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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2184355/Koje+su+zamerke+sindikata+na+zakon+o+plata

ma.html 

Које су замерке синдиката на закон о платама 

ИЗВОР:РТС 
Министарство финансија на седници Социјално-економског савета није прихватило решење за 
плате у јавном сектору до којег је министарка Кори Удовички дошла у договору са 
синдикатима. Синдикати тврде да би усвајање ранијег нацрта закона, против кога су били, 
знатно умањило права и зараде радника. У Министарству финансија кажу да свако решење 
мора да се уклопи у буџетска и фискална ограничења. 

Укључивањем минулог рада у основни коефицијент зараде, плате у јавном сектору биле би 

још више смањене, упозоравају синдикалци. 

Припремио Срђан Димитријевић 

"Није нам јасно како минули рад пробија буџетска ограничења ако се самостално обрачунава 

по човеку, по запосленом, а кад га убаците у коефицијент – онда не пробија. Значи, постоји 

зла намера да се он потпуно обрише", истиче председник УГС "Независност" Бранислав Чанак. 

Они додају да би усвајањем Нацрта закона који предлаже Министарство финансија, запослени 

у јавном сектору имали мања права од оних која им гарантује Закон о раду, што је супротно 

Конвенцији Међународне организације рада бр. 132 коју је Србија потписала. 

"Имаће мања права првенствено у погледу минулог рада и зараде код одсуства са рада, да ли 

је то због годишњег одмора, боловања, плаћеног одсуства или државног празника", напомиње 

председник Самосталног синдиката здравства Зоран Савић. 

На питање који ће Нацрт закона ићи пред посланике, у саопштењу Министарства финансија 

одговарају да постојећа решења о дефинисању минулог рада, накнада за боловања и 

одређивања основне плате у локалним самоуправама, не уверавају да ће обезбедити 

поштовање буџетских и фискалних ограничења. 

Како још није одређен коначни нацрт спорног закона, у ресорном министарству очекују да сви 

актери, укључени у овај законодавни процес, још једном преиспитају предложена решења. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2184355/Koje+su+zamerke+sindikata+na+zakon+o+platama.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2184355/Koje+su+zamerke+sindikata+na+zakon+o+platama.html
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НОВИ МАГАЗИН 

http://www.novimagazin.rs/vesti/sindikati-u-zakon-o-platama-ukljuciti-i-nase-predloge 

Синдикати: У Закон о платама укључити и наше 
предлоге 

Фото: Лого 

Представници синдиката саопштили су данас да ће се успротивити уколико у скупштину 

стигне Предлог закон о систему плата запослених у јавном сектору, а да у се у њему не 

нађу и њихови предлози. 

Синдикати тврде да постоје најаве да ће минули рад бити искључен из нацрта и да ће тиме 
радници имати мања права од оних која су им гарантована Законом о раду. 

Такође страхују да ће им бити смањене накнаде за време годишњег одмора, боловање, 
одуства са посла, чиме би зараде могле реално да им буду умањене још за 10 до 30 одсто. 

Како кажу, уколико се не постигне решење и компромис у социјалном дијалогу, преостају 
протести. 

Синдикати су на конференцији за новинаре саопштили да је на јучерашњој ванредној седници 
Социјално-економског савета министар финансија Душан Вујовић изјавио да је за њега 
неприхваљив нацрт тог закона и да би, ако неки елементи са којима се не слаже остану у 
верзији нацрта, он поднео оставку. 

Како је навео председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић, због тога 
СЕС није дао позитивно мишљење на закон и јучерашња седница је прекинута. 

Председник СС рекао је и да је Радна група претходно успела да дође до нацрта у сарадњи са 
Министарством државне управе и локалне самоуправе и да би сутра на седници Владе требало 
да буде речи о томе. 

Председник УГС Независност Бранислав Чанак рекао је да није јасно како минули рад може да 
пробије буџетска ограничења и да постоји намера да се та ставка брише из закона. 

"Показало се да је циљ максимална штедња на терет запослених", рекао је Чанак и додао да је 
министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички показала разумевање и 
вољу за сарадњу, да се копромисом нађе најбоље решење и успостави квалитетна равнотежа 
и да је доста предлога синдиката уврстила у нацрт, а да се са тиме министар Вујовић није 
сложио. 

Он је казао да ће синдикати сачекати став владе, а да ће онда донети одлуку о предузимању 
даљих корака уколико такав предлог без њихове сагласности уђе у скупштинску процедуру. 

аутор: ИГизвор: Тањуг 

http://www.novimagazin.rs/vesti/sindikati-u-zakon-o-platama-ukljuciti-i-nase-predloge
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2016&mm=01&dd=22&nav_id=1088174 

Рат синдиката и Вујовића, оставка "у ваздуху" 

Београд -- Синдикати упозоравају да Закон о платама у јавном сектору умањује права 
запослених. 

ИЗВОР: ТАНЈУГ   

Представници репрезентативних синдиката саопштили су да су незадовољни што министар 
финансија Душан Вујовић није прихватио да у Нацрт закона о систему плата запослених у 
јавном сектору буду укључени њихови предлози који се односе на права радника. 

