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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:526109-Vlada-odbila-predlog-sindikata-Prosvetari-

Strajk-se-nastavlja-djaci-nece-biti-ocenjeni 

Влада пдбила предлпг синдиката; Прпсветари: Штрајк се наставља, ђаци неће бити 
пцеоени 

АУТПР: И. М.   

Предлпг прпсветара п прекиду щтрајка Влада пдбила јер нема нпвца да га испуни. Вербић: Мплим 
синдикате да не тргују. Удпвишки: Гпдина щтедое 

Пат-ппзиција се такп наставља, а ни шетири синдиката, нити Влада не пдступају пд ппшетних ппзиција, 
такп да ће деца у вище пд пплпвине щкпла, према прпцени синдиката, имати скраћене шаспве. 

Вербић је рекап да Влада не мпже да прихвати ппнуду, ппзвап је синдикате да прихвате щтрајк и пред 
владу изађу са реалним захтевима, кпји мпгу да буду рещени у краткпм рпку. 

- Мплим синдикате да не тргују. Оихпв предлпг мпрамп да пдбијемп, јер у пвпм тренутку нема 
средстава, али ће их бити акп сви будемп наставили да щтедимп и радимп пнакп какп смп планирали - 
рекап је Вербић. - Ппнудили смп им једнпкратну ппмпћ пд пп 7.500 динара. Свесни смп да тп није 
трајнп рещеое, али тп је требалп да буде симбплишан гест наставницима, да знају да се оихпв глас шује 
и да су важни. Већ смп им дали пбећаое да ће бити први у јавнпм сектпру кпјима ће бити ппвећане 
плате, када се за тп стекну услпви. 

А дпк се тп не дпгпди, Вербић је ппнудип наставницима да се заједнп баве прпблемима за шије 
рещаваое имају механизме, кап щтп су дисциплина у щкплама, учбеници, препбимна 
администрација... Казап је и да је пптпунп сагласан са захтевпм прпсветара да се дп краја 2015. ураде 
платни разреди и групе у јавнпм сектпру. 

Према решима Кпри Удпвишки, министарке државне управе и лпкалне сампуправе у 2015. гпдини, сви 
мпрамп да “збијемп редпве”. 

- Пред нама је гпдина щтедое, какп би нам ппсле тпга свима билп гпре - рекла је Удпвишки. 

 
ШТРАЈК СЕ НАСТАВЉА, ЂАЦИ БЕЗ ОЦЕНА 

НАСТАВЉАМП щтрајк и нећемп заврщити првп пплугпдищте, рекап је у шетвртак председник Синдиката 
радника у прпсвети Слпбпдан Брајкпвић, ппвпдпм пдлуке Владе да пдбије оихпв предлпг. Пн је навеп 
да ће синдикати преппрушити свпјим шланпвима да ђацима изведу пцену у дневник, али да не 
присуствују седници пдељенскпг већа, где се пцене верификују. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:526109-Vlada-odbila-predlog-sindikata-Prosvetari-Strajk-se-nastavlja-djaci-nece-biti-ocenjeni
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:526109-Vlada-odbila-predlog-sindikata-Prosvetari-Strajk-se-nastavlja-djaci-nece-biti-ocenjeni
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- Такп ће на ппшетку другпг пплугпдищта јпщ трајати првп - рекап је Брајкпвић, пценивщи да у бучету 
има нпвца за захтеве прпсвете. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:526070-Nema-novih-pravila-oko-overe-zdravstvenih-

knjizica 

Нема нпвих правила пкп пвере здравствених коижица 

АУТПР: Ј. Ж. С.  

Осим пптврда п дппринпсима, грађани се жале да им сада траже и крщтенице за децу и дпкумента п 
пребивалищту 

Какп су „Нпвпсти“ сазнале у РФЗП, не ппстпји никаква прпмена правила у пвпј пбласти, већ је реш самп п 
ппщтпваоу прпписа. Псим пптврда п дппринпсима, грађани се жале да им сада траже и крщтенице за 
децу и дпкумента п пребивалищту. 

- За дппринпсе дпспеле дп 28. фебруара, дпказ п уплати дппринпса бип је распплпживи ппдатак Фпнда, 
дпстављан пд стране Ппреске управе - кажу у РФЗП. - Међутим, увереое п плаћеним дппринпсима су 
пни дпстављали самп у пним слушајевима када се нащ распплпживи ппдатак није ппклапап са навпдима 
пбвезника. За дппринпсе пд 1. марта, кпји се узима кап дан ппшетка примене пбједиоене наплате 
ппреза и дппринпса пп пдбитку, дпказ п уплаћеним дпспелим дппринпсима је извпд из ппјединашне 
ппреске пријаве за ппрез и дппринпсе пп пдбитку, из електрпнске базе ппдатака Ппреске управе. Пвај 
папир се ппднпси за дпспеле дппринпсе пд дана претхпднп ппднетпг дпказа дп дана ппднпщеоа 
захтева за маркице. 

Какп навпде у Фпнду, издаваое маркица здравственпг псигураоа ради се у складу са Закпнпм п 
здравственпм псигураоу, Правилникпм п исправи п здравственпм псигураоу и ппсебнпј исправи за 
кприщћеое здравствене защтите. 

КАО ДО САДА 

- Не ппстпје никакве прпмене у ппступку издаваоа маркица и пвере здравствених коижица. Све се ради 
на нашин какп је тп рађенп и за претхпдни перипд пвере. У већини слушајева нема прпблема у вези са 
пвераваоем здравствених коижица, а ппјединашни се ппјављују самп у слушају недпстатка прпписаних 
дпказа пптребних за издаваое маркица - навпде у фпнду. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:526074-Prosecna-plata-u-novembru-bila-44206-

dinara  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/522135/Prosecna-zarada-u-Srbiji-je-44206-dinara 

Прпсешна плата у нпвембру била 44.206 динара 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Прпсешна нетп зарада исплаћена у нпвембру 2014. у Србији изнпси 44.206 динара и нпминалнп и 
реалнп је маоа за 1,6 пдстп у пднпсу на пктпбар 

БЕПГРАД - Прпсешна нетп зарада исплаћена у нпвембру 2014. у Србији изнпси 44.206 динара и 

нпминалнп и реалнп је маоа за 1,6 пдстп у пднпсу на пктпбар, саппщтип је Републишки завпд за 

статистику. 

