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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/538937/Vulin-Smanjiti-stope-nezaposlenosti 

Vulin: Smanjiti stope nezaposlenosti 

Tanjug  

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da je 

cilj da se podrži i eventualno malo smanji stopa nezaposlenosti iz prošle godine, kao i da se smanji 

stopa nezaposlenosti mladih. 

Na pitanje novinara o realnim ciljevima u ovoj godini, Vulin je podsetio da je prošla godina 

završena sa procentom od 17,6 procenata nezaposlenosti i dodao da je cilj "da podržimo taj nivo i 

eventualno da ga malo smanjimo". 

  

Vulin je na TV Pink precizirao da je nezaposlenost među mladima od 26,8 procenata previsoka i da 

je cilj da se smanji. 

  

Ove godine Nacionalna služba za zapošljavanje je predvidela aktivne mere zapošljavanja za 

120.000 ljudi, a od toga predvidjeno je da 50 odsto budu mladi ispod 30 godina, najavio je Vulin i 

ukazao na konkurs "Prva šansa" i subvencije poslodavcima da prime i zadrže mlade. 

 

Govoreći o projektu koji je pokrenulo Ministarstvo omladine i sporta, uz podršku Ministarstva za rad 

i zapošljavanje, sa ciljem povećanja zapošljavanja mladih, Vulin je najavio da je cilj da se sagleda 

šta najbolja preduzeća rade za mlade i šta bi država trebalo da učini da bi ona bila otvorenija. 

 

On je podsetio da je "Er Srbija" od gubitaša postala izuzetno uspešna firma, koja je prošle godine 

zaposlila 700 mladih, da je u Srbiju doveden i "Etihad", koji sada u pregovorima sa "Montenegrom 

Erlajnom" sa idejom da centrala "Montenegro Erlajna" bude u Beogradu. 

 

Vulin je rekao da je vlada krenula da rešava probleme preduzeća u restrukturiranju, obezbedila 

socijalni program za sve zaposlene i naglasio da nijedan radnik neće ostati na ulici. 

 

"Za ovu godinu smo predvideli 16 milijardi dinara, upravo za taj program je 500 miliona dinara u 

Fondu solidarnosti", precizirao je Vulin. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/538937/Vulin-Smanjiti-stope-nezaposlenosti
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Preduzeća se restrukturiraju, ona koja mogu se privatizuju, a za ona koja ne mogu, ili se nalaze 

partneri, a ukoliko nije moguće da se vrate na tržište, obezbedjuje se socijalni program, objasnio 

je Vulin. 

 

Vulin je istakao da je do sada već zbrinuto oko 5.000 ljudi koji su dobili otpremnine, a na pitanje o 

projekciji do kraja godine, odgovorio je da "imamo mogućnost da zbrinemo više od 50.000 ljudi". 

 

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić je u istoj emisiji najavio da je cilj da se obiđe što više 

kompanija da bi se stekla opšta slika šta je neophodno uraditi da bi se promenio odnos mladih 

prema poslu, jer je to bila zamerka "Er Srbije" i da se od mladih traži liderstvo i inicijativa. 

 

Udovičić je najavio da je cilj da se u narednom periodu periodu obidje 40 kompanija, da se stvore 

uslovi i omogući što lakši ulazak mladog čoveka u privatnu kompaniju. Ministar omladine i sporta je 

najavio da će već sutra biti organizovana poseta "Majkrosoftu", a potom i Subotici, Kragujevcu i 

Nišu. 

Udovičić je podsetio da je usvojena Nacionalna strategija za mlade od 2015. do 2025. godine sa 

ciljem povećanja zapošljivosti mladih. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/538963/Vulin-Nemojte-se-plasiti-nece-biti-masovnog-otpustanja 

Vulin: Nemojte se plašiti, neće biti masovnog 
otpuštanja 

Tanjug  

Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da neće 

biti masovnog otpuštanja radnika u državnoj upravi i javnom sektoru i da će se voditi računa o 

svakom radniku. - Nama nije cilj nikakvo otpušanje, već efikasnija državna uprava, da bolje i 

efikasnije radimo i budemo jeftini, to je sva ideja. A da će biti masovnog otpuštanja - neće, 

nemojte da se plašite - poručio je Vulin. 

