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http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:560748-Protest-radnika-Centra-za-strna-zita 

Protest radnika Centra za strna žita 

AUTOR: M. ĐOŠOVIĆ 

Blokadom šaltera za informacije u prizemlju Gradske uprave u Kragujevcu, grupa 
radnika je radikalizovala višemesečni protest 
 

KRAGUJEVAC - Grupa radnika Centra za strna ţita, blokadom šaltera za informacije u prizemlju 
Gradske uprave, je radikalizovala svoj višemeseĉni protest. Podsetimo, oni traţe rešavanje statusa 
najstarije balkanske poljoprivredno-nauĉne ustanove, isplatu 22 zaostale plate, takozvano povezivanje 
radnog staţa od marta ove godine i socijalni program za zaposlene koji dobrovoljno ţele da napuste 
firmu. 

Po reĉima Ljiljane Mijailović, predsednice Sindikata u ovoj ustanovi, aktuelni ĉelnici lokalne 

samouprave ne snose odgovornost za tešku situaciju u Centru, jer je vlasnik drţava, ali nadleţno 

ministarstvo ne reaguje na zahteve zaposlenih, pa je zbog toga protest u Skupštini grada Kragujevca - 

iznuĊen. Svi zahtevi upućeni sa ovog skupa, saznajemo, prosleĊeni su iskljuĉivo predstavnicima 

nadleţnog ministarstva... 

U ovoj firmi, inaĉe - posle turbulentnih godina - ostalo je samo 46 zaposlenih, meĊu kojima i osam 

nauĉnih radnika. Struĉnjaci su deo svojih potraţivanja naplatili sudskim putem, ali su oprema i 

mehanizacija uveliko rasprodate, pa preostali radnici - pomoću "štapa i kanapa" - uredno obraĊuju 

preostala ogledena polja. U tom poslu, ne kriju, pomogla im je i kragujevaĉka lokalna vlast. 

Zaposleni u Centru za strna ţita su, nezvaniĉno, saopštili da će još jedan dan blokirati rad šaltera u 

zgradi Gradske uprave, a ako ni to ne pomogne, tvrde kako će biti prinuĊeni da sliĉan postupak 

ponove i na ulazu u nadleţno ministarstvo.  

 

STRATEGIJA 

JOŠ poĉetkom juna, nadleţni u lokalnoj samoupravi najavili su da je - naĉelnim planom drţave za 

ovaj Centar - predviĊeno da on preraste u Institut za poljoprivredu centralne Srbije, u kojem bi se i 

dalje proizvodile nove sorte strnih ţita. Pored toga, u ovoj ustanovi trebalo bi da bude locirana i filijala 

referentne Nacionalne laboratorije za ispitivanje uzoraka poljoprivrednih proizvoda. 

 

 
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:560601-Aleksinac-tone-sa-privredom 

Aleksinac tone sa privredom 

AUTOR: D. STOJANOVIĆ 

Ima li, posle niza loših privatizacija, izlaza iz sumorne svakodnevice u nekada moćnom 
gradu na Moravici. Konfekcija "Morava", koju je kupio nemački "Gramer", sve što 
proizvede izvozi - jedina svetla tačka 
 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:560748-Protest-radnika-Centra-za-strna-zita
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:560601-Aleksinac-tone-sa-privredom
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U gradu na Moravici svojevremeno je postojalo tridesetak fabrika i drugih industrijskih preduzeća 
koja su, uglavnom, uspešno radila. Danas se ono što je od toga ostalo moţe izbrojati na prste jedne 
ruke, pa ne ĉudi što je - od oko 11.000 nekadašnjih radnika - u aleksinaĉkoj privredi ostalo jedva 
hiljadu i po trudbenika: pet puta manje od 7.600, koliko je ljudi trenutno u evidenciji ovdašnje filijale 
Nacionalne sluţbe za zapošljavanje! 