На конференцији за новинаре Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских 
синдиката "Независност" речено је да је намера Министарства финансија да се усвоји закон 
који ће укинути право запослених да имају накнаде за минули рад. 
  
Најављено је да ће синдикати организовати протесте и штрајкове запослених у јавном 
сектору ако буде усвојен закон о платама којим се умањују права која радници имају по 
Закону о раду, пре свега она која се односе на накнаде за минули рад и одсуство са посла. 
  
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да је јуче 
одржана седница Социјално-економског савета, на чијем је дневном реду био Нацрт закона о 
систему плата у јавном сектору, али да је седница прекинута јер није постигнут компромис.  
 
Он је објаснио да се радом на претходним седницама и радним групама дошло до 
компромисног решења и да је направљен нови нацрт у који су укључени предлози 
синдиката, који је подржала и министарка за државну управу и локалну самоуправу Кори 
Удовички, али да министар финансија Душан Вујовић јуче није желео то да прихвати. 
  
"Министар Вујовић је рекао да је за њега тај нацрт неприхватљив и да ће поднети 
оставку, ако неки делови закона остану такви", рекао је Орбовић и додао да Социјално-
економски савет није могао да да мишљење на предложене прописе. 
  
Орбовић је рекао да би сутра на седници Владе Србије требао да се расправља о том нацрту, и 
да, ако Влада усвоји предлог закона, буде послат у Скупштину Србије без мишљења 
Социјално-економског савета. 
  
"Ми не знамо како ће изгледати тај нацрт закона који ће бити пред Владом. Претходних 
неколико недеља радна група је припремала закон, али је потезом једног министарства, 
које је имало представника и учествовало у радној групи, тај нацрт елиминисан", нагласио 
је Чанак. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2016&mm=01&dd=22&nav_id=1088174
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Орбовић је рекао да је намера Министарства финансија да се укине минули рад за све 
запослене од 2017. године. 
  
Председник УГС "Независност" Бранислав Чанак рекао је да министар Вујовић није желео да 
им објасни која то математика доводи до тога да се буџетска органичења пробијају минулим 
радом.  
 
"Није нам јасно како минули рад пробија буџетска ограничења, ако се обрачунава 
самостално по човеку, а ако се убаци у коефицијент, онда не пробија. Постоји зла намера 
да се он потпуно обрише", рекао је Чанак. 
  
Чанак је оценио да будући закон о платама треба да се зове "закон о ултимативној штедњи на 
терет запослених у јавној управи" и додао да је за Министарство финансија једини циљ који 
утиче на доношење закона максимална штедња на рачун запослених. 
  
Закон о платама ујавном сектору је припремило Министарство државне управе и локалне 
самоуправе које је најавило би он требало да буде усвојен до краја јануара. Тим законом 
уређују се платни разреди, каталог радних места и уводи јединствени коефицијент за цео 
јавни сектор. 
 

 

http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/sindikati-najavljuju-strajkove-zakon-o-platama-umanjuje-prava-zaposlenih-clanak-

2105795 

СИНДИКАТИ НАЈАВЉУЈУ ШТРАЈКОВЕ: Закон о 
платама умањује права запослених 

БЕОГРАД - Представници репрезентативних синдиката саопштили су данас да су незадовољни 
што министар финансија Душан Вујовић није прихватио да у Нацрт закона о систему плата 
запослених у јавном сектору буду укључени њихови предлози који се односе на права 
радника. 

На конференцији за новинаре Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских 
синдиката "Независност" речено је да је намера Министарства финансија да се усвоји закон 
који ће укинути право запослених да имају накнаде за минули рад. 

Најављено је да ће синдикати организовати протесте и штрајкове запослених у јавном сектору 
ако буде усвојен закон о платама којим се умањују права која радници имају по Закону о раду, 
пре свега она која се односе на накнаде за минули рад и одсуство са посла. 

Душан Вујовић, Фото: Фонет 

http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/sindikati-najavljuju-strajkove-zakon-o-platama-umanjuje-prava-zaposlenih-clanak-2105795
http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/sindikati-najavljuju-strajkove-zakon-o-platama-umanjuje-prava-zaposlenih-clanak-2105795
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Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да је јуче 
одржана седница Социјално-економског савета, на чијем је дневном реду био Нацрт закона о 
систему плата у јавном сектору, али да је седница прекинута јер није постигнут компромис. 

Он је објаснио да се радом на претходним седницама и радним групама дошло до 
компромисног решења и да је направљен нови нацрт у који су укључени предлози синдиката, 
који је подржала и министарка за државну управу и локалну самоуправу Кори Удовички, али 
да министар финансија Душан Вујовић јуче није желео то да прихвати. 

"Министар Вујовић је рекао да је за њега тај нацрт неприхватљив и да ће поднети оставку, ако 
неки делови закона остану такви", рекао је Орбовић и додао да Социјално-економски савет 
није могао да да мишљење на предложене прописе. 

Љубисав Орбовић, Фото: Драган Кадић 

Орбовић је рекао да би сутра на седници Владе Србије требао да се расправља о том нацрту, и 
да, ако Влада усвоји предлог закона, буде послат у Скупштину Србије без мишљења 
Социјално-економског савета. 