On je novinarima nakon obraćanja na radionici "Znanjem do cilja" u Beogradu rekao da u sve što je 

sa MMF-om dogovoreno oko smanjenja broja zaposlenih u državnoj upravi ulaze i oni koji će otići u 

penziju. 

 

Vulin je kazao da postoje viškovi i u državnoj upravi i javnim preduzećima, ali da će se veoma 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/538963/Vulin-Nemojte-se-plasiti-nece-biti-masovnog-otpustanja


4 

 

voditi računa da otpuštanja "prvenstveno imaju veze sa onim koliko radite i sa realnim potrebama 

svih organa". 

  

- U to ulazi i ono što se zove prirodni odliv, odnosno u taj procenat koji smo dogovorili sa MMF-om 

ulazi i svaki penzioner, svako ko je otišao u penziju ili je na bilo koji način prestao da ostvaruje 

radni odnos u državnoj upravi - rekao je Vulin. 

 

Kako je kazao, ne može se govoriti o masovnom otpuštanju. 

  

- Najlakše i najednostavnije je bilo da smo podvukli crtu i otpustili sve što je bilo pre nas. Naravno 

da to nećemo uraditi i vodićemo računa o svakom čoveku - poručio je Vulin. 

 

On je dodao da je za svakog ko ostane bez posla predviđen socijalni program, bez obzira na to da li 

se radi o državnoj upravi ili radniku u nekom od 512 preduzeća koja su na spisku Agencije za 

privatizaciju. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/539126/Zaposleni-u-pravosudju-Kosova-najavljuju-protest-za-sredu 

Zaposleni u pravosuđu Kosova najavljuju protest za 
sredu 

Beta  

Nezavisni sindikat pravosuđa Kosova zakazao je za sredu u 8.30 protest zahtevajući povećanje plata 

od 25 odsto i ostvarivanje prava iz kolektivnog ugovora. 

Jedan od zahteva je da se zaposlenima u Palati pravde koja je na kraju Prištine, u Ajvaliji, 

obezbedi prevoz, kaže se u saopštenju sindikata. 

 

Kolektivni ugovor predviđa sredstva za prevoz zaposlenih, dva evra dnevno za topli obrok, 

porodiljsko bolovanje od šest meseci i povećanje plata. 

 

Zbog nemogućnosti obezbeđivanja finansijskih sredstava iako je opšti kolektivni ugovor trebalo da 

počne da se primenjuje od 1. marta to neće biti moguće. 

 

Sindikat pravosuđa nije precizirao koliko će protest trajati. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/539126/Zaposleni-u-pravosudju-Kosova-najavljuju-protest-za-sredu
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/539077/Pobuna-cinovnika-u-Vranju-zbog-smanjenja-plata 

Pobuna činovnika u Vranju zbog smanjenja plata 

Veselin Pešić  

U Gradskoj upravi u Vranju već dugo tinjaju nezadovoljstvo i gnev administrativnih radnika zbog 

dvostrukog kresanja činovničkih plata. 

Gradonačelnik odbio da razgovara sa službenicima: Gradska uprava Vranja 

Ogorčenje službenika kulminiralo je danas zbog toga što je gradonačelnik Vranja Zoran Antić odbio 

da o socijalnim zahtevima egzistencijalno ugroženih i gladnih službenika i nepotpisanom 

pojedinačnom kolektivnom ugovoru razgovara sa delegacijom Samostalnog sindikata Gradske 

uprave. 

 

Visina plata 

Posle najnovijih korekcija, gradonačelnik ima platu od 114.000, a zamenik 107.000 dinara. 

Predsedniku Skupštine grada pripada mesečno 109.000, a gradskim većnicima 77.000 dinara. 

