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У Опову 539 запослених, а у Новом Саду 126.000 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Сами подаци о просечним платама или стопи незапослености често не говоре много, али када 
се цифре укрсте, слика постане јаснија. Често нас фасцинира висок просек плата у некој 
општини, али када се види колико тамо има запослених, колико незапослених... 
По подацима Републичког завода за статистику, у Војводини је на крају 2014. године било 
запослено 443.396 људи, док је на крају прошле године, по подацима Националне службе за 
запошљавање, без посла било 174.854 лица. Највише запослених било је у Јужнобачкој области 
– 176.174, а најмање у Севернобанатској – 31.151.  
На крају прошле године највише незапослених било је управо у те две области Војводине: у 
Јужнобачкој посао је тражило њих 56.527, а у Севернобанатској 11.396. 
У Јужнобанатској области без посла је, по евиденцији НСЗ-а, на крају прошле године било 
32.490 лица, у Сремској 24.799, Западнобачкој 19.708, Средњобанатској 16.239, Севернобачкој 
13.659 и Ссевернобанатској 11.396 особа. 
Од укупног броја запослених у Војводини, у Западнобачкој области посао је имало 35.246 људи, 
у Јужнобанатској 55.719, Јужнобачкој 176.174, Севернобанатској 31.151, Севернобачкој 44.676, 
Средњобанатској 39.204 и Сремској 61.226. Међутим, немају све области у Војводини исти број 
општина па их тако у оквиру Јужнобачке регије има 12, Јужнобанатске осам, Сремске седам, 
Севернобанатске шест, Средњобанатске пет, Западнобачке четири и Севернобачке три, тако да 
се укупан број запослених не може делити на седам области јер се њихов број разликује и не 
одсликава на прави начин просечан број оних који имају радно место па самим тим ни висину 
просечне плате. 
Уколико се посматрају поједине општине у Војводини, најмање запослених има у Опову, свега 
539. У Сремским Карловцима запослено је 802, Иригу 1.392, Новој Црњи 1.217, Чоки 1.456, 
Малом Иђошу 1.644, Сечњу 1.847, Бачу 1.974. Највише запослених је у Новом Саду – 126.416, 
затим Суботици – 35.957, Зрењанину – 29.432, Панчеву – 28.032, Сремској Митровици – 
15.972, Бачкој Паланци – 12.683. 
Укололико се пак посматрају просечне плате прошле године у Војводини, највећи просек има 
Јужнобачка област – 47.555 динара по запосленом. Међутим, у тој области је чак 12 општина, 
од којих неколико има веома мали број запослених и велик број незапослених, мада им је 
просечна плата изнад војвођанске па и републичке. Тако је у тој области и Беочин, који има 
прошлогодишњу просечну плату од 54.530 динара, али тамо посао има само 2.533 радника. 
Србобран је прошлог месеца „одскочио” с просечном нето платом од 51.000, док му је годишњи 
просек 35.658 динара, али радно место има 2.233 људи. У Тителу ради 1.600 запослених и 
остварио је прошлог месеца просек од 36.574 динара, док му је годишњи просек био 31.892 
динара. 
У Јужнобанатској области, која је друга по висини просечне зараде у Војводини за прошлу 
годину у износу од 45.928 динара, има осам општина, али су у оквиру ње и општине које имају 
свега неколиио стотина запослених и најмању просечну плату у северној покрајини Србије. 
Наиме, у тој области је Опово, где је запослено свега 539 радника, који су прошлог месеца 
остварили просек од 37.612, а годишња зарада им је била 34.147 динара. Ту је и општина 
Алибунар, у којој је запослено 2.326 људи и у којој је просечна плата прошлог месеца била 
29.607, а годишња 28.488 динара. У тој области је и општина Пландиште, где посао има свега 
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2.099 људи, који су прошлог месеца имали просек 31.073, а током 2015. нето зараду од 30.047 
динара. 
У Сремској области радно место има 61.226 запослених, по чему је друга у Војводини, али је 
просечна прошлогодишња плата од 39.195 динара трећа по висини јер Севернобачка област, 
која има 44.676 радника, има већи просек и он износи 39.216 динара, што значи су њихова 
примања већа иако су бројчано знатно мањи од Сремске области. 
 
 

 

 
Синдикалци: Влада хоће да смањи плате запосленима у просвети и 
здравству 
Извор:РТВ 
 
