директори и њихови 
заменици имају плате више од 400.000 динара, што буџет кошта готово две милијарде динара 
годишње. 

Синдикати јавних служби стога захтевају да се испита статус тих агенција, како би грађани Србије знали 
чије су, за кога раде, колико имају запослених и колико коштају. 

Председник Самосталног синдиката комуналаца Милан Грујић истакао је да се комунални систем не 
финансира из будзета и да није у реду да сносе последице које се односе на запослене у јавном 
сектору. 

Нагласио је да њихова просечна зарада износи 36.000 динара и да је већ сада 16 одсто мања од просека 
у Србији, односно 27 процената нижа од просека у јавном сектору, а да ће у случају смањења, већини 
запослених у комуналним службама плата пасти на 24.000 динара. 

Представник Сидиката образовања Александар Ничић нагласио је да је за сада 407 школа у штрајку који 
се од 17. новембра спроводи уз поштовање минималног рада, а да број школа које су у протесту 
показује колико је незадовољсво произведено у образовању. 
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Како је речено, захтеви Синдиката су заједничког карактера и чланови Савеза се труде да одрже 
јединство, без обзира ком сектору припадају, тако да се не искључује могућност проширења страјка и 
на остале секторе. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Vucic-Srbija-postigla-dogovor-sa-MMF.sr.html 

Вучић: Србија постигла договор са ММФ-ом 

ИЗВОР: Агенције 

БЕОГРАД – Председник Владе Србије Александар Вучић изјавио је да је након година недисциплине и 
неуспеха Србија постигла споразум са ММФ-ом, те да је стога ово важан дан за нашу земљу јер је донет 
економски план који ће подржати цео свет. 

Без тог економског плана наше политичке декларације не би значиле ништа, рекао је Вучић након 
разговора са комесаром Европске уније за политику суседства и преговоре о проширењу Јоханесом 
Ханом. 

Премијер је рекао да је важна тема њихових разговора била спровођење озбиљних реформа у Србији. 

„Ми желимо да будемо економски конкурентна земља, не неко ко ће да тражи да достигне земље ЕУ, 
већ земља која ће да зарађује и обезбеђује добар живот својим грађанима. За то ће нам требати неко 
време”, рекао је премијер и подсетио да ММФ констатује да ће то бити 2017, али је поновио да он 
мисли да ће то бити 2016. 

------------------------------------------------ 

Вучић: Нисам тражио отварање поглавља пре краја године 
БЕОГРАД – Председник Владе Србије Александар Вучић изјавио је да од комесара Европске уније (ЕУ) за 
политику суседства и преговоре о проширењу Јоханес Хана није данас тражио и није молио да Европска 
унија (ЕУ) омогући отварање преговора са Србијом пре краја ове године или пре било којег датума. 

„За нас је суштина да Србија настави да ради свој посао, а на ЕУ је да процени када смо те услове 
испунили, када ћемо да отворимо поглавља 32, 35, 23 и 24”, казао је Вучић на заједничкој конференцији 
за новинаре са Ханом у Влади Србије. 

Он је истакао, да за разлику од неких дугих земаља, Србија жели да најатежа поглавља у буду отворена 
на почетку преговора. 

„Желимо да унапредимо владавину права у нашој земљи, да унапредимо ситуацију по сваком питању”, 
навео је Вучић и поновио да је Србија на европском путу. 

„То је наш стратешки циљи и то је тип друштва које смо изабрали. Хоћемо да будемо уређена земља на 
томе радимо”, рекао је премијер, додавши да је Србија спремна да уради све како би унапредила 
демократски систем. 
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Вучић је казао да од еврокомесара Хана који има низ састанака током посете Србији, очекује помоћ и 
подршку и изразио уверење да ће имати добру сарадњу. 

Премијер је казао и да „нема страх од политичке конкуренције”, као и да је „спреман и способан да 
ради боље и озбиљније од свих њих заједно”.  