Pomoćnici gradonačelnika primaju 75.000, a načelnik Gradske uprave 89.000. 

Prema novom pravilniku, NKV radnik prima 21.396, srednjoškolac od 26.418 do 31.110 dinara. Sa 

visokom spremom plata u javnom sektoru je od 43.000 do 60.886 dinara. Smanjene su i plate 

direktorima u javnim preduzećima i ustanovama. U ustanovama kulture direktorska plata je 

53.000,a u Direkciji za izgradnju 90.000 dinara. 

 

 Štrajkovi upozorenja: Jelena Janković 

Predsednica Sindikata zaposlenih u Gradskoj upravi Jelena Janković rekla je da će 3. marta u holu 

gradske kuće biti održan zbor radnika, na kojem će pobunjeni činovnici da donesu odluku o 

radikalizaciji protesta. 

  

Već od 4. marta svakog dana u minut do 12 sati biće održani jednočasovni štrajkovi upozorenja koji 

će prerasti u generalni štrajk ukoliko gradsko rukovodstvo ne poveća plate 267 zaposlenih u 

Gradskoj upravi. 

  

- Odlukom Gradskog veća o korekciji i usklađivanju zarada u javnom sektoru, plate su nam 

smanjene 35 odsto. Pre odluke gradske vlade o bolnim rezovima u platnom sektoru, uredbom Vlade 

Srbije zarade su zaposlenima i penzionerima smanjene za deset procenata. Drastično nam je 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/539077/Pobuna-cinovnika-u-Vranju-zbog-smanjenja-plata
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smanjen životni standard, mnogi su počeli da gladuju. Rukovodstvu grada preostalo je da nas 

kolektivno sahrani. 

  

Dok mi grcamo, gradonačelnik i njegovi najbliži saradnici i članovi Gradskog veća imaju enormno 

visoke plate. Ni u jednoj lokalnoj samoupravi u Srbiji nisu ovoliko skresane plate kao u Vranju - 

rekla je Jankovićeva. 

  

Gradonačelnik Antić izjavio je da je gradska administacija skupa, jer se za plate u javnom sektoru 

iz lokalnog budžeta od preko dve milijarde dinara godišnje utroši više od 900 miliona. Gradski 

čelnici tvrde da će korekcijom i usaglašavanjem zarada u javnom sktoru, rigoroznim merama 

štednje u korišćenju službenih vozila, trošenju reprezentacije, smanjenjem dnevnica i putovanja 

ove godine biti ušteđeno oko 100 miliona dinara. 

 Ušteđeni novac, kako je rečeno, pripašće socijalno ugroženim porodicama. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Sindikati-tuze-Verbica-strajk-se-nastavlja.sr.html 

Синдикати туже Вербића, штрајк се наставља 

Министар просвете наредио смањење плата штрајкачима. Синдикалисти: Вербић крши Устав и 

законе, још више школа у штрајку 

 
Упркос наредби министра просвете да се штрајкачима смањи плата, два синдиката просвете 
тврде да о прекиду штрајка нема ни говора и да је чак повећан број школа у којима звоно 
звони после 30 минута и да их је сада сигурно више од 700. 

У Министарству просвете с друге стране кажу за наш лист да је у штрајку 24 одсто школа, али 
да још немају податке из свих школских управо о томе да ли се поштује напомена о звону 
након 45 минута. 

Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС) и Синдикат радника у просвети Србије 
(СРПС) одржали су у недељу хитну седницу заједничког Штрајкачког одбора, након које је 
председницима школских синдиката послато упутство за наставак штрајка. 

Данас ће оба синдиката имати одвојене седнице својих председништва, а за 17. март је 
предвиђен велики митинг којим ће бити обележено улазак у пети месец штрајк, што је 
најдужи штрајк у историји просвете, како кажу. 