Нпвембарска прпсешна брутп зарада изнпсила је 60.982 динара и такпђе је нпминалнп и реалнп маоа 

за 1,6 пдстп у пднпсу на претхпдни месец. 

 

Прпсешна нетп зарада у нпвембру је нпминалнп већа за 0,2 пдстп а реалнп маоа за 2,1 пдстп у пднпсу 

на исти лаоски месец, дпк је прпсешна брутп зарада нпминалнп била већа за 0,1 пдстп а реалнп маоа 

за 2,2 пдстп негп у нпвембру 2013. 

 

РЗС наппмиое и да је прпсешна нетп зарада исплаћена у перипду јануар-нпвембар 2014. гпдине 

нпминалнп већа за 1,7 пдстп а реалнп маоа за 0,4 пдстп у ппређеоу са истим прпщлпгпдищоим 

перипдпм. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Ministarstvo-prosvete-razmatra-ponudu-sindikata.sr.html 

Влада пдбила предлпг прпсветара, щтрајк се наставља 

ИЗВПР: Агенције 

БЕПГРАД – Влада Србије пдбила је предлпг синдиката у пбразпваоу за месешну ппмпћ дп 4.500 динара 
прпсветним радницима, рекап је данас министар Срђан Вербић и ппзвап прпсветаре да прекину щтрајк. 

Пптпредседница Владе Кпри Удпвишки иакп, какп каже, разуме наставнике, истакла је да је пред нама 
гпдина щтедое. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:526074-Prosecna-plata-u-novembru-bila-44206-dinara
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:526074-Prosecna-plata-u-novembru-bila-44206-dinara
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/522135/Prosecna-zarada-u-Srbiji-je-44206-dinara
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Ministarstvo-prosvete-razmatra-ponudu-sindikata.sr.html
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„Предлпг синдиката Влада мпра да пдбије јер нема средстава, али ће их бити акп будемп наставили да 
щтедимп и радимп пнакп какп смп планирали”, рекап је Вербић на кпнференцији за нпвинаре у Влади 
Србије п предлпгу шетири синдиката у прпсвети, кпјпј је присуствпвала и пптпредседница Владе. 

Вербић је ппзвап Владу и синдикате да се баве сущтинским стварима кпје су лпще ппстављене у систему 
и рекап да „не би требалп да тргујемп”. 

Министар прпсвете је ппзвап наставнике да ппкущају да схвате ситуацију у кпјпј се шитава земља налази. 

„Тема већих издвајаоа за прпсвету биће на дневнпм реду шим мере щтедое буду дале прве резултате”, 
рекап је пн и истакап да синдикат кап пзбиљан и пдгпвпран спцијални партнер треба да се врати 
разгпвприма са нпвим предлпзима, какп би заједнп у дијалпгу дпщли дп најбпљег рещеоа за прпблеме 
кпји су деценијама нагпмилавани у прпсвети. 

Пптпредседница владе Удпвишки ппдсећа да у 2015. гпдини сви мпрамп да збијемп редпве и сматра да 
је у прпсвети мпгуће свпј ппсап радити и бити мптивисан и са пваквим платама, укпликп се, какп каже, у 
нещтп верује. 

Пред нама је, рекап је пн, гпдина щтедое, гпдина залагаоа у кпјпј свакп себе мпра да пита щта мпже да 
уради са пним щтп има. 

Ппдсетивщи да су синдикати тражили и дпнпщеое закпна п платама, Удпвишки је навела да се на 
нацрту интензивнп ради и да се пшекује дп краја марта, кап и да би закпн и ппдзакпнски акти мпгли 
бити усвпјени дп краја гпдине. 

Пшекујемп да закпнпм п платама у јавнпј управи ташнп уредимп пднпсе свих зарада у јавнпј управи, 
службама, управама на лпкалнпм нивпу, такп да се за сваки ппсап зна кпликп кпщта, кпликп је слпжен, 
пдгпвпран, у каквим се услпвима пбавља, рекла је пна. 

„Разумем наставнике, и ја сам рпдитељ...Има и дпбрих и најбпљи али и врлп слабих щкпла али је 
мпгуће свпј ппсап радити и бити мптивисан и са пваквим платама укпликп у нещтп верујемп”, рекла је 
Удпвишки. 

Нпвинари пд министра Вербића нису дпбили јасне пдгпвпре на питаоа щта ће бити са щкплскпм 
гпдинпм и неуписиваоем пцена, щтп су најавили синдикати, хпће ли наставницима бити пдбијене 
дневнице за пптпуну пбуставу рада 22. децембра када су изащли на улице. 

„У Министарству прпсвете радимп да ствпримп щтп регулариније услпве за пбразпваое ушеника. Акп 
немамп регуларне услпве, наћи ћемп нашин да тп пбјаснимп ушеницима”, бип је један пд пдгпвпра 
министра на питаое да ли је извеснп да ће ђаци пстати без пцена. 

Пн је рекап да је на директприма да прпцене да ли има пснпва за ппкретаое дисциплинскпг ппступка 
прптив пних кпји су пбуставили рад. 

Синдикати прпсвете щтрајкују већ щесту недељу, а јуше су предлпжили Влади Србије да им буде 
исплаћена месешна ппмпћ дп 4.500 динара, ппшев пд 1. децембра щтп би, какп су навели, дпвелп дп 
прекида щтрајка. 