"Ми не знамо како ће изгледати тај нацрт закона који ће бити пред Владом. Претходних 
неколико недеља радна група је припремала закон, али је потезом једног министарства, које 
је имало представника и учествовало у радној групи, тај нацрт елиминисан", нагласио је 
Чанак. 

Орбовић је рекао да је намера Министарства финансија да се укине минули рад за све 
запослене од 2017. године. Председник УГС "Независност" Бранислав Чанак рекао је да 
министар Вујовић није желео да им објасни која то математика доводи до тога да се буџетска 
органичења пробијају минулим радом. 

"Није нам јасно како минули рад пробија буџетска ограничења, ако се обрачунава самостално 
по човеку, а ако се убаци у коефицијент, онда не пробија. Постоји зла намера да се он потпуно 
обрише", рекао је Чанак. 

Чанак је оценио да будући закон о платама треба да се зове "закон о ултимативној штедњи на 
терет запослених у јавној управи" и додао да је за Министарство финансија једини циљ који 
утиче на доношење закона максимална штедња на рачун запослених. 

Закон о платама ујавном сектору је припремило Министарство државне управе и локалне 
самоуправе које је најавило би он требало да буде усвојен до краја јануара. Тим законом 
уредјују се платни разреди, каталог радних места и уводи јединствени коефицијент за цео 
јавни сектор. 
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http://rs.n1info.com/a128383/Vesti/Sindikati-Zakon-o-platama-ukida-minuli-rad.html 

Синдикати: Закон о платама крши права радника 

Извор: Н1 

Представници репрезентативних синдиката незадовољни су јер министар финансија 

Душан Вујовић није прихватио да у Нацрт закона о систему плата запослених у јавном 

сектору буду укључени њихови предлози који се односе на права радника, односно на 

минули рад. 

Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикат "Независност" кажау да 

је намера Министарства финансија да се усвоји закон који ће укинути право запослених да 

имају накнаде за минули рад, што би од 2017. требало да се примени на све запослене у 

јавном сектору. 

Синдикати најављују протесте и штрајкове запослених у јавном сектору ако буде усвојен закон 

о платама којим се умањују права која радници имају по Закону о раду, пре свега она која се 

односе на накнаде за минули рад и одсуство са посла. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да је јуче 

одржана седница Социјално-економског савета, на чијем је дневном реду био Нацрт закона о 

систему плата у јавном сектору, али да је седница прекинута јер није постигнут компромис. 

Орбовић каже да министар финансија није желео да прихвати компромис и предлоге 

синдиката које је подржала и министарка за државну управу и локалну самоуправу Кори 

Удовички. 

"Министар Вујовић је рекао да је за њега тај нацрт неприхватљив и да ће поднети оставку, ако 

неки делови закона остану такви", рекао је Орбовић и додао да Социјално-економски савет 

није могао да да мишљење на предложене прописе. 

Председник УГС "Независност" Бранислав Чанак каже да министар Вујовић није желео да им 

објасни која то математика доводи до тога да се буџетска органичења пробијају минулим 

радом. 

"Није нам јасно како минули рад пробија буџетска ограничења, ако се обрачунава самостално 

по човеку, а ако се убаци у коефицијент, онда не пробија. Постоји зла намера да се он потпуно 

обрише", рекао је Чанак. 

Чанак је оценио да будући закон о платама треба да се зове "закон о ултимативној штедњи на 

терет запослених у јавној управи". 

http://rs.n1info.com/a128383/Vesti/Sindikati-Zakon-o-platama-ukida-minuli-rad.html
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Закон је припремило Министарство државне управе и локалне самоуправе које је најавило би 

он требало да буде усвојен до краја јануара, њиме се уређују платни разреди, каталог радних 

места и уводи јединствени коефицијент за цео јавни сектор. 
 

http://rs.n1info.com/a128368/Biznis/Sindikati-nezadovoljni-nacrtom-zakona-o-platama.html 

Синдикати незадовољни нацртом закона о 
платама 

Извор: Н1 

Представници репрезентативних синдиката саопштили су данас да су незадовољни што 

министар финансија Душан Вујовић није прихватио да у Нацрт закона о систему плата 

запослених у јавном сектору буду укључени њихови предлози који се односе на права 

радника. 

На конференцији за новинаре Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских 

синдиката "Независност" речено је да је намера Министарства финансија да се усвоји закон 

који ће укинути право запослених да имају накнаде за минули рад. 

Најављено је да ће синдикати организовати протесте и штрајкове запослених у јавном сектору 

ако буде усвојен закон о платама којим се умањују права која радници имају по Закону о раду, 

пре свега она која се односе на накнаде за минули рад и одсуство са посла. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да је јуче 

одржана седница Социјално-економског савета, на чијем је дневном реду био Нацрт закона о 

систему плата у јавном сектору, али да је седница прекинута јер није постигнут компромис. 

Он је објаснио да се радом на претходним седницама и радним групама дошло до 

компромисног решења и да је направљен нови нацрт у који су укључени предлози синдиката, 

који је подржала и министарка за државну управу и локалну самоуправу Кори Удовички, али 

да министар финансија Душан Вујовић јуче није желео то да прихвати. 

"Министар Вујовић је рекао да је за њега тај нацрт неприхватљив и да ће поднети оставку, ако 

неки делови закона остану такви", рекао је Орбовић и додао да Социјално-економски савет 

није могао да да мишљење на предложене прописе. 