- Loše privatizacije uništile su većinu preduzeća i nema te sile koja nas moţe izvući sa dna, osim ako se 

ne desi neko ĉudo, a ja u ĉuda ne verujem... Mnogi od kolektiva postoje i danas: neki samo na papiru, 

drugi zarasli u korov, treći oĉerupani do temelja, pa je postalo normalno reći kako je od aleksinaĉke 

privrede ostalo samo - groblje. I, nikome ovde nikada neće biti jasno kako su netragom nestale tako 

poznate i uspešne firme, poput "Selekcije", "EMPE", "Betonjerke", "Frada", "Fahopa", "Ţivinarstva", 

"Progresa", PIK... - kaţe predsednik Samostalnog sindikata opštine Aleksinac, Dobrica RanĊelović. 

I, zaista, nekada su filteri "Frada" završavali u mnogim evropskim zemljama, firma je zapošljavala 450 

ljudi, a onda je privatizacija sve svela na - ĉetvrtinu! Sliĉno je i sa fabrikom profila i cevi "Fahop", kojoj 

je sada jedina nada izvesna kompanija iz Ĉaĉka, koja ju je kupila i uposlila stotinak metalaca. Nadalje, 

i u "Betonjerki" se, do privatizacije, radilo po evropskim normativima, a onda je došao novi gazda, 

upropastio firmu i završio iza rešetaka.  

Trenutno, ovaj kolektiv je u steĉaju, a preostalih 30 od nekadašnjih 200 radnika svakodnevno strepi 

šta će sutra biti... Odavno se ugasila i konfekcija "Morava", koja je radno angaţovala 800 šivaĉa, ali je 

ona imala sreću da je kupi nemaĉki "Gramer", pa sada oko 1.300 radnika - ukljuĉujući i pogon na 

Aleksinaĉkom Rudniku - izraĊuje komponente za automobilska sedišta. I, sve ide u izvoz. 

- Izgubljeni su vreme i vrednosti koje nikada ne moţemo da vratimo. Zašto se ĉelnici opštine nisu 

pridruţili radnicima, pa zajedno digli glas protiv loših privatizacija - istiĉe RanĊelović. 

A, da je situacija u aleksinaĉkoj privredi loša, slaţe se i zamenik predsednika opštine Ĉedomir Rakić. 

- Kada su firme privatizovane, nas u lokalnoj samoupravi niko ništa nije pitao, a sada se pokazalo da 

je to listom bio traljav posao, od kojeg svi "peru ruke". Ostali smo mi, nemoćni pred nezadovoljstvom 

radnika - kaţe Ĉedomir Rakić, povodom zamerki Dobrice RanĊelovića da se lokalni ĉelnici nisu 

pridruţili radnicima u borbi protiv loših privatizacija. 
 

 

 

 

 

PROŠLOSTOKOSNICA privrednog razvoja aleksinačkog kraja nekada su bili poljoprivreda i rudarstvo, odnosno PIK 

"Aleksinac" i "Aleksinački rudnik mrkog uglja", koji su zapošljavali po 1.000 radnika. Posle višegodišnje agonije, PIK je otišao u 

stečaj, te ostao bez ijednog zaposlenog, a krčmljenje imovine obeležila je rasprodaja 363 hektara zemlje po ceni od samo 17 

evra za ar. Rudnik je zatvoren 1989, ali je u njemu i dalje zaposleno oko 300 kamarata, koji rade u drugim ugljenokopima po 

Srbiji. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Politika/580228/Zastitnik-gradjana-i-poverenici-Zakon-o-zaposlenima-u-javnom-

sektoru-nije-u-skladu-sa-Ustavom 

Zaštitnik građana i poverenici: Zakon o zaposlenima u javnom 
sektoru nije u skladu sa Ustavom 

IZVOR: TANJUG  

Zaštitnik graĊana, poverenik za infromacije od javnog znaĉaja, Agencija za borbu protiv korupcije i 

poverenik za zaštitu ravnopravnosti zatraţili su danas od predsednika Srbije Tomislava Nikolića da 

Zakon o naĉinu odreĊivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji je usvojen 31. jula, 

vrati Skupštini na ponovno odluĉivanje, jer, kako tvrde, nije u skladu sa Ustavom. 