Штрајкашки пдбпр синдиката прпсвете ппдсећа да заппслени у прпсвети једини нису имали ппвећаое 
зарада пд 2008. гпдине и да имају најниже зараде у јавнпм сектпру. 
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Сппразум би пбавезивап владу да најкасније дп 1. јуна 2015. гпдине уреди зараде јединственп за све 
бучетске кприснике путем Закпна п платним разредима, кпји ће се примеоивати пд 1. јануара 2016. 
гпдине. 

У предлпгу сппразума, кпји су јуше сашинили, синдикати траже да се прптив заппслених кпји су 
ушествпвали у щтрајку не предузимају дисциплинске мере, нити да им се дпдатнп умаои плата. 

Такпђе, синдикати траже и да два шлана Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, кпји се 
тишу пријема у радни пднпс и рещаваоа технплпщких вищкпва буду усвпјени у пблику дпгпвпренпм са 
синдикатима. 

Брајкпвић: Штрајк се наставља, ђаци непцеоени 
БЕПГРАД – Влада Србије пдбила је предлпг сппразума синдиката у пбразпваоу, кпји предвида да се 
заппсленима у прпсвети свакпг месеца, ппшев пд децембра, исплаћује ппмпћ дп 4.500 динара све дпк 
не буду уведени платни разреди, а синдикати најављују наставак щтрајка и уппзправају да неће 
заврщити првп пплугпдищте, кап и да ће ђаци пстати непцеоени. 

„Ми настављамп щтрајк и нећемп заврщити првп пплугпдищте”, рекап је Танјугу председник Синдиката 
радника у прпсвети Србије Слпбпдан Брајкпвић, ппвпдпм пдлуке владе да пдбије предлпг синдиката. 

Пн је навеп да ће синдикати преппрушити наставницима свпјим шланпвима да ђацима изведу пцену у 
дневник али да не присуствују седници пдељенскпг већа, где се пцене верификују. 

Такп ћемп имати ситуацију да ће на ппшетку другпг пплугпдищта јпщ трајати првп, рекап је Брајкпвић 
пценивщи да у бучету има нпвца за захтеве прпсвете. 

Пн је ппрушип рпдитељима да синдикат није крив щтп щтрајкује, негп је, какп је рекап, пдгпвпрна влада. 

Представници репрезентативних синдиката прпсвете заказали су за сутра кпнференцију за нпвинаре. 
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http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Skupstina-Srbije-usvojila-budzet-za-2015-godinu.sr.html 

Скупщтина Србије усвпјила бучет за 2015. Гпдину 

АУТПР: М. Ч. 

 

 

Скупщтина Србије усвпјила јебучет за наредну гпдину, кпјим је предвиђен прихпд пд 924,4 милијарде 
динара, а расхпд пд 1.115,7 милијарди динара, уз укупан дефицит, у кпји су укљушене и државне 
гаранције, у изнпсу пд 191,4 милијарде динара. За усвајаое је гласалп 160 ппсланика, а прптив је билп 
пет. 

Какп је пбјаснип Дущан Вујпвић, министар финансија, дефицит изнпси 158,6 милијарди динара, али 
„када се тпме придпдају гаранције пд 30,7 милијарди динара и трпщкпви за набавку финансијске 
импвине пд 2,1 милијарду, укупан дефицит изнпси 191,4 милијарде динара”. Највећи издаци бучета 
биће дптације прганизацијама пбавезнпг спцијалнпг псигураоа у изнпсу пд 274,8 милијарди динара и 
за плате – 241,2 милијарде динара. Спцијалнпј защтити намеоенп је 126,2 милијарде динара, а за 
исплату птпремнина нещтп вище пд 20 милијарди. 

Ппсланици су усвпјили и други ребаланс бучета за пву гпдину, кпјим није меоана маса средстава, већ су 
пна прерасппређена. Какп је пбјаснип министар Вујпвић, пвај ребаланс је предлпжен затп щтп је 
ущтеђенп вище нпвца негп щтп је билп пшекиванп. Пвај нпвац преусмерен је на птплату неких старих 
дугпва, па ће такп, између псталпг, Управа за аграрна плаћаоа дпбити 4,33 милијарде динара да би 
измирила дугпваоа ппљппривредницима, а МУП ће дпбити нпвац да плати дуг „Телекпму” у изнпсу пд 
700 милипна, ЕПС-у 470 милипна и 518 милипна за јубиларне награде и превпз припадника МУП-а. 

Скупщтина је дала гаранције за задуживаое „Србијагаса” пд 200 милипна дплара за пдржаваое текуће 
ликвиднпсти, а усвпјила је и Закпн п претвараоу пбавеза „Ер Србије” у изнпсу пд 162 милипна евра у 
јавни дуг. Усвпјене су измене Закпна п враћаоу пдузете импвине и пбещтећеоу кпјим се пдлаже 

http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Skupstina-Srbije-usvojila-budzet-za-2015-godinu.sr.html
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ппшетак исплате нпвшанпг пбещтећеоа дп 2018. гпдине и измене Закпна п ппдстицајима у 
ппљппривреди и руралнпм развпју, кпјима је превиђенп да правп на субвенције имају газдинства са 
највище 20 хектара, уместп, какп је билп дп сада, стп хектара. Ппсланици су усвпјили и пратеће бучетске 
закпне. 

 
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Da-li-ce-Vucic-platiti-za-otpustanja-cinovnika.sr.html 

Да ли ће Вушић „платити” за птпущтаоа шинпвника 

АУТПР: Б. Бакпвић 

Све дпсадащое власти су примале свпје кадрпве у државну службу, али сада се треба супшити са 

птпущтаоима и губицима пплитишкпг рејтинга 

Кп је вище дппринеп прекпбрпјнпм заппщљаваоу у јавнпм сектпру Србије или бар кп је маое урадип на 
рещаваоу тпг прпблема, питаоа су пкп кпјих се глпже напредоаци и демпкрате практишнп пд када су 
заменили места у власти и пппзицији, 2012. гпдине. Сада верпватнп треба пшекивати нпву рунду 
препуцаваоа п тпме кп је вище заппщљавап, ппщтп је Фискални савет саппщтип да је у предлпгу бучета 
за 2015. предвиђенп пара за птпущтаое најмаое 10.000 људи. И тп из „ужег бучетскпг сектпра” 
(здравствп, прпсвета, пплиција, впјска, државна администрација), дпк п судбини вищка заппслених у 
јавним предузећима јпщ нема никаквих назнака. 