Орбовић је рекао да би сутра на седници Владе Србије требао да се расправља о том нацрту, и 

да, ако Влада усвоји предлог закона, буде послат у Скупштину Србије без мишљења 

Социјално-економског савета. 

http://rs.n1info.com/a128368/Biznis/Sindikati-nezadovoljni-nacrtom-zakona-o-platama.html
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"Ми не знамо како ће изгледати тај нацрт закона који ће бити пред Владом. Претходних 

неколико недеља радна група је припремала закон, али је потезом једног министарства, које 

је имало представника и учествовало у радној групи, тај нацрт елиминисан", нагласио је 

Чанак. 

Орбовић је рекао да је намера Министарства финансија да се укине минули рад за све 

запослене од 2017. године. 

Председник УГС "Независност" Бранислав Чанак рекао је да министар Вујовић није желео да 

им објасни која то математика доводи до тога да се буџетска органичења пробијају минулим 

радом. 

"Није нам јасно како минули рад пробија буџетска ограничења, ако се обрачунава самостално 

по човеку, а ако се убаци у коефицијент, онда не пробија. Постоји зла намера да се он потпуно 

обрише", рекао је Чанак. 

Чанак је оценио да будући закон о платама треба да се зове "закон о ултимативној штедњи на 

терет запослених у јавној управи" и додао да је за Министарство финансија једини циљ који 

утиче на доношење закона максимална штедња на рачун запослених. 

Закон о платама ујавном сектору је припремило Министарство државне управе и локалне 

самоуправе које је најавило би он требало да буде усвојен до краја јануара. Тим законом 

уређују се платни разреди, каталог радних места и уводи јединствени коефицијент за цео 

јавни сектор. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:587529-Rudari-Resavice-odustali-od-strajka 

Рудари Ресавице одустали од штрајка 
ФоНет  

Синдикат Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља (ЈП ПЕУ) Ресавица одустао је 

од штрајка најављеног за 25. јануара, након састанка са министром рударства и 

енергетике Александром Антићем 

Синдикат Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља (ЈП ПЕУ) Ресавица одустао је од 
штрајка најављеног за 25. јануара, након састанка са министром рударства и енергетике 
Александром Антићем. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:587529-Rudari-Resavice-odustali-od-strajka
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На састанку је закључено да је неопходно предузети хитне мере за нормализације испоруке 

угља Електропривреди Србије (ЕПС). 

До 1. фебруара биће усвојен генерални план пословања ЈП ЕПС, након чега ће одмах бити 

потписан уговор и почети реализација испорука, а пословодства два јавна предузећа задужене 

су за испоруке угља у складу са потребама домаћих термоелектрана. 

У наредне две недеље биће одржани састанци са представницима Министарства рударства и 

енергетике, Министарства привреде, Министарства финансија, Министарства рада, 

запошљавања и социјалне политике ради решавања осталих штрајкачких захтева. 

У девет рудника са подземном експлоатацијом угља у Србији запослено је 4.100 радника, који 

су раније најавили штрајк тражећи да се трајно реши проблем пласмана угља из "Ресавице" 

домаћим термоелектранама. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:587481-Zakon-o-sistemu-plata-posvadjao-Vujovica-i-

Udovicki-Bolovanje-po-minimalcu 

Закон о систему плата посвађао Вујовића и 

Удовички: Боловање по минималцу 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Закон о систему плата у јавном сектору посвађао и министре Вујовића и Удовички. Сви 

радници на одсуству због болести примаће 65 одсто од најниже зараде, или свега 13.000 

динара 

СИНДИКАТИ и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички противе се да 
се накнада за боловање запослених у јавном сектору веже за "минималац", што је решење које 
због штедње у буџету заступа министар финансија Душан Вујовић. Зато нови Закон о систему 
плата запослених у јавном сектору данас неће бити на дневном реду Владе. 

Министарка Удовички је, наиме, на радној групи за усаглашавање овог закона - подржала став 

синдиката. Њен колега Вујовић, међутим, то не прихвата, по цену оставке! 

Према рачуници Савеза самосталних синдиката Србије, сви "буџетски" радници на боловању 

примаће исти износ, односно 65 одсто од минималне зараде у Србији, или прецизније свега 

13.000 динара. То се, тврде они, коси са Законом о раду, који прописује да се те накнаде 

рачунају према просечној плати сваког запосленог. 

У СССС наглашавају још и да ће новим прописом у потпуности бити укинут и минули рад и да 

ће ова ставка као и топли оброк и регрес бити само део коефицијента на основу којег се 

обрачунава плата. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:587481-Zakon-o-sistemu-plata-posvadjao-Vujovica-i-Udovicki-Bolovanje-po-minimalcu
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:587481-Zakon-o-sistemu-plata-posvadjao-Vujovica-i-Udovicki-Bolovanje-po-minimalcu
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- Месец и по дана усаглашавали смо на радној групи Нацрт, и када смо коначно текст изнели 

пред Социјално-економски савет, он је одбијен - каже Љубисав Орбовић, председник СССС.  