-----------------------------------------------------------  
Хан: ЕК и европска породица партнер Србији на путу ка Унији 
БЕОГРАД – Европски комесар за источно суседство и политику проширења Јоханес Хан поручио је данас 
да је у Београд дошао како би још једном уверио српски народ и власти да су Европска комисија и 
европска породица народа партнер Србији на путу ка чланству у ЕУ. 

„На томе ћу и лично напорно радити и веома често ћу бити у Београду у наредном периоду, с циљем да 
се осигура и допринесе да Србија што пре постане чланица Уније”, рекао је Хан на заједничкој 
конференцији за новинаре са премијером Србије Александром Вучићем. 

Према његовим речима, чланство у ЕУ ће за Србију представљати додатну вредност, то ће донети 
„добробит грађанима Србије и више новца у њиховим џеповима”. 

Хан је истакао да две трећине странијх инвестиција у Србију долази из ЕУ, а исто важи и за увоз и извоз, 
тако да је „ЕУ далеко најважнији економски партнер Србије”. 

„Планирам да организујем инвестицоне конференције у Србији како бих подстакао улагања, како би се 
отворила нова радна места... Србија је на добром путу, ради на борби против корупције, унапређењу 
судског система, а то су све неопходни предуслови за долазак нових инвеститора”, рекао је Хан. 

Како је рекао, изјава председника ЕК Жана Клода Јункера на почетку мандата да неће бити даљег 
проширења ЕУ у наредних пет година изазвала је извезну забринутост, али чињеница да је на место 
комесара за проширење постављен неко из Аустрије показује да се ЕУ „посвећено бави овим процесом 
који представља велики изазов”. 

Мургасова:Постигнут договор о новом аранжмана 
Шеф Мисије ММФ-а за Србију Зузана изјавила је данас да је та међународна финансијска институција 
постигла договор с Владом Србије о новом трогодишњем аранжману из предострожности, који 
предвиђа и могућност повлачења око милијарду долара кредита, уколико то буде потребно. 

Мургасова је рекла да нови аранжман ММФ-а и Србије треба да одобри Борд извршних директора 
ММФ-а. 

На завршној конференцији за новинаре, после званичних разговора који су трајали од 4. до 20. 
новембра, Мургасова је рекла да ће изазови владе и даље бити висока стопа незапослености, висок 
јавни дуг и висок дефицит буџета. 

У наредном периоду потребно је спроводити мера економског опоравка које ће обезбедити 
макроекономску стабилност, отварање нових радних места, спровођење фискалне консолидације, која 
треба да заустави раст јавног дуга, рекла је Мургасова. 

Пратеће структурне реформе требало би да омогуће отварање нових радних места, смањење јавног 
дуга, а фискална консолидација треба да смањи високу јавну потрошњу, пре свега у јавном сектору који 
је буџетски корисник, уз истовремену бригу о социјално најугроженијем слоју становништва, указала је 
Мургасова. 
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Конференцији у Влади Србије присуствују министар финансија Душан Вујовић, гувернер Народне банке 
Србије Јоргованка Табаковић и стални представник те институције у Београду Даехенг Ким. 

Србија је у последњих 15 година имала три споразума са ММФ-ом - 2001, 2004. стенд-бај споразум и 
2009. аранжман из предострожности. Мисија ММФ-а је пре тога последњи пут била у званичној посети 
Србији од 26. фебруара до 13. марта ове године. 

Последњи аранжман Србије и ММФ-а склопљен је крајем септембра 2011, а замрзнут фебруара 
наредне године, јер је буџет за 2012. одступио од договореног фискалног програма. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vujovic-Gubitasima-samo-plate-propisane-budzetom.sr.html 

Вујовић: Губиташима само плате прописане буџетом 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

БЕОГРАД – Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да само у јавним предузећима која остварују 
профит запослени могу да рацунају на веће плате, док ће код оних који не остарују добит плата бити у 
оквиру прописане буџетом. 

Министарство финансија је пренело став Вујовића пошто су синоћ поједини медији погресно 
протумачили његову изјаву да јавна предузећа која нису остварила профит неће добити плате. 