А где је вище удпмљенп партијских впјника? И шијих је вище? Демпкрате су тврдиле да су напредоаци 
тпкпм 2013. у јавнпм сектпру заппслили вище пд 50.000 странашких кадрпва. Напредоаци тврде, ппет, 
да је тај ппдатак измищљен, па навпде да збпг демпкрата данас имамп гптпвп 800.000 заппслених у 
јавнпм сектпру, „пд кпјих је највећи брпј заппслен пд 2008. дп 2012. гпдине. 

Нема партије у Србији кпја је била или је сада на власти а да лпјалнпст дела свпјих шланпва није платила 
радним местпм у ппщтини, кпмуналнпм или јавнпм предузећу, државнпј управи, ппсебнп у некпј пд и 
даље неппзнатпг брпја агенција, или некпм другпм делу јавнпг сектпра. Министар рада Александар 
Вулин је тп и пптврдип. Пдгпварајући на питаое има ли људи партијски заппслених у администрацији, 
пн је у септембру за РТС рекап да – има. 

„Дпщли смп пре две гпдине на власт. Размислите да ли је билп вище партијскпг заппщљаваоа у пвих 12 
гпдина или сад. Уппщте не мислим да тражим пправдаое. Има га и сада и свакп се треба нпсити са тим. 
Наравнп да има партијскпг заппщљаваоа сада. И наравнп да сви тп радимп, наравнп да је ппгрещнп и 
наравнп да ћемп п тпме впдити рашуна и кад се буде евентуалнп расправљалп п вищкпвима”, рекап је 
тада Вулин. 

Кп ће сада бити на удару нпве мере кпја треба да ппслужи ппправку српских финансија? Мпже ли се 
претппставити? Навпдећи да је незахвалнп и некпректнп гпвприти п тпме унапред, спциплпг Јпвп Бакић 
каже да се ипак мпже гпвприти п неким стварима кпје су се дп сада дещавале – апсплутнп све странке 
кпје су биле на власти су заппщљавале свпје људе и ппстпје људи кпји уппщте нису дплазили на ппсап, и 
сада не дплазе на ппсап (кап неки напредоаци на ппщтини Впждпвац, навпди Бакић сазнаое „из друге 
руке”), а примају плату. Раније је, дпдаје пн, таквих ствари билп у Ппрескпј управи, са људима из Г 17 
плус, тп јест УРС-а. 

„Занимљивп је да су сада ти људи сами птищли, јер вище нису мпгли да примају плату а да не дплазе на 
ппсап. А кпликп има људи кпји дплазе и нищта не раде. Имате щефпве кпји не знају да кпристе рашунар. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Da-li-ce-Vucic-platiti-za-otpustanja-cinovnika.sr.html


9 

 

И сад је ту пптпунп неважнп да ли су пни кадрпви неке странке или нису. Али, кљушни прпблем је щтп 
напредоаци немају сппспбних људи, пни не мпгу да направе дпбру прганизацију ппсла и утпликп се 
мпже пшекивати да ће избациваое људи бити насумишнп. Руку на срце, пви пре оих, кпји су мпжда 
имали људе сппспбне да прганизују ппсап, нису хтели тп да раде”, навпди Бакић.  

Напредоаци су дпщли ппследои, па се некакп рашуна да их је и најмаое у јавнпм сектпру. Да ли тп 
пнда плакщава ппсап Вушићу и оегпвпј влади? Акп је такп, защтп пнда прекп пптребна раципнализација 
јавнпг сектпра јпщ није спрпведена, иакп је пва кпалиција на власти пд средине 2012. гпдине? 

Филпзпф Владимир Милутинпвић, уредник сајта двпглед.рс, мисли да је тп „затп щтп кпд нас реткп кпја 
идеја мпже да се разради детаљнп, а пнда и да се реализује”. Све те идеје се махпм ппјављују најпре 
кап неке непдређене маркетинщке парпле, па пнда и нема никакве реализације. Милутинпвић указује 
сада да сви пни кпји гпвпре п птпущтаоима треба кпнашнп да ппшну да сегментирају јавни сектпр (нису 
исте мпгућнпсти за ствараое непптребних радних места у прпсвети и здравству, на пример, у пднпсу на 
јавна и кпмунална предузећа), тп јест треба да кажу – на кпга мисле. 

Када је реш п тпме да ли је јавни сектпр нещтп щтп Вушића не занима кап пптенцијални резервпар 
гласпва, Бакић указује да треба имати на уму да је и ту билп људи кпји су гласали за Вушића, дпк 
Милутинпвић верује да у СНС-у, какп каже, кап једнпј пппулистишкпј странци заснпванпј највище на 
маркетингу, не размищљају превище п тпме кп се „хвата” на тај маркетинг. 

„Дпк имају неки псећај да имају дпвпљнп ’нахватаних’ у ту мрежу маркетинга, пни ће да раде билп щта 
щтп је на дневнпм реду рефпрми. Такп да не верујем да ће да размищљају кпга губе, кпга дпбијају, затп 
щтп сада имају велику ппдрщку, а пна се махпм и не заснива на директнпј перцепцији интереса, негп се 
вище заснива на пбећаоу лепе будућнпсти, маркетингу...”, пцеоује Милутинпвић, кпји сматра да пд 
негативних пплитишких ефеката пп Вушића, збпг незадпвпљства пвпм мерпм – пппзиција неће 
прпфитирати. Јер, пбјащоава пн, нема алтернативнпг ппгледа на свет, алтернативнпг рещеоа за шитаву 
екпнпмску или пплитишку ситуацију и пнда је тп пат-ппзиција кпја мпже да пптраје.   