- Иако смо учествовали у раду групе ми сада не знамо који предлог иде на Владу, 

претпостављамо онај првобитни. Министар Вујовић је рекао да је за њега усаглашени Нацрт 

неприхватљив и да ће поднети оставку, ако неки делови закона остану такви. 

Бранислав Чанак, председник Уједињеног гранског синдиката "Независност" је казао да је 

главна одбрана закона од стране министра Вујовића била да минули рад "пробија" сва буџетска 

ограничења. 

- Ово није закон о платним разредима, већ о ултимативној штедњи у систему јавне управе - 

каже Чанак. 

ВАРНИЦЕ  

 

ИЗМЕЂУ министарке државне управе Кори Удовички и њеног колеге који води ресор 

финанснија Душана Вујовића варнице севају од када је формирана влада.  

 

Када је Удовички гурала причу о мање запослених, Вујовић јој је послао допис да му треба 400 

додатних људи у пореским управама. Такође, стално се жалио да је кривац за кашњење 

многих закона управо Удовички и њено министарство, док су из ресора државне управе 

одговорили да је баш Вујовић онај којег стално морају да подсећају да пошаље документа и да 

он стално каска за осталима. (С. С. Р.) 

Представници синдиката који су учествовали у раду СЕС-а истичу да је министар Вујовић одбио 

све њихове предлоге. Зоран Михајловић, секретар СССС објашњава да ће плате запослених у 

јавном сектору које се крећу око 40.000 динара, сваког месеца бити ниже за око 160 динара на 

име укидања минулог рада. 

- На годишњем нивоу је то око 2.000 по запосленом, што је штедња од око милијарду динара у 

буџету на око пола милиона радника - каже он. 

Примене овог прописа поштеђени су запослени у јавним предузећима и привредним 

друштвима које је основала Република Србија, покрајина и локална самоуправа, Народна 

банка, као и организације су основане међународним уговорима или којима се плате усклађују 

са међународним уговорима. 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА: ДА СЕ ПОШТУЈУ БУЏЕТСКА ОГРАНИЧЕЊА 

У СКЛОПУ своје надлежности, Министарство финансија залаже се да нови закон о платама у 

јавном сектору омогући транспарентно, праведно и равноправано награђивање, кажу у 

кабинету министра Вујовића. 
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- Полазећи од основне и најважније функције у својој надлежности, инсистирамо на 

консеквентној примени одредби у члану 39. које позивају на то да се у разради и примени овог 

закона поштују буџетска и фискална ограничења - истичу они. - Постојећа решења, и то 

посебно у начину дефинисања минулог рада, накнада за боловања и одређивања вредности 

основне плате на нивоу локалних самоуправа, не уверавају да ће се током њихове примене 

обезбедити пуно поштовање буџетских и фискалних ограничења у којима се Србија налази у 

процесу фискалне консолидације. Због тога очекујемо да сви актери, укључени у овај 

законодавни процес, још једном преиспитају предложена решења. 

 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/tesko-onom-ko-se-razboli-jos-manje-plate-tokom-bolovanja-i-odmora/mrd9hyz 

ТЕШКО ОНОМ КО СЕ РАЗБОЛИ Још мање плате 
током боловања и одмора 

Марко Р. Петровић  

Ако прође Вујовићева варијанта закона о платама у јавном сектору, зараде око 500.000 

државних службеника биће драстично мање у данима боловања и одмора. 

 

Фото: Графички студио Блица / РАС Србија 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/tesko-onom-ko-se-razboli-jos-manje-plate-tokom-bolovanja-i-odmora/mrd9hyz
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Министар финансија Душан Вујовић, наиме, инсистира да се током одсуства запослених због 

боловања, одмора или слободних дана за 35 одсто умањи основна плата, а не просек 12-

месечних примања у који улазе и додаци за дежурства, рад викендом и празником, 

прековремени рад, ноћни рад, регрес... 

По Вујовићевом сценарију, примера ради, примања лекара специјалисте који би месец дана 

био на боловању била би буквално преполовљена и износила би око 47.000 уместо 96.000 

динара (види оквир). 

То је само једна од ствари око којих Вујовић прави проблем иако се, према речима 

синдикалаца, претходно сагласио са нацртом закона који је урадило Министарство за државну 

управу и локалну самоуправу и који би знатно мање ударао по џепу запослене у јавном 

сектору. 

Вујовић је на седници Социјално-економског савета инсистирао на овим изменама претивши 

чак и оставком ако не буду усвојене. Синдикати тврде да постоје најаве да ће и минули рад 

бити искључен из нацрта те да ће тиме радници имати мања права од оних која су им 

гарантована Законом о раду. 

- Министар Вујовић се залаже за то да минули рад практично буде укинут, односно да се не 

обрачунава тих 0,4 одсто, колико се по Закону о раду добија за сваку годину стажа. Он би да 

то, као и топли оброк и регрес, буде део коефицијента за обрачун плата. Те ставке се, дакле, 

неће видети, па како онда да знамо колике су и да ли их уопште има у коначном обрачуну - 

каже за “Блиц” председник УГС “Независност” Бранислав Чанак. 

Председник Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић каже да су Вујовићеви предлози 

супротни Закону о раду и да му није јасно зашто држава предлаже опречне прописе. 

НАЂИТЕ ДРУГУ ДРЖАВУ 

Седница Социјално-економског савета била је прилично бурна. 