Kako je navedeno u inicijativi upućenoj predsedniku razlozi su: Zakon o naĉinu odreĊivanja 

maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru kojim je ureĊen naĉin odreĊivanja maksimalnog 

broja zaposlenih u sluţbama nezavisnih drţavnih organa nije u skladu sa Ustavom i naĉin odreĊivanja 

maksimalnog broja zaposlenih u sluţbama nezavisnih drţavnih organa nije u skladu sa 

meĊunarodnim ugovorima. 

 

TakoĊe, pri donošenju Zakona nije poštovana propisana procedura i zakon ne ureĊuje poloţaj 

nezavisnih i samostalnih drţavnih organa na odgovarajući naĉin. 

"Odredbe ĉlana 4. stav 3. i ĉlana 5. taĉka 2. Zakona nisu u skladu sa Ustavom i potvrĊenim 

meĊunarodnim ugovorima, jer neosnovano i neopravdano zadiru u nezavisnost odreĊenih drţavnih 

organa", navodi se u inicijativi. 

 

Te odredbe su protivne Ustavu kojim se garantuje nezavisnost zaštitnika graĊana, samostalnost 

Drţavnoj revizorskoj instituciji, ĉije su nezavisnost i samostalnost garantovane i organskim zakonom i 

protivne. 

 

TakoĊe, protivne su Ustavu kojim se garantuje i jedinstvo pravnog poretka i utvrĊuje hijerarhija 

pravnih akata, iz razloga što je nezavisnost poverenika za informacije od javnog znaĉaja i zaštitu 

podataka o liĉnosti propisana meĊunarodnim ugovorom koji je potvrdila Republika Srbija - dodatnim 

protokolom uz Konvenciju o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu liĉnih podataka u vezi sa 

nadzornim organima i prekograniĉnim protokom podataka. 

 

Protivne su Konvenciji UN protiv korupcije i organskom zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/580228/Zastitnik-gradjana-i-poverenici-Zakon-o-zaposlenima-u-javnom-sektoru-nije-u-skladu-sa-Ustavom
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/580228/Zastitnik-gradjana-i-poverenici-Zakon-o-zaposlenima-u-javnom-sektoru-nije-u-skladu-sa-Ustavom
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koji propisuje nezavisnost i samostalnost Agencije, zatim organskom Zakonu o zabrani diskriminacije 

kojim je propisana nezavisnost poverenika za zaštitu ravnopravnosti. 

 

Ustavom, ratifikovanim konvencijama i zakonima utvrĊena nezavisnost i samostalnost navedenih 

drţavnih organa obuhvata i njihovu organizacionu i kadrovsku nezavisnost i samostalnost. 

 

Nezavisnost i samostalnost tih organa nije privilegija već nuţnost koja proistiĉe iz specifiĉnih zahteva 

njihovog osnovnog zadatka, a to je kontrola rada drugih organa javne vlasti u oblastima od posebnog 

znaĉaja za graĊane i njihova prava. 

Zbog toga je oĉuvanje njihove nezavisnosti jedan od 'sine qua non' uslova njihovog postojanja, ali i 

demokratskih procesa u Republici. 

 

Zaštitnik graĊana, poverenik za zaštitu ravnopravnosti, poverenik za informacije od javnog znaĉaja i 

zaštitu podataka o liĉnosti, Drţavna revizorska institucija i Agencija za borbu protiv korupcije su 

odredbama ĉlana 5. taĉka 2. Zakona stavljeni u poziciju zavisnosti od Odbora za administrativno-

budţetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine koji, ĉak, svoje odluke donosi po 

sopstvenoj proceni, bez unapred propisanih kriterijuma. 

 

Time se menja Ustavom utvrĊeno drţavno ureĊenje, narušava jedinstvo pravnog poretka Republike 

Srbije i krši pravo graĊana na nezavisan rad organa za zaštitu prava graĊana i kontrolu rada drugih 

organa i organizacija. 

 

Argumenti za vraćanje zakona Narodnoj skupštini, kako se navodi, tim su jaĉi što zakon na razliĉit 

naĉin tretira organe ĉija je nezavisnost, odnosno samostalnost propisana na isti ili sliĉan naĉin - 

odredbama ĉlana 5. taĉ. 3, 4. i 5. zakona predviĊeno je da Visoki savet sudstva, Drţavno veće tuţilaca i 

Ustavni sud, kao i predsednik Republike, sami utvrĊuju maksimalan broj zaposlenih u tim organima, 

a Visoki savet sudstva i Drţavno veće tuţilaca i broj sudija odnosno tuţilaca. 