Бакић пцеоује да птпущтаое заппслених, изплпванп, не мпже нещтп мнпгп да нащкпди Вушићу и 
оегпвпм СНС-у. Али се, какп дпдаје, мпже претппставити да кумулативни ефекат разлишитих мера 
(смаоиваое плата у јавнпм сектпру и пензија већих пд 25.000, птпущтаоа), а с друге стране ппгпрщаое 
живптнпг стандарда, кпје ће се у 2015. јпщ запщтрити – мпже да буде нещтп щтп ће ппстепенп дпвпдити 
дп пада пппуларнпсти Вушића лишнп, а и СНС-а. 

„Али тп је један прпцес, неће се тп дпгпдити прекп нпћи”, сматра пн. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Jednokratna-pomoc-od-19_000-za-zaposlene-u-skupstini.sr.html 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/522136/POMOC-Jednokratna-isplata-19000-dinara-za-zaposlene-u-Skupstini 

Једнпкратна ппмпћ пд 19.000 за заппслене у скупщтини 

ИЗВПР: БЕТА 

БЕПГРАД – Пкп 300 заппслених у струшним службама Скупщтине Србије шија је плата нижа пд 
републишкпг прпсека, пднпснп 44.938 динара, дпбиће пп 19.000 динара једнпкратне ппмпћи, пдлушип је 
данас Административни пдбпр Скупщтине Србије. 

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Jednokratna-pomoc-od-19_000-za-zaposlene-u-skupstini.sr.html
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/522136/POMOC-Jednokratna-isplata-19000-dinara-za-zaposlene-u-Skupstini
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Пдлука је усвпјена на предлпг генералнпг секретара Скупщтине Јане Љубишић, кпја је казала да је 
иницијатива да се заппсленима у струшним службама исплати једнпкратна ппмпћ пптекла пд Синдиката 
Скупщтине. 

Пна је дпдала да у скупщтинскпм бучету за 2014. гпдину има неутрпщених средстава ппредељених за 
исплату плата, дпдатака и накнада заппсленима, пднпснп да има мпгућнпсти да се оима исплати пп 
19.000 динара. 

„Ми на пвај нашин ппмажемп људима у Скупщтини без кпјих не би мпгли пвпликп да радимп, тп су 
пбишни, шестп невидљиви, пни кпји пдржавају хигијену, раде у канцеларијама, а имају јакп мале плате”, 
рекап је председник Административнпг пдбпра Зпран Бабић. 

Бабић је прецизирап да је оих пкп 300 шија је плата маоа пд републишкпг прпсека, а шестп и уппла 
маоа, дпдајући да на тај нашин Скупщтина некпликп гпдина ппкущава тим људима да пмпгући да 
прпславе нпвпгпдисое празнике. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/522314/Manje-70000-ljudi-na-drzavnoj-kasi 

Маое 70.000 људи на државнпј каси 

АУТПР: Г. Булатпвић  

Брпј заппслених у држави биће смаоиван за 20.000 дп 25.000 гпдищое пд 2015. дп 2017. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/522314/Manje-70000-ljudi-na-drzavnoj-kasi


11 

 

Пвај план деп је фискалне стратегије Србије дп 2017, сазнаје “Блиц”. 

  

Идеја је да се у свакпј пд наредне три гпдине маса зарада у јавнпм сектпру смаоује за пет пдстп. У првпј 

гпдини би с пбзирпм на тп да управп ступају на снагу измене закпна п ПИП највище људи из државне 

службе птищлп у пензију, скпрп шетири пдстп пд укупнпг вищка људи. Наредних гпдина прпсешан пдлив 

људи кпји данас раде за државу (изузимајући лпкалне сампуправе и јавна предузећа) бип би пкп два 

пдстп. За сваку гпдину пвај прпцес прпшен је на 30. јун.  

  

Мада у Влади нема званишне пптврде, какп сазнајемп, управп је тај деп фискалне стратегије за 2015. 

гпдину с изгледима за 2016. и 2017. бип један пд кљушних у прегпвприма са ММФ.  

  

- ММФ, наравнп, не рашуна кпликп је тп људи, већ прати јавни сектпр самп крпз масу зарада кпју је 

пптребнп исплатити из бучета. Нашин на кпји ће људи птићи, акп не ппдразумева неке изнимнп виспке 

птпремнине, није у фпкусу интереспваоа Фпнда - пбјащоава извпр “Блица”. 

  

Слишан план припрема се, сазнајемп, и за лпкалне сампуправе дпк ће се брпј заппслених у јавним 

предузећима ппсматрати издвпјенп пд фирме дп фирме.  

  

- Какп се јавна предузећа не финансирају из бучета, пна у тпм смислу нису у пвпм делу плана фискалне 

стратегије. 
 

 

Влада пдбила ппнуду прпсветара 

АУТПР: В. АНДРИЋ 

Бепград - Влада Србије мпра да пдбије предлпг синдиката прпсветних радника, јер у пвпм тренутку 
нема средстава, али ће их бити акп наставимп да щтедимп, ппрушип је на јушеращопј кпнференцији за 
нпвинаре министар прпсвете Срђан Вербић, пдгпварајући на ппнуду синдиката пбразпваоа, кпји су 
најавили прекид щтрајка акп, између псталпг, прпсветари буду дпбијали месешну ппмпћ у изнпсу дп 
4.500 динара и укпликп пд 1. јануара 2016. ппшне примена закпна п платним разредима.  
- Ппзивам синдикате да не тргујемп, већ да се бавимп трајним рещеоима за заппслене у прпсвети, да 
прпнађемп реалне захтеве кпје пва влада мпже да испуни. Ппзивам синдикате да прекину щтрајк и да 
ппкущају да схвате ситуацију у кпјпј се налазимп. Влада пстаје при ставу да се у пвпм мпменту плате 
прпсветним радницима не мпгу ппвећати, али ће та тема бити на дневнпм реду шим мере щтедое буду 
дале прве резултате - рекап је Вербић. 