– Људи су јако љути и повређени, мало њих је уплашено овом претњом о смањењу плате, 
више их је овај поступак, да тако кажем, разјарио. До среде ћемо видети каква је ситуација на 
терену, па ћемо на основу тога донети одлуке. Оно што је сигурно јесте да о прекиду штрајка 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Sindikati-tuze-Verbica-strajk-se-nastavlja.sr.html
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нема ни говора и уколико нам отму од плате, отето ће морати да врате – каже за наш лист 
Јасна Јанковић, портпарол УСПРС и члан заједничког штрајкачког одбора. 

Она каже и да су се синдикати обратили Влади Србије јер је министар просвете владин 
службеник, као и Међународној организацији рада и обавестили их да Вербић крши Устав и 
законе, јер их спречава да потпишу посебан колективни уговор. Спорно је и то што је Вербић 
прећутао да ће председници синдикалних организација из Уније и СРПС - а остати без 
повишице од 12 одсто, коју су добијали за вршење те функције. 

Јанковић каже и да ће у суботу бити одржана седница Штрајкачког одбора, на којој ће 
овластити адвоката да тужи Вербића. На наше питање који ће бити правни основ за тужбу, она 
је одговорила да се размишља у више праваца и да има више него довољно основа за тако 
нешто. 

С. Гуцијан 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vulin-Nemojte-se-plasiti-nece-biti-masovnog-otpustanja.sr.html 

Вулин: Немојте се плашити, неће бити масовног 
отпуштања 
 
Фото Д. Ћирков 

БЕОГРАД – Министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Александар Вулин 
изјавио је данас да неће бити масовног отпуштања радника у државној управи и јавном 
сектору и да ће се водити рачуна о сваком раднику. 

„Нама није циљ никакво отпушање, већ ефикаснија државна управа, да боље и ефикасније 
радимо и будемо јефтини, то је сва идеја. А да ће бити масовног отпуштања неће, немојте да 
се плашите”, поручио је Вулин. 

Он је новинарима након обраћања на радионици „Знањем до циља” у Београду рекао да у све 
што је са ММФ-ом договорено око смањења броја запослених у државној управи улазе и они 
који ће отићи природним одливом, односно они који ће отићи у пензију. 

Вулин је казао да постоје вишкови и у државној управи и јавним предузећима, али да ће се 
веома водити рачуна да отпуштања „првенствено имају везе са оним колико радите и са 
реалним потребама свих органа”. 

„У то улази и оно што се зове природни одлив, односно у тај проценат који смо договорили са 
ММФ-ом улази и сваки пензионер, свако ко је отишао у пензију или је на било који начин 
престао да остварује радни однос у државној управи”, рекао је Вулин. 

Како је казао, не може се говорити о масовном отпуштању. 

„Најлакше и наједноставније је било да смо подвукли црту и отпустили све што је било пре 
нас. Наравно да то нећемо урадити и водићемо рачуна о сваком човеку”, поручиио је Вулин. 

Он је додао да је за сваког ко остане без посла предвиђен социјални програм, без обзира да 
ли се ради о државној управи или раднику у неком од 512 предузећа која су на списку 
Агенције за приватизацију.Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vulin-Nemojte-se-plasiti-nece-biti-masovnog-otpustanja.sr.html
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=03&dd=02&nav_category=12&nav_id=963866 

KŠ: "Pristisak na škole u štrajku" 
 
IZVOR: BETA 

Kruševac -- Uputstvo koje je direktorima škola prosledio Srđan Verbić izazvalo je pometnju u 

pojedinim školama, navode iz Unije sindikata prosvetnih radnika u Kruševcu. 

 Prema tom uputstvu, kako se navodi, bez obzira na štrajk sraćenjem časova, za kraj časa mora da 

zvoni nakon punih 45 minuta. 

U tom sindikatu strahuju da će sutra biti još gore, jer se takav scenario očekuje u svim školama. 