 

Navodi se izmeĊu ostalog i da se usvajanjem ĉlana 5. taĉka 2. zakona posebno ugroţava status 

zaštitnika graĊana kao Nacionalne institucije za zaštitu i unapreĊenje ljudskih prava sa akreditovanim 

A statusom, koji je ovom organu priznat od 2010. godine, budući da su rešenja sadrţana u navedenoj 

odredbi zakona o odreĊivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru suprotna Pariskim 

principima o nacionalnim institucijama za ljudska prava usvojenim Rezolucijom 48/134 Generalne 

skupštine UN iz 1993. godine. 

 

Pri donošenju Zakona o naĉinu odreĊivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru 
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prekršena je propisana procedura za donošenje zakona, jer je predlog tog zakona upućen Narodnoj 

skupštini na odluĉivanje po hitnom postupku. 

 

Zaštitnik graĊana je blagovremeno podneo Odboru za pravosuĊe, drţavnu upravu i lokalnu 

samoupravu Narodne skupštine, Inicijativu za podnošenje amandmana na Predlog zakona o 

odreĊivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. 

 

Zaštitnik graĊana nije pozvan da prisustvuje sednici Odbora za pravosuĊe drţavnu upravu i lokalnu 

samoupravu na kojoj je razmatrana inicijativa koju je podneo. 

 

Takvim postupanjem nadleţnog skupštinskog odbora povreĊena je propisana procedura za donošenje 

zakona, a Zaštitniku graĊana je uskraćeno pravo da pred nadleţnim odborom Narodne skupštine 

obrazloţi i brani svoju inicijativu. 

 

Najznaĉajniji argument da se Zakon povuĉe je:  

Zakon ruši Ustavom i zakonima utvrĊena nezavisnost odreĊenih drţavnih organa, pri ĉemu je ta 

nezavisnost preko potrebna za ostvarivanje vitalnih prava i interesa graĊana, te utvrĊenih ciljeva 

Republike Srbije, što predstavlja uslov 'sine qua non' za obavljanje njihovih funkcija, a ukidanje 

njihove nezavisnosti neće dati nikakve pozitivne rezultate niti doprineti svrsi zakona koji se donosi, 

navodi se, izmeĊu ostalog, u inicijativi upućenoj predsedniku Srbije. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/580105/FBG-Sindikati-nisu-ucestvovali-u-programu-otpustanja-1000-

prosvetara 

FBG: Sindikati nisu učestvovali u programu otpuštanja 1.000 
prosvetara 

IZVOR: BETA  

Forum beogradskih gimnazija optuţio je danas ministra prosvete SrĊana Verbića da u izjavama za 

medije pokušava da "uvuĉe" sindikate u novi program otpuštanja. 

- Za svoj pogrešan program otpuštanja 1.000 radnika iz prosvete g. Verbić tvrdi da je 'rezultat 

kompromisa sa sindikatima'. Ministar i sindikati nikada o tome nisu razgovarali  navodi se u 

saopštenju. 

 

Kako se istiĉe, Verbić i prosvetari razgovarali su i dogovorili se samo o kriterijumima Posebnog 

kolektivnog ugovora (PKU), na osnovu kojih bi raspodela viška ĉasova bila pravedna. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/580105/FBG-Sindikati-nisu-ucestvovali-u-programu-otpustanja-1000-prosvetara
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/580105/FBG-Sindikati-nisu-ucestvovali-u-programu-otpustanja-1000-prosvetara
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Ocenjeno je da ministar pokušava da "otera" iz obrazovanja profesore koji su  nekada imali punu 

normu, umesto da ih na osnovu PKU premesti u druge škole. 

 

Taj sindikat naveo je da najavljenim otpuštanjem u prosveti Verbić ţeli da se u obrazovanju nastavi 

korupcija prilikom zapošljavanja, kao i da opravda sva nepotrebna i nezakonita zaposlenja godinama 

unazad. 