„Плате за оне (јавна предузећа) који не остварују добит неће моћи да буду веће од оних прописаних 
буџетом. Само они који остварују профит могу да рацунају на веће плате”, објаснио је Вујовић Танјугу, 
саопштило је Министаство финансија. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/unija_poslodavaca_trazi_izmene_zakona_o_porezu_na_imovinu.4.html?news
_id=292845 

Унија послодаваца тражи измене Закона о порезу на имовину 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Унија послодаваца Србије затражила је хитне измене Закона о порезу на имовину јер су 
намети привреди и грађанима и десет пута већи него прошле године. Како се наводи у саопштењу, 
један од главних параметара за обрачун вредности имовине је сада зона у којој се објекат налази, а 
зоне утврђују локалне самоуправе које нису квалификоване за то. 

Унија послодаваца је оценила да је увећавање пореза на имовину покушај да се надокнади недостатак 
новца у буџетима општина због укидања накнаде за градско грађевинско земљиште. „Укинута је једна 
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накнада, а давања су већа него док је она била на снази“, навела је Унија послодаваца. Наведено је и да 
нису предвиђене корективне мере у зависности од квалитета и старости специфичне имовине, што у 
пракси значи да се пореска основица за новоизграђену некретнину и ону која је стара 70 година не 
разликује. Као пример је наведено да је раније Пореска управа на основу фактуре по којој је купљен 
простор рачунала висину пореза на имовину, а сада Град Београд тај исти простор који је купљен за 700 
евра по квадратном метру процењује на 2.000 евра по квадратном метру. 

Наводи се и да је у Ваљеву порез на имовину увећан и до 500 процената, тако да је обрачун за халу 
површине 1.000 квадратних метара изграђене 1961. износио 180.000 динара прошле године, а у 2014. 
исти порез је 1.033.665 динара. 

„Унија послодаваца Србије захтева хитну измену Закона о порезу на имовину како би се зауставило 
затварање предузећа, јер оволике трошкове нико не може да издржи“, наводи се у саопштењу. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prosvetari_danas_sa_vujovicem.55.html?news_id=292837 

Повећава се број школа у штрајку 

Просветари данас са Вујовићем 

АУТОР: В. А. 

Београд - Представници сва четири репрезентативна синдиката просветних радника данас ће се састати 
са министром финансија Душаном Вујовићем, сазнаје Данас. Иако је у јучерашњем разговору са 
министром просвете Срђаном Вербићем постигнут известан напредак, то није довољно да синдикати 
прекину штрајк.  
Јасна Јанковић, чланица Председништва Уније каже да је у среду почела да ради комисија за измене 
Закона о основама система образовања и васпитања, у којој учествују и синдикати, а да ће се наредне 
недеље састати комисија за посебан колективни уговор. Јанковићева је оценила да је дошло до помака 
у комуникацији са Вербићем, јер је захваљујући његовом посредовању за данас заказан састанак са 
министром финансија Вујовићем. Она преноси Вербићеву изјаву да ће моментално поднети оставку, 
ако просветним радницима идуће године зараде буду смањене више од 10 одсто. 

- Изједначавање плата у јавном сектору по степену стручне спреме и даље остаје кључни захтев 
синдиката просветних радника. Нама је важно да се преговори о посебном колективном уговору 
заврше до краја децембра, јер постојећи истиче средином јануара. Најважније је да се број школа које 
су у штрајку повећава - оценила је Јанковићева, напомињући да то показују подаци и синдиката и 
Министарства просвете, иако користе различиту методологију при бројању. 

Министарство је саопштило да су јуче часови били скраћени на 30 минута у 40 одсто школа у Србији, а у 
Београду 18 одсто. Синдикати, међутим, тврде да штрајкују запослени у најмање 1.050 образовних 
установа. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/partijski-direktori-moraju-da-odu 

Партијски директори морају да оду 

АУТОР: С. Глушчевић 
Јавна предузећа у Србији и њихово пословање, то јест преливање њихових огромних губитака на 
терет државне касе, одсад ће бити на оку и Међународном монетарном фонду те се можда и може 
очекивати неки помак 

у реформама фирми које су на државним јаслама. У супротном – yаба нам све економске мере и 
покушаји да се уштеди на платама, пензијама, субвенцијама... 