"U škole je u petak stigao dopis iz Ministarstva u kome stoji da direktori moraju da obezbede da se 

zvoni na 45 minuta. To je danas primenjeno u pojedinim školama u Kruševcu, bez obzira što je 

kompletno članstvo naše, odnosno nema onih koji hoce da drže časove od 45 minuta", rekao za 

Betu predsednik kruševačke Unije, Dobrivoje Marjanović.  

 

Precizirao je da se u 18 škola zvonilo na 30 minuta, dok se u desetak škola zvonilo na 45 minuta, 

dodavši da se boji da će pod pritiskom Ministarstva i kruševačke Školske uprave to sutra biti 

učinjeno u svim školama.  

 

"To će napraviti haos u školama. Neverovatan pristisak se vrši na škole da se zvoni na 45 minuta, a 

profesori završavaju čas posle 30 minuta. Takva situacija nikom ne odgovara", rekao je on.  

 

Najavio je da će večeras biti održan sastanak gradskog odbora Unije te da će se odlučivati o daljim 

koracima koje će prosvetari u tom gradu preduzeti.  

 

Marjanović, koji je i potpredsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, kazao je da će taj 

sindikat u subotu na Glavnom odboru razmatrati dalje korake, te da ovakvi pritisci mogu samo da 

izazovu revolt i odluku o potpunoj obustavi rada.  

 

"Ako vam ne dozvole da potpišete kolektivni ugovor, ako je odgovaraju na vaše pozive za razgovor, 

ne preostaje nam ništa drugo nego da zaključamo škole. Ničemu ne vodi ovo što se ne razgovara, 

ovo je pokušaj gušenja strajka, na terenu su pretnje, ucene", naveo je Marjanović.  

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=03&dd=02&nav_category=12&nav_id=963866
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U Kruševcu Uniji sindikata prosvetnih radnika ne pripadaju jedino osnovna škola u Ccitluku, dok je 

članstvo podeljeno samo u OŠ u obližnjem selu Dvorane, tako da skraćene časove pohađaju gotovo 

svi đaci u tom gradu. 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=03&dd=02&nav_category=12&nav_id=963925 

Štrajkači ostaju bez 6.000 dinara 
 
IZVOR: DANAS 

Beograd -- Zbog držanja skraćenih časova od po 30 minuta prosvetni radnici mesečno će ostati 

bez 6.000 dinara, piše Danas. 

Kako list navodi, toliko će im u proseku biti smanjena plata od 19. februara, što je datum kada su 

dva od četiri sindikata potpisala sporazum sa vladom o prekidu protesta. 

Prošlonedeljna najava Ministarstva prosvete da će se štrajkačima obračunavati plata samo za vreme 

koje drže nastavu već ima efekta.  

 

Tako je, recimo, oko 10 odsto članova Foruma srednjih stručnih škola Beograda u ovom trenutku 

odustalo od štrajka, a predsednik sindikata Milorad Antić navodi da će se zbog straha od smanjenja 

plata taj broj verovatno povećati narednih dana.  

 

On ipak ne očekuje da će se predsednici sindikalnih organizacija po školama povući, nakon što je 

ministarstvo saopštilo da će im ukinuti dodatak na platu za vršenje te funkcije, jer nisu potpisali 

poseban kolektivni ugovor. Antić ističe da su predsednici sindikata do 2008. tu funkciju obavljali 

volonterski, a da su zauzvrat bili oslobođeni dela nastave.  

 

"Ako 5.000 dinara bude razlog da prekinu štrajk, oni ne treba da sede na tim mestima. Ljudi su u 

ovaj štrajk ušli sa rizikom i uz veliku verovatnoću da će im plata biti smanjena zbog toga što drže 

časove po 30 minuta. Ministar dosad nije primenjivao tu meru, ali sada pokušava da ucenama uguši 

štrajk", smatra Antić, koji je i član štrajkačkog odbora iz Sindikata radnika u prosveti Srbije.  

 

Iz te sindikalne organizacije su poručili da, ukoliko ministar smanji plate zaposlenima koji su 

nastavili štrajk, školska godina neće moći da se završi dok se časovi ne nadoknade. A po nadoknadi 

časova, prosvetarima će morati da bude isplaćena oduzeta zarada.  