12 

 

Пн је навеп да је влада свесна да су прпсветним радницима плате ниске и да је ппнуда пд 7.500 динара 
једнпкратне ппмпћи, кпји су синдикати пдбили, требалп да буде „симбпилишан гест кпјим се щаље 
ппрука наставницима да се оихпв глас шује, да су важни и да су припритет“. Вербић је пценип да никп 
неће мпћи да надпкнади ушеницима изгубљенп знаое и да су рпдитељ с правпм незадпвпљни и щтп 
траже хитнп рещаваое прпблема, али и да се слаже и са ставпвима наставника. 

Пн је ппнпвип да ће прпсветари кпји су пптпунп пбуставили рад 22. децембра пстати без дневнице, а да 
је на директприма щкпла да прпцене има ли пснпва за ппкретаое дисциплинскпг ппступка прптив оих. 

- Ми ћемп Вербића тужити Међунарпднпј прганизацији рада, јер нигде у свету се не мпже пгранишити 
раднику да један дан пбустави рад и на прптесту искаже незадпвпљствп збпг мале плате - пдгпвара 
министру Слпбпдан Брајкпвић, председник Синдиката радника у прпсвети Србије. 

Пн за Данас каже да је разпшаран пдгпвпрпм министра прпсвете и да је убеђен да се у бучету 
Министарства прпсвете мпгу пстварити ущтеде, какп би се ппбпљщап материјални пплпжај заппслених 
у пбразпваоу. Брајкпвић тврди да се велика средства пдливају на семинаре струшнпг усаврщаваоа кпји 
служе за праое пара и да кпристи пд тпга имају самп пни кпји их држе. Другу мпгућнпст за ущтеде пн 
види у најављенпм укрупоаваоу радних места, јер се неће плаћати дупли или трпдупли дппринпси. 

Сва шетири синдиката пбразпваоа за данас су најавила пбраћаое медијима. 

Платни разреди дп марта 

Министарка државне управе и лпкалне сампуправе Кпри Удпвишки најавила је да је ппшела израда 
закпна п платним разредима и да ће нацрт тпг дпкумента бити заврщен дп марта, накпн шега следи 
јавна расправа. 

- Разуме наставнике и ја сам рпдитељ. Мпгуће свпј ппсап радити мптивисанп и са пваквим платама, акп 
у нещтп верујемп. Мпрамп да верујемп и радимп на тпме да пвп није вешитп стаое већ ппшетак 
прпмене стаоа кпје предугп траје. Пред нама је гпдина щтедое - ппрушила је Удпвишки. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/brajkovic-strajk-se-nastavlja-djaci-neocenjeni 

Брајкпвић: Штрајк се наставља, ђаци непцеоени 

 

Влада Србије пдбила је предлпг сппразума синдиката у пбразпваоу, кпји предвида да се 
заппсленима у прпсвети свакпг месеца, ппшев пд децембра, исплацује ппмпћ дп 4.500 динара све дпк 
не буду уведени платни разреди, 

 синдикати најављују наставак щтрајка и уппзправају да неће заврщити првп пплугпдищте, кап и да ће 
ђаци пстати непцеоени. 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/brajkovic-strajk-se-nastavlja-djaci-neocenjeni


13 

 

"Ми настављамп щтрајк и нећемп заврщити првп пплугпдищте", рекап је Танјугу председник Синдиката 
радника у прпсвети Србије Слпбпдан Брајкпвић, ппвпдпм пдлуке владе да пдбије предлпг синдиката. 

Пн је навеп да ће синдикати преппрушити наставницима свпјим цланпвима да дајцима изведу пцену у 
дневник али да не присуствују седници пдељенскпг већа, где се пцене верификују. 
Такп ћемп имати ситуацију да ће на ппшетку другпг пплугпдищта јпщ трајати првп, рекап је Брајкпвић 
пценивщи да у бучету има нпвца за захтеве прпсвете. 

Пн је ппрушип рпдитељима да синдикат није крив щтп щтрајкује, негп је, какп је рекап, пдгпвпрна влада. 
Представници репрезентативних синдиката прпсвете заказали су за сутра кпнференцију за нпвинаре. 

Влада Србије пдбила је предлпг синдиката у пбразпваоу за месешну ппмпћ рекап је данас министар 
Срђан Вербић и ппзвап прпсветаре да прекину щтрајк. 

Пптпредседница Владе Кпри Удпвишки иакп, какп каже, разуме наставнике, истакла је да је пред нама 
гпдина щтедое. 
"Предлпг синдиката Влада мпра да пдбије јер нема средстава, али ће их бити акп будемп наставили да 
щтедимп и радимп пнакп какп смп планирали", рекап је Вербић на кпнференцији за нпвинаре у Влади 
Србије п предлпгу шетири синдиката у прпсвети, кпјпј је присуствпвала и Удпвишки.  

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/vlada-odbila-predlog-sindikata-prosvete 

Влада пдбила предлпг синдиката прпсвете 

 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Влада Србије пдбила је предлпг синдиката у пбразпваоу за месешну ппмпћ дп 4.500 динара 
прпсветним радницима, рекап је данас министар Срђан Вербић и ппзвап прпсветаре да прекину 
щтрајк. 

Пптпредседница Владе Кпри Удпвишки иакп, какп каже, разуме наставнике, истакла је да је пред нама 
гпдина щтедое. 

"Предлпг синдиката Влада мпра да пдбије јер нема средстава, али ће их бити акп будемп наставили да 
щтедимп и радимп пнакп какп смп планирали", рекап је Вербић на кпнференцији за нпвинаре у Влади 
Србије п предлпгу шетири синдиката у прпсвети, кпјпј је присуствпвала и пптпредседница Владе. 

Вербић је ппзвап Владу и синдикате да се баве сущтинским стварима кпје су лпще ппстављене у систему 
и рекап да "не би требалп да тргујемп". 
Министар прпсвете је ппзвап наставнике да ппкущају да схвате ситуацију у кпјпј се шитава земља налази. 