 

Prema navodima FBG, postojeći viškovi zaposlenih u prosveti trebalo bi da budu rasporeĊivani u 

druge škole, jer zakon ne poznaje primanje u prosvetu na osnovu pouzdanih kriterijuma, već direktori 

škola primaju koga hoće. 

 

- Ministar će sakupiti 1.000 dobrovoljaca, koje će muka naterati da uzmu ponuĊenu crkavicu, ali na 

njihova mesta bi morali da doĊu postojeći kadrovi iz drugih škola, a ne novi zaposleni, i na tome će 

insistirati sindikati - zakljuĉuje se u saopštenju. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/580243/Vucic-nasao-pare-za-plate-i-penzije 
 

Vučić našao pare za plate i penzije 

AUTOR: Svetomir Marjanović  

Premijer Aleksandar Vuĉić izgleda je pronašao novac za ispunjavanje obećanja o vraćanju dela plata i 

penzija. Prema podacima Vlade Srbije, budţet je u julu imao veće prihode od rashoda i to za 2,2 

milijarde dinara. 

Javne finansije su u mnogo boljem stanju nego što je to predviĊeno dogovorom sa MMF i najnoviji 

podaci pokazuju da Vuĉić po svoj prilici neće imati tako teţak zadatak da ih ubedi da krajem godine 

poveća plate i penzije. Prema dogovoru sa MMF, u prvih sedam meseci bilo je predviĊeno da 

budţetski deficit bude 100,6 milijardi dinara, dok je realno potošeno svega 24,2 milijarde dinara, 

odnosno 76,4 milijardi dinara manje! 

  

 

Konačno krenule investicije 
Velika budžetska boljka premijera Vučića mesecima unazad bili su prihodi opština i kapitalna ulaganja u 
infrastrukturu. Međutim, najnoviji podaci iz jula pokazuju da su investicije za 1,2 milijarde veće nego 

prošle godine! Takođe, opštine su u julu dobile gotovo 3,5 milijardi više nego lane. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/580243/Vucic-nasao-pare-za-plate-i-penzije
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Ovo je treći put ove godine da Vlada ima veće prihode od troškova u budţetu, posle januara i februara. 

Ali, ovaj rezultat je još bolji ukoliko se zna da je tokom prošlog meseca bilo i 13,9 milijardi dinara 

povraćaja od plaćenog poreza na dodatnu vrednost (PDV). 

 

Prihodi od PDV i dalje su bolji nego prošle godine, prihodi od akciza su nešto manji nego u 2014. 

godini zbog smanjenog prometa jedne velike inostrane kompanije u Srbiji, a prihodi od carine 

nastavljaju da rastu iz meseca u mesec. Najdrastiĉnije rastu prihodi od javnih preduzeća. Tako se u 

julu u budţet slilo 242,2 milijarde dinara, što je sedam puta više nego u 2014. godine. 
 

  

 

Kliknite za uvećanje 

 

 

Da premijer Vuĉić i dalje ne dozvoljava ministrima da rasipaju novac pokazuju podaci o manjim 

izdacima za zaposlene, za plaćanje roba i usluga, ali zato više novca ide ugoţenima. Novost svakako 

predstavljaju veći izdaci za socijalna davanja, pa je samo u julu iz budţeta otišlo gotovo 12 milijardi 

dinara za socijalnu zaštitu, što je više nego proteklih godina. 

 

Poštovanje sporazuma sa MMF kljuĉni je adut premijeru Vuĉiću da od njih traţi saglasnost za 

vraćanje dela plata i penzija. Ukoliko u tome uspe, kakav-takav boljitak ostetiće i oni u drţavnoj 

upravi kojima plate nisu ni smanjene. A onda Vuĉiću ostaje novi ekonomski zadatak: kako pomoći 

privatnom sektoru da izaĊe iz kredita koji prete da uguše njihovo poslovanje, kako da doĊu do novih 

poslova, do zapošljavanja novih ljudi i većih zarada. 