- У једном тренутку, када се видело да ће до компромиса тешко доћи, Вујовић нам је поручио 

да, ако се не слажемо са њим, нађемо другу државу - потврдили су за “Блиц” Љубисав 

Орбовић и Бранислав Чанак. 
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http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/ministarstvo-naknade-zaposlenih-se-ne-obracunavaju-na-minimalnu-

platu/639fmmj 

Министарство: Накнаде запослених се не 
обрачунавају на минималну плату 

Бета  

Министарство државне управе и локалне самоуправе Србије навело је данас, реагујући на 

"различите текстове у дневној штампи" о Нацрту закона о платама у јавном сектору, да ни у 

једном тренутку није било речи да се накнаде запосленог обрачунавају на минималну плату. 

"Реч је о томе да се сад државним службеницима накнада за боловање обрачунава на основу 

основне плате, а у јавним службама је то на основу просечне плате у претходних 12 месеци", 

наводи се у саопштењу Министарства. 

"Министарство жели да јавност, као и до сада, буде сигурна да се тражи најбоље решење за 

све запослене у јавној управи, пре свега, како би се реформом јавне управе добила 

ефикаснија, уређенија јавна управа боља својим грађанима, истовремено водећи рачуна о 

фискалној консолидацији која је у току", наводи се у саопштењу. 

Из министарства поручују да је министар финансија Душан Вујовић тражио формулацију, која 

је више у складу са реформским процесима и за коју сматра да је боље за заштиту буџета. 

У саопштењу се додаје да Министарство подећа да је Нацрт закона о систему плата запослених 

у јавном сектору производ вишемесечног рада Министарства државне управе и локалне 

самоуправе, Министарства финансија, ресорних министарстава и представника синдиката, као 

и да је првобитни Нацрт припремљен са циљем да све нелогичности, неправде и нејасноће 

уклони једним законом. 

У саопштењу се додаје да је Министарство више пута излазило у јавност са концептом, по коме 

садашњи Нацрт сматра кровним законом, који неће мењати никоме плату, већ успоставља 

принципе према којима ће се тачније одредити колико вреди сваки посао и на који начин ће се 

зараде појединаца довести у склад једне са другима и са учинком запосленог. 

"Свођењем свих зарада на једну исту основицу, Закон ће и значајно повећати упоредивост 

зарада. Закон налаже израду посебних закона који ће се бавити детаљнијим уређивањем 

зарада у свим секторима јавне управе", наводи министарство. 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/ministarstvo-naknade-zaposlenih-se-ne-obracunavaju-na-minimalnu-platu/639fmmj
http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/ministarstvo-naknade-zaposlenih-se-ne-obracunavaju-na-minimalnu-platu/639fmmj
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Министарство, како се даље додаје је од самог почетка израде тог решења до данас, 

окупљало представнике синдиката, и надлежне државне органе како би било сигурно да ће се 

доћи до закона који ће остварити жељени циљ. 
 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/seca-u-ministarstvima-dacic-podelio-11-otkaza/qbh9ctp 

СЕЧА У МИНИСТАРСТВИМА Дачић поделио 11 
отказа 

Сузана Лакић, Слађана Вукашиновић  

Министри у Влади Србије увелико праве листе прекобројних у својим министарствима, а 

најажурнији у поштовању одлуке о максималном броју запослених био је Ивица Дачић. 

Шеф дипломатије смањио је број запослених за 42 у односу на 31. децембар 2014. године. 

Дачић је чак отпустио и више људи него што је по одлуци Владе морао. 

- У Министарству спољних послова одређено је да максималан број запослених буде 957. 

Тренутно је запослено 920 људи, а од 1. јануара 2015. престао је радни однос за њих 42, и то 

због одласка у пензију за 31 и по основу отказа и споразумног раскида 11 - саопштено је 

„Блицу“ из Дачићевог кабинета. 

Министру привреде Жељку Сертићу дозвољено је да има 143 запослена, а тренутно ради њих 

135. 

И у кабинету министра трговине Расима Љајића запослени су без бриге. 

- Одлуком је одређено да имамо 752 радна места. Тренутан број је 717, укључујући и 10 

постављених лица - кажу у Министарству трговине. 

Подсетимо, по одлуци о максималном броју запослених, 2. фебруара 2016. године у јавној 

управи и локалној самоуправи мора да ради 14.512 људи мање него 31. децембра 2014. 

године. 

Трећина општина у Србији, од 120 колико их има вишак запослених, већ је тај број свела на 

ниво прописан одлуком Владе Србије. 
 

 

 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/seca-u-ministarstvima-dacic-podelio-11-otkaza/qbh9ctp
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http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/vulin-vise-od-5000-radnika-naplatilo-zarade/dp4zkbr 

Вулин: Више од 5.000 радника наплатило зараде 

Танјуг  

За више од 5.000 радника који су користили институт обрачуна зараде као извршне исправе, 

закључно са јулом, исплаћено је 158,9 милиона динара, изјавио је данас министар за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин. 

Више од 5.000 радника је на овај јефтин и брз начин добило свој новац, који другачије можда 

не би добили или би добили знатно спорије” , рекао је Вулин на округлом столу “ Ефекти и 

проблеми у примени обрачуна зараде као извршне исправе” , одржаном у Палати Србија. 