Наиме, председник Фискалног савета Павле Петровић изјавио је да је ММФ први пут препознао значај 
реформе српских јавних предузећа и да због тога планира да у свој програм укључи и праћење 
извршења планова у том сегменту. 

Како је објаснио, тиме је ММФ дао пресудан значај јавним предузећима, а стабилизација јавних 
финансија ће зависити од тога да ли ће се она реформисати или ће њихови губици наставити да се 
преливају на буyет. Ипак, питање је у којој ће се мери, и поред светског контролора, убудуће 
примењеивати Закон о јавним предузећима, хоће ли се политика и страначко запошљавање извући из 
њих, како ће се професионализовати управљање, постављати директори... 

– Добро је сваки пут када је више очију упрто у неку реформу, с тим што треба знати да ММФ прати 
само део приче која је важна за јавна предузећа. Не треба, међутим, да се поуздамо само у то шта ће 
ММФ рећи о реформи јавних предузећа већ морају да се изграде и домаћи институционални 
механизми и контроле. Пре свега, у Влади. 

Било да је то неко радно тело или министарство, али битно је да преузму на себе одговорност за 
праћење спровођења Закона о јавним предузећима – каже за „Дневник” програмски директор 
организације „Транспарентност Србија“ Немања Ненадић, наглашавајући да дугогодишња пракса 
коришћења јавних предузећа за страначке потребе није прекинута ни после 22 месеца примене Закона 
о јавним предузећима, који је усвојен 2012. да би се тај сектор професионализовао. 
Та организација је у протеклом периоду на узорку од 25 републичких, покрајинских и локалних јавних 
предузећа истраживала како се спроводи закон и установила да није дошло ни до деполитизације, ни 
до постављања директора преко конкурса.... 
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РТВ 
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/plate-ce-biti-smanjenje-i-vise-od-10-odsto_538705.html 

http://akter.co.rs/27-drutvo/110313-plate-e-biti-smanjenje-i-vie-od-10-odsto.html 

http://www.naslovi.net/2014-11-20/beta/plate-ce-biti-smanjenje-i-vise-od-10-odsto/12379449 

"Плате ће бити смањење и више од 10 одсто" 

Савез самосталних синдиката Србије упозорио је данас да би најављено смањење плата у јавном 
сектору могло да буде и знатно веће од десет одсто, па чак и за оне запослене који имају плате мање 
од 25.000 динара. 

На конференцији за новинаре у том савезу синдиката, председник Синдиката управе Србије Његош 
Потежица је подсетио да су плате раније већ била смањење од два до 12 одсто по основу минулог рада, 
а да сада Влада Србије, кроз одређивање нове мање основице плата, покушава да зараде смањи и за 
више од 10 одсто, чак и људима који имају минималне зараде. 

Потежица је рекао да нико тачно не зна како ће се обрачунавати плате запослених у јавном сектору и 
упозорио да већ постоје наговештаји да ће се, поред просветара који су већ у штрајку, за обуставу рада 
одлучити и неки други сектори. 

Председник Синдиката запослених у здравству Зоран Савић показао је папир на којем се види обрачун 
нове плате чистачице у једној здравственој установи, према којем ће њена нова заради бити око 12.000 
динара месечно, иако она није требало да буде смањена јер је испод законом одређених 25.000 
динара. 

По према његовим речима, у новом обрачуну је смањена основица, али се не исказују накнаде за 
регрес, топли оброк и за превоз, што је "изигравање закона". 

Председница Синдиката културе Србије Драгана Ђорђевић оценила је да најављена смањења плата 
неће допринети да се уштеди довољно средстава и позвала Владу Србије да уштеде направи кроз 
рационализацију броја агенција. 

Она је оценила да у Србији делује 105 агенција чији директори и заменици имају плате и по 400.000 
динара што је и три пута више од министара. 