 

http://www.blic.rs/data/images/2015-08-03/648981_grafekobudzet_lb.jpg?ver=1438620118.jpg
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/580094/BEZ-PLATA-22-MESECA-Blokirali-salter-za-informacije-u-

Gradskoj-upravi-Kragujevca 

 

EZ PLATA 22 MESECA Blokirali šalter za informacije u Gradskoj 
upravi Kragujevca 

AUTOR: J. Mladenović  

Posle višemeseĉnog generalnog štrajka zaposleni u Centru za strna ţita protestovali su danas u zgradi 

Gradske uprave. Oni su blokirali rad šaltera za informacije i izdavanje obrazaca. 

Radnici Centra u štrajku su od 30. marta, a bez plata 22 meseca. Traţe isplatu zarada, overu 

zdravstvenih knjţica, socijalni program i povezivanje radnog staţa.  

  

- Okupili smo se u zgradi lokalne samouprave jer smatramo da je to drţava u malom. MeĊutim, svi 

naši zahtevi upućeni su Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Centar je 100 odsto u 

vlasništvu drţave. Lokalna samouprava iskazala je dobru volju da pomogne Centru kako bi ušao u 

suvlasniĉki odnos sa drţavom, ali nije nam poznato koji je stav resornog ministarstva - objašnjava 

Ljiljana Mijailović ispred Samostalnog sindikara Centra za strna ţita. 

 

Prema reĉima sindikalaca, resorno ministarstvo je sve vreme štrajka pasivno na njihova upozorenja. 

Bio je jedan pokušaj Ministarstva da spreĉi rasprodaju osnovnih sredstava Centra, ali do dogovora 

nije došlo.  

  

U meĊuvremenu ne funkcionišu organi upravljanja u Centru, direktor je podneo ostavku krajem 

februara, a Skupština Centra nije se sastajala niti je zauzela stav po pitanju zahteva štrajkaĉa.  

  

Nauĉni radnici Centra tuţili su ovu ustanovu zbog neisplaćenih zarada, pa su sva sredstva za rad 

rasprodata na licitaciji. 

  

Jedine dobre informacije kada je Centar u pitanju stiţu sa terena. Vezane su za izuzetne prinose na 

raznim lokalitetima u Srbiji, ali se setva, zbog nedostataka sredstava, obavlja oteţano. 

Centar za strna ţita ima 46 zaposlenih, od kojih je osam nauĉnih radnika. 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/580094/BEZ-PLATA-22-MESECA-Blokirali-salter-za-informacije-u-Gradskoj-upravi-Kragujevca
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/580094/BEZ-PLATA-22-MESECA-Blokirali-salter-za-informacije-u-Gradskoj-upravi-Kragujevca
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/sindikati-otpremnine-za-one-bez-casova-i-pred-penzijom 
 

Синдикати: Отпремнине за оне без часова и пред пензијом 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 
Представници синдиката просвете не слажу се с најавом министра просвете 
Срђана Вербића да отпремнине у просвети треба да буду пре свега понуђене 
наставницима са непотпуним фондом часова 
и сматрају да је боље и логичније решење да отпремнине буду понуђене онима који немају 
ниједан час и онима којима је преостало неколико година до пензије. 
Вербић је, наиме, јуче изјавио да ће отпремнине у просвети бити првенствено понуђене 
наставницима који нема комплетан фонд часова, а затим и делу ненаставног особља. 

Он је рекао да верује да би, уз плате какве су у просвети, сви којима би било понуђено да посао 
напусте уз отпремнине, то и прихватили, али је додао: Није нам жеља да то превише њих 
прихвати. 

"Желимо да они који раде имају што већи фонд часова и да заиста могу да живе од тога", казао 
је Вербић, додајући да је процес социјалног програма сложен и да директори школа и 
представници просветних синдиката током августа, а најкасније до септембра, треба да 
предоче податке о броју наставника са непотпуним бројем часова и предлогом како да им се 
фонд часова попуни. 

Унија синдиката просветних радника Србије тај предлог види као нешто што ће увести додатни 
хаос, уз напомену да број оних који немају потпун фонд часова сада достиже 35.000. 

Председница тог синдиката Јасна Јанковић поручује да отпремнине треба понудити двема 
категоријама - прво људима који немају ниједан час и који су 100 одсто технолошки вишак, а 
онда и онима којима је до пензије преостало годину-две. 