Према речима ресорног министра, повећава се и брзина и количина захтева који радници 

износе пред судовима, а од 2014. године, овај институт остаје познатији. 

Илуструјући колико је овај институт заживео, Вулин је рекао да је у 2014. Инспекција рада 

имала 30.226 инспекцијскин надзора, а у 2015. број надзора је повећан за 16 одсто, на више од 

35.200. Медјутим, наводи он, број решења која су се издавала за исплату зараде није растао. У 

2014. години укупан број инспекцијских решења за исплату пропуштених зарада је чинио 52 

одсто од свих издатих решења, а у прошлој години тај број пада на 39 одсто. 

- “ То не значи да су послодавци масовно почели да исплаћују зараде, већ да су радници 

препознали овај институт и почели директно да се обраћају судовима, не чекајући инспекцију 

рада”  - објаснио је Вулин. 

Министар је навео да нико не може да буде срећан што тај институт постоји, јер, како је 

навео, све док постоји механизам да тражите да вам исплати зарада, то није добро. 

- “ Ако постоји такав механизам, то значи да се исплаћивање зараде не подразумева. 

Нажалост, код нас тај проблем постоји, али је овим институтом смањен”  - констатовао је 

Вулин. 

Он је истакао да је овај институт потпуно на страни радника, те да се примењује у оквиру 

Закона о раду, а предвидјен је последњим изменама. 

- “ Када је донет нови Закон о раду, постојало је неповерење, као и сумња у добре намере и 

решења. Али сада видимо да се ти страхови нису обистинили”  - закључио је он. 

 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/vulin-vise-od-5000-radnika-naplatilo-zarade/dp4zkbr
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_nova_radna_mesta_33_milijarde_dinara.4.html?news_id=314786 

Кроз државне мере запошљавања посао за више од 25.000 радника, најавио министар 

Александар Вулин 

За нова радна места 3,3 милијарде динара 

АУТОР: Н. КОВАЧЕВИЋ 

Ужице  

Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, изјавио да ће 

ове године кроз програме стручних пракси бити обухваћено око 5.040 људи и да се нада да ће, 

кроз све активне мере политике запошљавања, запослити више од 25.000 нових радника. 
- Ове године определили смо 2,8 милијарди динара за активне мере запошљавања и још 550 
милиона за подстицај запошљавања особа са инвалидитетом - рекао је Вулин, који је јуче са 
Зораном Мартиновићем, директором Националне службе за запошљавање, посетио Ваљаоницу 
бакра Севојно, у којој се посредством тих мера и уз подршку Града Ужица запослило 19 
младих људи. 
Он се пословодству Ваљаонице захвалио и на, како је рекао, „посвећеној сарадњи са 
синдикатима, поштовању закона и колективног уговора“. 
- То треба да прихвате и друга приватна предузећа и да разумеју да синдикати и послодавци 
нису и не морају да буду сукобљени. Они су на истој страни, као и држава, а циљ им је 
заједнички - бољи услови рада, веће зараде, да држава живи једноставније и боље - поручио 
је министар Вулин. 
Милија Божовић, генерални директор Ваљаонице бакра Севојно, истакао је да је та фабрика, у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање, прошле године примила на стручну 
праксу 23 младе особе, од којих је њих 19 примљено у радни однос. 
- То су млади радници производних занимања, попут ваљача, ливаца, бравара, електричара, и 
они су заменили запослене који су отишли у пензију - објаснио је Божовић и додао да ће, у 
зависности од пословања и обима производње, и даље запошљавати производни кадар. Он је 
додао да је фабрика добро пословала у прошлој години, да извози и до 90 одсто готових 
производа и да је међу 15 највећих домаћих извозника. 
Истакавши да су захваљујући подршци ресорног министарства, Владе Србије и локалних 
самоуправа, током прошле године обезбеђене 3,3 милијарде динара за активне мере 
запошљавања и да је највећи део те суме пласиран у приватни сектор, Зоран Мартиновић, 
директор Националне службе за запошљавање, навео је да је око 4.800 младих прошле године 
ангажовано кроз програм стручних пракси. 
- Захваљујући подршци министарства и Владе Србије имали смо близу 3,3 милијарде динара за 
мере активне политике запошљавања, а једна од компанија која је користила наше програме 
је и Ваљаоница бакра у Севојну у којој су млади људи добили шансу за посао - рекао је он. 
Додао је да је прошле године мерама активне политике запошљавања у Србији било 
обухваћено више од 30.000 лица, што је за око 5.000 више од плана. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_nova_radna_mesta_33_milijarde_dinara.4.html?news_id=314786


18 

 

- Ове године имаћемо буџет већи за 50 милиона динара него прошле године и припремили смо 
све програме, за које ћемо расписати јавне позиве током фебруара - најавио је Мартиновић, 
истакавши да је смањењу стопе незапослености у Србији допринело и то што је тим 
програмима прошле године, на подручју Филијале Националне службе за запошљавање Ужице, 
било обухваћено 937 лица и пласирано близу 100 милиона динара. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mduls-ni-pomenuto-da-se-naknade-obracunavaju-na-minimalac 

МДУЛС: Ни поменуто да се накнаде обрачунавају 
на минималац 

Министарство државне управе и локалне самоуправе реаговало је данас на "различите 
текстове у дневној штампи" поводом Нацрта закона о платама у јавном сектору, истичући 
да ни у једном тренутку није било 

речи да се накнаде запосленог обрачунавају на минималну плату.Реч је о томе, како је 
наведено, да се сад државним службеницима накнада за боловање обрачунава на основу 
основне плате, а у јавним службама је то на основу просечне плате у претходних 12 месеци. 