"Тема већих издвајаоа за прпсвету биће на дневнпм реду шим мере щтедое буду дале прве резултате", 
рекап је пн и истакап да синдикат кап пзбиљан и пдгпвпран спцијални партнер треба да се врати 
разгпвприма са нпвим предлпзима, какп би заједнп у дијалпгу дпщли дп најбпљег рещеоа за прпблеме 
кпји су деценијама нагпмилавани у прпсвети. 

Пптпредседница владе Удпвишки ппдсећа да у 2015. гпдини сви мпрамп да збијемп редпве и сматра да 
је у прпсвети мпгуће свпј ппсап радити и бити мптивисан и са пваквим платама, укпликп се, какп каже, у 
нещтп верује. 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/vlada-odbila-predlog-sindikata-prosvete
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Пред нама је, рекап је пн, гпдина щтедое, гпдина залагаоа у кпјпј свакп себе мпра да пита щта мпже да 
уради са пним щтп има. 
Ппдсетивщи да су синдикати тражили и дпнпщеое закпна п платама, Удпвишки је навела да се на 
нацрту интензивнп ради и да се пшекује дп краја марта, кап и да би закпн и ппдзакпнски акти мпгли 
бити усвпјени дп краја гпдине. 

Пшекујемп да закпнпм п платама у јавнпј управи ташнп уредимп пднпсе свих зарада у јавнпј управи, 
службама, управама на лпкалнпм нивпу, такп да се за сваки ппсап зна кпликп кпщта, кпликп је слпжен, 
пдгпвпран, у каквим се услпвима пбавља, рекла је пна. 

"Разумем наставнике, и ја сам рпдитељ...Има и дпбрих и најбпљи али и врлп слабих щкпла али је 
мпгуће свпј ппсап радити и бити мптивисан и са пваквим платама укпликп у нещтп верујемп", рекла је 
Удпвишки. 
Нпвинари пд министра Вербића нису дпбили јасне пдгпвпре на питаоа щта ће бити са щкплскпм 
гпдинпм и неуписиваоем пцена, щтп су најавили синдикати, хпће ли наставницима бити пдбијене 
дневнице за пптпуну пбуставу рада 22. децембра када су изащли на улице. 

"У Министарству прпсвете радимп да ствпримп щтп регулариније услпве за пбразпваое ушеника. Акп 
немамп регуларне услпве, наћи ћемп нашин да тп пбјаснимп ушеницима", бип је један пд пдгпвпра 
министра на питаое да ли је извеснп да ће ђаци пстати без пцена. 
Пн је рекап да је на директприма да прпцене да ли има пснпва за ппкретаое дисциплинскпг ппступка 
прптив пних кпји су пбуставили рад. 

Синдикати прпсвете щтрајкују већ щесту недељу, а јуше су предлпжили Влади Србије да им буде 
исплаћена месешна ппмпћ дп 4.500 динара, ппшев пд 1. децембра щтп би, какп су навели, дпвелп дп 
прекида щтрајка. 

Штрајкашки пдбпр синдиката прпсвете ппдсећа да заппслени у прпсвети једини нису имали ппвећаое 
зарада пд 2008. гпдине и да имају најниже зараде у јавнпм сектпру. 

Сппразум би пбавезивап владу да најкасније дп 1. јуна 2015. гпдине уреди зараде јединственп за све 
бучетске кприснике путем Закпна п платним разредима, кпји ће се примеоивати пд 1. јануара 2016. 
гпдине.  

У предлпгу сппразума, кпји су јуше сашинили, синдикати траже да се прптив заппслених кпји су 
ушествпвали у щтрајку не предузимају дисциплинске мере, нити да им се дпдатнп умаои плата.  

Такпђе, синдикати траже и да два шлана Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, кпји се 
тишу пријема у радни пднпс и рещаваоа технплпщких вищкпва буду усвпјени у пблику дпгпвпренпм са 
синдикатима. 

Синдикати прпсвете се, за сада, нису изјаснили п пдлуци Владе да пдбије  предлпг за месешну ппмпћ дп 
4.500 динара прпсветним радницима. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/minuli-rad-skresao-plate 

Минули рад скресап плате 

АУТПР: С. Г. 
Прпсешна нетп зарада исплаћена у нпвембру у Србији изнпси 44.206 динара и нпминалнпи реалнп је 
маоа 1,6 пдстп у пднпсу на пктпбар, саппщтип је Републишки завпд за статистику. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/minuli-rad-skresao-plate
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Реш је, дакле, п плати зарађенпј у пктпбру, тп јест пнпј кпју није „закашип” Закпн п смаоеоу зарада пп 
кпјем су плате у јавнпм сектпру изнад 25.000 динара смаоене линеарнп десет пдстп. 

– Зараде исплаћене у нпвембру нису ппд утицајем Закпна п смаоеоу зарада јер се пн примеоује пд 
исплата кпје су биле накпн 1. децембра 2014. гпдине. Ефекти тпг закпна ће мпћи делимишнп да се виде 
у нареднпм перипду – пбјащоава за „Дневник“ директпр Републишкпг завпда за статистику Драган 
Вукмирпвић. 

Кпментарищући умаоеое зарада исплаћених у нпвембру пд 1,6 пдстп, пн указује на тп да се пнп мпже 
тумашити кап ефекат измена Закпна п раду пп кпјем је прпмеоенп вреднпваое накнаде за минули рад, 
те се пна исплаћује за рад самп кпд ппследоег ппслпдавца. 

Вукмирпвић пбјащоава да брутп масе зарада у јавнпм сектпру у укупнпј маси ушествују с 54 пдстп. Тп 
знаши да ће плате у фирмама и институцијама ппд државнпм каппм зарађене у нпвембру знашајнп 
утицати на српски прпсек. 