Представник Синдиката образовања Александар Мичић рекао је да је број школа који штрајкује уз 
поштовање минимума процеса рада, веома висок и у сталном порасту, упркос, како се изразио, 
великим притисцима на просветне раднике. 
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http://www.rtv.rs/sr_lat/zivot/kultura/sindikati-za-smenu-direktorke-pozorista-mladih_538831.html 

Синдикати за смену директорке Позоришта младих 

Два репрезентативна синдиката у Позоришту младих, Синдикат глумаца Србије и Савез самосталних 
синдиката Србије, затражила су данас смену директорке Тијане Делић и навели да би промене на 
челу ове установе културе представљале последњи покушај да се ова спасе од потпуног пропадања. 

Два синдикати су се огласила поводом најављене седнице Управног одбора Позоришта младих, за 
петак, 21. новембар, на којој је предвиђена и тачка дневног реда о разрешењу директора ове културне 
установе и именовању в.д. директора. 

Синдикати оптужују директорку Делић да у својим иступима у јавности избегава да изнесе низ 
нелогичности које су се појавиле у пословању Позоришта младих. 

Они наводе да се, на основу извештаја о обављеном прегледу рачуноводствене документације, може 
видети да је Делићева од 19.12.2013. до 24.12.2013. службено боравила у Сарајеву, за шта је, како кажу, 
уредно подигла шест пуних дневница. 

"Увидом у записник са седнице комисије Управног одбора одржане 23.12.2013, недвосмислено је 
утврђено да је поменутој седници присуствовала директорка Позоришта младих Тијана Делић, што је у 
потпуној контрадикцији са путном документацијом", истичу у синдикату. 

У синдикатима додају да је директорки Тијани Делић у току календарске 2013. године исплаћено укупно 
87 дневница за боравак на службеном путу. 

Они истичу да је увидом у рачуне за утрошено гориво утврђено да је, поред евро-дизела за Дачију, 
купљено и преко 400 литара бензина БМБ 95 за закупљени аутомобил Рено-меган 1.4 -бензин, те да је 
утврђено да нема никакве пропратне документације везане за коришћење тог Реноа. 

"Утврђено је и да је директорка у фебруару 2013. године, из сопствених средстава Позоришта младих, 
подигла 11 дневница и искористила их за приватан боравак у Америци", кажу у синдикату и додају да 
постоји и један путни налог који је она "сама себи потписала, без одобрења и сагласности председника 
Управног одбора Позоришта младих". 

Запослени у овом позоришту истичу да су сви њихови напори да укажу на неправилности у раду 
Делићеве, резултирали мобингом и туртуром, какву је тешко замислити, као и да је некима од њих 
запрећено и отказом, уколико подрже њену смену. 

"Очигледно је да директорка Делић доживљава ово најстарије луткарско позориште у Србији, које на 
жалост није више луткарско, као приватну својину. Надзорни одбор позоришта је то и потврдио у свом 
финансијском извештају који је сачинио, без обзира на то што је директорка покушала да овај Одбор 
ускрати подацима из рачуноводства", наводи се у саопштењу. 
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Запослени закључују да се директорка Тијана Делић више бавила собом и личном промоцијом, него 
Позориштем младих, и додају да је седница Управног одбора прилика да коначно, стручна особа почне 
да води ову важну културну установу. 

"Синдикат предлаже да то буде Емилија Мрдаковић, која већ 25 година ради као редитељ луткарске 
сцене. Иза овог предлога стоји огромна већина запослених радника, а убеђени смо и стручне јавности", 
закључује се у саопштењу два синдиката. 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/verbic-optimista-u-dogovoru-o-platnim-grupama_538919.html 

Вербић оптимиста у договору о платним групама 

Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић најавио је да ће представници тог 
министарства и четири синдиката просвете сутра разговарати са министром финансија Душаном 
Вујовићем о уређењу платних група и да је оптимиста да ће о томе бити постигнут договор. 

Вербић је новинарима после састанка са представницима четири репрезентативна синдиката просвете 
рекао да је данас одржан, како је оценио, више радни састанак него преговори, будући да има доста 
конкретних садржаја о којима треба да се договоре.ета (Ненад Петровић) 

"Данашњи сусрет нису преговори него дијалог који је неопходан између министарства и синдиката", 
рекао је Вербић, истичући да очекује да ће сутра након састанка у Министарству финансија имати више 
информација. 