Друго питање које се отворило на састанку, пише у саопштењу Министарства државне управе, 
односи се на то да ли је пожељно и правно могуће да се минули рад укључи у коефицијент 
запосленог, тј. да се изражава кроз напредовање у платним разредима."Министар финансија 
Душан Вујовић је тражио формулацију која је више у складу са реформским процесима и за 
коју сматра да је боље за заштиту буџета", пише у саопштењу. 

У министарству подсећају да је Нацрт закона о систему плата запослених у јавном сектору 
производ вишемесечног рада, тако и ресорног, тако и других министарстава и представника 
синдиката, као и да је првобитни нацрт припремљен са циљем да све нелогичности, неправде 
и нејасноће уклоне једним законом. 

"Сагледавши сложеност задатка, дискусијама са заинтересованим странама и анализом ефекта 
закона, одлучили смо да се задатак разбије у више корака, по плану који ће на одговоран и 
систематичан начин увести коначно ред у систем плата. Тим планом доћи ће се до 
исправљања неправди постепено, пре свега, у складу са могућностима буџета", пише у 
саопштењу. 

У министарству наводе да су више пута излазили у јавност са концептом, по коме садашњи 
Нацрт сматрају кровним законом, који неће мењати никоме плату, већ успоставља принципе 
према којима ће се тачније одредити колико вреди сваки посао и на који начин ће се зараде 
појединаца довести у склад једне са другима и са учинком запосленог. 

Свођењем свих зарада на једну исту основицу, закон ће и значајно повећати упоредивост 
зарада.Закон налаже израду посебних закона који ће се бавити детаљнијим уређивањем 
зарада у свим секторима јавне управе."Од самог почетка изради овог решења до данас, 
окупљали смо представнике синдиката, и надлежне државне органе како би били сигурни да 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mduls-ni-pomenuto-da-se-naknade-obracunavaju-na-minimalac
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ће се доћи до закона који ће остварити жељени циљ. Зато желимо да јавност, као и до сада, 
буде сигурна да се тражи најбоље решење за све запослене у јавној управи, пре свега, како би 
се реформом јавне управе добила ефикаснија, уређенија јавна управа боља својим грађанима, 
истовремено водећи рачуна о фискалној консолидацији која је у току", пише у саопштењу. 

(Танјуг) 

 

НОВИ МАГАЗИН 

http://www.novimagazin.rs/vesti/sindikati-prosvete-u-utorak-o-strajku-uopzorenja 

Синдикати просвете у уторак о штрајку 
уопзорења 

Фото: ВВ 

Синдикат радника у просвети Србије, Синдикат образовања Србије, Унија синдиката 
просветних радника Србије и Грански синдикат просветних радника Србије (ГСПРС) 
"Независност" одржаће у уторак, 26. јануара, трибину на којој ће усвојити заједничку 
резолуцију о стању у просвети и одлуку о једнодневном штрајку упозорења. 

Трибином ће се обележити и годишњица "Светосавске академије под ведрим небом", односно 
протеста који је одржан за време прошлогодишњег великог штрајка просветних радника, на 
дан Светог Саве, 27. јануара, школске славе. 

"Трибина је посвећена тренутној ситуацији у образовању. Главне теме су неизвршене обавезе 
Владе Србије и Министарства просвете, потписане прошлог априла, пред окончање штрајка. 
Мисли се пре свега на материјални положај просветних радника, а затим на одлагање 
доношења измена Закона о основама система образовања и васпитања и неизвршену 
расподелу технолошких вишкова", наводи се у саопштењу синдиката. 

Додаје се да на недавни захтев четири синдиката да се просветним радницима повећају 
зараде за осам одсто министарство просвете није реаговало. 

"Ситуација у образовању је катастрофална, корупција и даље цвета, директори школа отворено 
опструишу збрињавање технолошких вишкова, посебно у Београду, где ради око четвртина 
свих запослених у образовању", наводи се у саопштењу. 

Додаје се да су уместо одговора и евентуалног испуњења обавеза из потписаног Споразума, 
синдикати просвете "добили реваншистичко понашање министарства просвете, школских 
управа и многих директора школа". 

"У последње време учестали су јавни напади на синдикате просвете и њихове руководиоце од 
стране многих директора школа, па чак и од министра Срдјана Вербића. Сви састанци 
синдиката и министарства просвете су фингирани и служе томе да се избегну корените 
промене у министарству и школским управама, а да се синдикати просвете амортизују", 
наводи се у саопштењу. 

http://www.novimagazin.rs/vesti/sindikati-prosvete-u-utorak-o-strajku-uopzorenja
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Трибина ће бити одржана у Малој сали Дома синдиката, у уторак 26. јануара, са почетком у 12 
часова. 
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