Ппменимп, прпсешна зарада, с ппрезима и дппринпсима, исплаћена у нпвембру била је 60.982 динара, 
щтп је, у ппређеоу с прпсешнпм брутп зарадпм у пктпбру, нпминалнп и реалнп 1,6 пдстп маое. 

Прпсешна нетп зарада, без ппреза и дппринпса, у нпвембру 2014. је била нпминалнп 0,2 пдстп већа негп 
у истпм месецу прпщле гпдине, а реалнп 2,1 прпцента маоа. 

Брутп зарада исплаћена у нпвембру 2014. гпдине нпминалнп је већа 0,1 пдстп пд прпсешне зараде с 
ппрезима и дппринпсима у нпвембру 2013. гпдине, а реалнп је маоа 2,2 пдстп, пище у саппщтеоу РЗС-
а. 

Прпсешна зарада без ппреза и дппринпса исплаћена у перипду јануар–нпвембар 2014. гпдине, у 
ппређеоу с прпсешнпм зарадпм без ппреза и дппринпса у перипду јануар–нпвембар 2013. гпдине 
нпминалнп је већа 1,7 пдстп, али је реалнп 0,4 пдстп маоа. 

Пп ппдацима РЗС-а, прпсешна брутп зарада исплаћена у перипду јануар–нпвембар 2014. гпдине била је 
нпминалнп 1,5 пдстп већа, а реалнп 0,6 пдстп маоа негп прпсешна зарада исплаћена у перипду јануар–
нпвембар 2013. гпдине. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1783208/Kosti%C4%87%3A+Predlog+prosvetara+nerealan

.html 

Кпстић: Предлпг прпсветара нереалан 
Ппмпћник министра прпсвете Србије Зпран Кпстић рекап је да "није реалан" предлпг прпсветних 
радника да пбуставе щтрајк укпликп им буде исплаћивана једнпкратна месешна ппмпћ пд 4.500 
динара. 

Кпстић је навеп да мпже са оегпве стране да каже да предлпг није реалан, и да тп и прпсветари знају, 
пренпси Бета.   

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1783208/Kosti%C4%87%3A+Predlog+prosvetara+nerealan.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1783208/Kosti%C4%87%3A+Predlog+prosvetara+nerealan.html
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"Али пставимп да п тпме министар с представницима владе ппразгпвара, па ће се дати ппвратна 
инфпрмација представницима репрезентативних синдиката", рекап је Кпстић, кпји је у Јагпдини 
присуствпвап редпвнпм састанку нашелника щкплских управа у Србији. 

Какп је рекап, разгпвпри представника репрезентативних синдиката и министра и оегпвих сарадника 
теку све време. 

Према решима Кпстића, Министарствп прпсвете ушинилп је дпста тпга какп би се изащлп у сусрет 
захтевима прпсветних радника, али изузеће пд смаоеоа плата у јавнпм сектпру није мпгуће испунити. 

"Ппсебан кплективни угпвпр кпји истише 12. јануара ми смп усагласили и пн се налази у закпнпдавству и 
кпд псталих министарстава да дају свпја мищљеоа. Ушествују у изради закпна пснпвнпг система 
пбразпваоа, укљушени су у израду закпна када су у питаоу платне групе и платни разреди", рекап је 
Кпстић. 

Према оегпвим решима, пцене ушеницима на пплугпдищту мпрају да буду закљушене без пбзира на тп 
щтп прпфеспри щтрајкују. 

"Ми радимп дп 30. децембра, има дпвпљнп времена дп тад, пцене се мпрају закљушити, не мпже се 
ићи у ту крајнпст да некп буде пщтећен", рекап је Кпстић. 

Прпсветари у Србији щтрајкују тражећи да буду изузети пд смаоеоа зарада у јавнпм сектпру, а данас су 
ппнудили Министарству прпсвете да пбуставе щтрајк акп прпсветним радницима буде исплаћивана 
једнпкратна месешна ппмпћ дп 4.500 динара.  

 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=12&dd=25&nav_category=12&nav_id=940648 

http://rs.n1info.com/a22966/Vesti/Prosvetari-nastavljaju-strajk-djaci-bez-zakljucenih-ocena.html 

"Закљушене пцене нећемп пптврдити" 

ИЗВПР: БЕТА 

Бепград -- Председник СПРС Слпбпдан Брајкпвић изјавип да ће прпсветни радници закљушити пцене 

ушеницима али да оих неће пптврдити пдељенскп веће. 

"Прпфеспри ће пценити децу и свещће пцене али нећемп пдржати пдељенскп веће кпје пптврђује 

пцене", рекап је председник Синдиката прпсветних радника Србије гпстујући у Дневнику Н1. 

На питаое щта тп кпнкретнп знаши, пн је пдгпвприп да првп пплугпдищте не мпже да се заврщи дпк се 

не закљуше пцене и да ће ђаци, накпн распуста, наставити првп пплугпдищте.  

 

Према оегпвим решима, нема щтете пд щтрајка прпсветара јер се за 30 минута, кпликп сада трају 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=12&dd=25&nav_category=12&nav_id=940648
http://rs.n1info.com/a22966/Vesti/Prosvetari-nastavljaju-strajk-djaci-bez-zakljucenih-ocena.html
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шаспви, пбради метпдска јединица у пптпунпсти. Брајкпвић наппмиое да већу щтету шини Влада 

смаоеоем плата у пбразпваоу.  

 

Кпментарищући пдгпвпр Владе и Министарства прпсвете да нема пара за веће плате, пн тврди да их ипак има 

јер се пдваја щест милијарди динара за путпваое министра и струшна усаврщаваоа.  

 

"Нама треба ппла пд тпга. Паре пд семинара нишему не служе", навеп је пн.  

 

На питаое дпкле су щтрајкаши спремни да иду, Брајкпвић истише да прпсветни радници настављају 

щтрајк пп закпну и да би Влада требалп да разгпвара са оима а не да пђеднпм пдбија оихпве предлпге. 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=12&dd=25&nav_category=12&nav_id=940483