 

Na komentar novinarke lista "Danas" da nastavnici nemaju obavezu da nadoknade časove ako su u 

zakonskom štrajku, Antić odgovara da su "đaci od početka štrajka izgubili ogroman broj časova, za 

koje je rečeno da će se nadoknaditi kroz dodatni i dopunski rad".  

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=03&dd=02&nav_category=12&nav_id=963925
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Ako prosvetnim radnicima bude smanjena plata, te nadoknade neće biti, poručuje Antić.  

 

U Sindikatu radnika u prosveti Srbije i Uniji sindikata prosvetnih radnika, koji su odbili da potpišu 

sporazum sa vladom, ukazuju da su prosvetnim radnicima u poslednja tri meseca više puta 

smanjivane plate.  

 

"Prvo je skoro polovini prosvetnih radnika umanjena zarada i do 13 odsto po osnovu novog obračuna 

minulog rada samo kod poslednjeg poslodavca. Potom je vlada svojim programom mera štednje 

umanjila zarade prosvetnim radnicima za 10 odsto. Nakon toga je ministar prosvete naložio 

direktorima škola da predsednicima sindikalnih organizacija ukinu dodatak za vršenje te funkcije 

koji im po Zakonu o radu i posebnom kolektivnom ugovoru pripada. Samo pet dana kasnije, usledio 

je novi nalog direktorima škola da prosvetnim radnicima koji su u zakonskom štrajku umanji zarade 

u nepoznatom procentu", objašnjavaju sindikati.  

 

O daljoj strategiji protesta članovi predsedništva Sindikata radnika u prosveti Srbije i Unije 

sindikata prosvetnih radnika i njihov zajednički štrajkački odbor raspravljaće na sutrašnjoj sednici. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1845538/Vlasni%C5%A1tvo+i+cenzura+najve%C4%87i+pr

oblemi+medija.html 

Vlasništvo i cenzura najveći problemi medija 

PONEDELJAK 

Sindikat novinara Srbije i Profesionalno udruženje novinara Srbije saopštili su da je objavljivanje 
Izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji pokazalo 
da su tvrdnje koje su iznosili tačne. Navode da je Izveštaj dokazao da su najveći problemi 
netransparentno vlasništvo, cenzura i autocenzura. 

U saopštenju se navodi da je potvrđeno da postoji čvrsta veza između medijskih kuća i krupnog 

biznisa i da je novi Zakon o javnom informisanju legalizovao postojanje prikrivenih vlasnika a 

samim tim omogućio koncentraciju vlasništva u medijima, prenosi Tanjug. 

"SINOS i PROUNS ostaju pri stavu da je nedemokratska procedura pri donošenju seta medijskih 

zakona, obmanjivanje javnosti da Brisel zahteva izlazak države iz medija i medijska cenzura onih 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1845538/Vlasni%C5%A1tvo+i+cenzura+najve%C4%87i+problemi+medija.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1845538/Vlasni%C5%A1tvo+i+cenzura+najve%C4%87i+problemi+medija.html
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koji su se protivili privatizaciji, potvrda da je u uskom krugu sve dogovoreno još 2012. godine, i da 

sada prisustvujemo završnoj fazi realizacije 'reformskih zakona'". 

Kako navode zabrinjava činjenica da će beskompromisnom privatizacijom medija, koju predviđa 

Zakon o javnom informisanju, biti omogućeno da političari i njihovi rođaci postanu vlasnici i 

preostalih medija čiji su sada osnivači lokalne samouprave te da će na taj način umesto države u 

vlasništvu medija, političari i političke stranke postati vlasnici medija od nacionalnog značaja. 

SINOS i PROUNS podsećaju da su podneli Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o 

javnom informisanju i zahtev za donošenje privremene mere o nesprovođenju Zakona do 

izjašnjavanja Ustavnog suda. 

 

 

 