Главна тема сутрашњег састанка биће, како је казао, уређење платних група. 

"Рекао бих да имамо много боље разумевање да постигнемо оно што треба да постигнемо и 
оптимистичнији смо у погледу остварљивости платних група на фер и коректан начин", казао је 
министар. 

Вербић је поновио да представници Министарства просвете и синдиката и даље имају дијаметрално 
суптротне ставове у погледу захтева синдиката да просветари буду изузети од смањења плата. 

Што се тиче захтева синдиката који су у штрајку већ четврти дан, Вербић је поновио да они очекују да 
буду укључени у рад на измени Закона о основама система образовања и васпитања и да почне рад на 
изради новог колективног уговора. 

Кад је реч о закону, Вербић је рекао да је то практично решена ствар будући да представници синдиката 
већ учествују у радној групи, само ће добити званична решења да су њени чланови, што ће бити решено 
током сутрашњег дана. 

Што се тиче рада на колективном уговору, Вербић је рекао да је за то потребно још неколико дана. 
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"Мада може се десити да већ сутра имамо сва имена и да дођемо до решења", рекао је Вербић, 
указујући да проблем колективног уговора није само до министарства и синдиката, већ да постоје и 
други чиниоци без којих не може да се комплетира радна група која ће се бавити тиме. 

Вербић је навео да очекује да ће најкасније следеће недеље почети разговори о колективном уговору. 

Према подацима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у Србији је данас у штрајку 
укупно 40 одсто школа, односно 701 од 1.768 школа. 

Како је навело министарство, у Београду штрајкује укупно 49 од 276 школа, што је 20 одсто. 

Штрајк скраћењем часова на пола сата организовали су Самостални синдикат, Унија синдиката 
просветних радника, Синдикат образовања и Грански синдикат просветних радника "Независност". 

 

N 1 
http://rs.n1info.com/a13489/Biznis/Radnici-se-bune-zbog-vladinih-mera.html 

Радници се буне због владиних мера 

Извор: Н1 инфо 

И док мере усаглашене са Међународним монетарним фондом тек треба да се примењују, радници 
се буне око владиних мера које су на снази од новембра. 

Синдикати оптужују државу да нема прецизну формулу којом смањује плате, па су нека смањења већа 
од најављених 10 одсто. 

Траже од државе да поштује закон о смањењу плата, као и да што пре донесе Закон о платним 
разредима. У супротном, од децембра ће осим просветара, у штајку бити и лекари, судије, научници и 
радници у култури. 
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  РТВ 
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikalni-hotel-za-prevenciju-invalidnosti_538803.html 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=20&nav_id=926202 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1756518/Sindikat%3A+Izgradnja+hotela+opravdana.html 

Синдикат: Изградња хотела оправдана 

Председник Синдиката управе Србије Његош Потежица изјавио је да је одлуку о изградњи 
синдикалног хотела у Врњачкој Бањи донело Веће Савеза самосталних синдиката Србије и да постоји 
позитивна процена економске оправданости тог посла. 

Његош Потежица је на конференцији за новинаре рекао да је процењено да ће се новац уложен у 
изградњу тог хотела вратити за шест година, преноси Бета. 

Према његовим речима, пракса да синдикати имају своје хотеле је уобичајена у земљама западне 
Европе. 

Као пример, Потежица наводи да се такве услуге синдикалном чланству нуде у Грчкој, Немачкој, 
Белгији, Француској... 

На питање која ће бити функција тог хотела, председник Синдиката запослених у здравству Зоран Савић 
истиче да је хотел изграђен за "превенцију инвалидности чланова синдиката". 

Баш због тога је, како каже, и одлучено да објекат буде изграђен у Врњачкој Бањи. 

Медији наводе да је СССС на ексклузивној локацији у Врњачкој Бањи отворио хотел са три звездице под 
називом "Лидер С", у чију изградњу је уложено 1,2 милиона евра. 
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