После тога би њихове фондове часова требало прерасподелити онима који немају пун фонд 
часова. 

"Они би сигурно прихватили отпремнине... То је једини начин да се систем смањи. Овако како 
је министар коментарисао ја видим само додатни хаос. Навешћу пример - неко ко ради пет 
година, са 50 одсто фонда часова, добио би 500 евра отпемнине. Министар мисли да би неко за 
толико напустио систем, без икакве могућности да икада више добије и тих 50 одсто?", рекла је 
за Танјуг Јанковић. 

Јанковић је указала да су они који тренутно немају пун фонд часова углавном млади људи, који 
су у образовању тек неколико година. 

Председник Синдиката радника у просвети Србије Слободан Брајковић, пак, поручује да 
рационализација запослених у образовању може да се обави само тако што ће они који желе да 
напусте просвету добити отпремнине. 

У том случају би се њихова места попунила онима који немају довољан фонд часова и који су 
технолошки вишак. 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/sindikati-otpremnine-za-one-bez-casova-i-pred-penzijom
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"Подвлачимо, једино они који хоће могу да изађу из образовања. По закону, ако неко има један 
час у једној школи он не може да оде ако то неће", рекао је Брајковић Танјугу. 

Брајковић наводи да су 2006. године отпремнине дате за 6.000 људи, а да је после тога 
примљено у образовни систем 7.500 радника и да је на то упозорио ресорног министра. 

Брајковић је искористио прилику да укаже на лоше стање у образовању, које је, како наводи, на 
најнижим гранама, будући да су плате у просвети Србије најниже у региону, односно испод 
просечне плате у Србији, а да при томе 80 одсто просветних радника има восоко образовање. 
 

 

Akter 
http://akter.co.rs/27-drutvo/135989-pismo-predsednici-ustavnog-suda.html 

 

UDRUŢENJE SINDIKATA PENZIONERA SRBIJE 

PISMO PREDSEDNICI USTAVNOG SUDA 

IZVOR: FoNet  

Odugovlačenjem u donošenju odluke uskraćuje se pravo penzionerima da koriste 

poslednji pravni lek- obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu 

Udruţenje sindikata penzionera Srbije pozvalo je danas predsednicu Ustavnog suda Srbije Vesnu Ilić 
Prelić da se taj sud što pre izjasni o njihovom zahtevu za preispitivanje ustavnosti Zakona o 
privremenom uredjenju naĉina isplate penzija. 
 
Molimo vas da se izjasnite što pre, ma kakvu odluku doneli. Odugovlaĉenjem u donošenju odluke 
uskraćujete pravo penzionerima da koriste poslednji pravni lek- obraćanje Evropskom sudu za 
ljudska prava u Strazburu, piše u otvorenom pismu Udruţenja penzionera Srbije upućenom 
predsednici Ustavnog suda Srbije. 
 
U pismu se navodi da je prošlo više od devet meseci otkako je Udruţenje sindikata penzionera Srbije 
uputilo Ustavnom sudu Srbije zahtev za preispitivanje ustavnosti Zakona o privremenom uredjenju 
naĉina isplate penzija, ali se sud do današnjeg dana nije oglasio. 
 
Obraćamo vam se kao ljudima u koje gradjani imaju najveće poverenje, kojima je poverena uloga da 
budu poslednji bedem u oĉuvanju zakonitosti i odbrani Ustava od izvršne i zakonodavne vlasti u 
odbrani ustavnog principa vladavine prava, svesni da odstupanje od tih principa znaĉi negaciju samog 
bića pravne drţave, naveli su iz Udruţenja penzionera. 
 
Molimo vas da nadjete snage i odolite svim pritiscima. Da ne dozvolite da budete alibi onima koji ţele 
da uzmu i vas, ĉlanove Ustavnog suda, za taoce svojih nezakonitih odluka na štetu ogromnog broja 
gradjana, poruĉili su penzioneri u pismu predsednici Ustavnog suda Srbije. 

 

http://akter.co.rs/27-drutvo/135989-pismo-predsednici-ustavnog-suda.html