Верзијом закона о платама у јавном сектору коју предлаже министар финансија Душан Вујовић 
плате запослених у просвети и здравству биле би значајно умањене, упозорили су председник 
синдиката здравства Зоран Илић и председник синдиката запослених у просвети Томислав 
Живановић, обојица из Уједињених гранских синдиката Независност и чланови радне групе за 
израду закона о платама. Они су у емисији Прави угао Радио телевизије Војводине рекли да су 
сви синдикати јавних служби сагласни да је то неприхватљиво и да ће, уколико влада не 
прихвати њихове захтеве, ићи у неку врсту протеста или штрајка. 
"Послали смо допис премијеру и, уколико се то не реши на миран начин, сви синдикати јавних 
служби су јединствени да морамо реаговати. Да ли ће то бити протест или штрајк, остаје да се 
види", казао је Илић. "Ми не тражимо ништа ново, само желимо да заштитимо своја стечена 
права. Испод овога нећемо ићи." 
Он је подсетио да су запосленима у јавном сектору плате прошле године већ смањене за 10 
одсто, а да би мере које предлаже Вујовић додатно снизиле зараде запослених. 
Живановић је указао да су проблематичне оне одредбе које Вујовић предлаже а које се тичу 
минулог рада и обрачунавања зараде када запослени одсуствује са посла, односно током 
годишњег одмора или боловања. 
"Такође, предлаже се брисање додатака за старешинство, за рад у неповољним условима, 
јубиларних додатака. Ако овај закон све то анулира, плате ће бити мање", рекао је. 
Они су навели да је Вујовићева намера да се плата запосленом док одсуствује с посла 
обрачунава са 65 одсто од основне плате, без урачунатих додатака и указали да би то зараду у 
том периоду снизило на половину редовне. 
"Сада се то умањење рачуна на просек плате током целе године. Да појасним, зарада једног 
здравственог радника састоји се од основне плате пута коефицијент, плус додаци за сменски 
рад, дежурства и слично. Уколико то буде брисано, то би знатно смањило плату током 
одсуства", казао је Илић. 
Он је додао да би један кардиохирург на тај начин могао да изгуби и до 30.000 динара од плате. 
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Њих двојица су објаснила да се према важећим законима плата за минули рад увећава до 
максималних 16 одсто, колико то увећање износи за 40 година радног стажа. Према 
предлозима министра финансија, тај начин обрачуна минулог рада убудуће би био укинут, већ 
би се он зарачунавао путем коефицијената. 
"Али ко нама гарантује да ће то тако и бити, да ће коефицијенти бити повећавани", запитао се 
Живановић, док је Илић указао да би плата запосленог са 20 година радног стажа на тај начин 
била смањена за осам процената. 
Он је додао да синдикати нису против реформи и увођења реда у јавни сектор, али је додао да 
то не би смело да се обија само о леђа запослених. 
"Уколико би били прихваћени Вујовићеви предлози, то би значило да уводимо неолиберални 
модел. Али, дајте нам онда и неолибералне плате", казао је Живановић. Он је истакао да не 
верује у најаве премијера Александра Вучића да ће просечна плата ускоро бити 500 евра, уз 
опаску да "ово није предизборни митинг". 
"Па, плате у просвети једва прелазе 300 евра", нагласио је Живановић. 
Илић је додао и да им смета то што се предложени закон не односи и на јавна предузећа. 
"Ми да смо губиташи као они, нас би одмах угасили. Наравно, не желимо да икоме буду 
смањене плате, али није праведно да теткица која у здравству рукује са опасним материјалима 
прима 20.000 динара, а да неко у јавном предузећу за сличан али мање опасан посао прима 
70.000 динара", нагласио је. 
Добри и лоши момци у Влади 
Томислав Живановић је потврдио да је министар Душан Вујовић на састанку синдикалцима 
поручио да, уколико им се предложени закон не свиђа, пронађу себи другу земљу. 
"Можда тако говори јер он може да се лечи у Америци ", навео је. 
Он је казао и да су синдикати, радећи на првој верзији нацрта закона, успели да постигну 
сагласност са министарком за државну праву Кори Удовички. 
Живановић је рекао да је и министар просвете Срђан Вербић такође начелно подржао њихове 
захтеве. 
"Влада сада изгледа као да у њој имамо добре и лоше момке. Мислим да би требало да истрају 
на једној политици", указао је. 
 

 
 

 
 
Транспарентност: Без напретка у борби против корупције 
Извор: Н1  
 
Србија је другу годину заредом забележила незнатан пад индекса перцепције корупције на 
рангирању које је данас објавио Транспаренцy Интернатионал. 
Са скором 40, Србија заузима 71. место међу 168 земаља и територија (прошле године са 
скором 41 била је на 78. месту, али је тада и број земаља на листи био већи - 175). То значи да је 
Србија и даље, као и у свих претходних 15 година, сврстана међу земље са веома 
рапрострањеном корупцијом, наводи се у саопштењу. 
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Индекс се, како се наводи, сачињава на основу процена стручњака, представника институција и 
пословних људи, из истраживања које спроводе међународне организације. 
"Показало се да напредак на листи од пре две године (2013. године индекс је са 39 порастао на 
42) није био почетак позитивног тренда, већ пре одраз перцепције засноване на обећањима и 
очекивањима. Како системске мере за спречавање корупције нису спроведене или је то чињено 
са кашњењем и у мањем обиму од потребног, резултат се, бар за сада, не препознаје", наводи 
Транспарентсност. 
У саопштењу се додаје да "овакав резултат тешко може бити изненађење када се ни основни 
стратешки документи за сузбијање корупције - Национална стратегија и Акциони план из 2013. 
године - не спроводе доследно, а нема одговорности за кршење прописаних рокова и обавеза". 
"У ситуацији када, медијски снажно експлоатисане, репресивне активности у борби против 
корупције немају судски епилог, а истовремено изостаје или касни деловање на превентивној 
страни, стагнација на листи перцепције корупције није изненађење", саопштио је 
Транспаренцy Интернатионал. 
Нетранспарентност у процесу доношења одлука, као и одбијање или оклевање високих органа 
власти да објаве поједине документе чак и када тиме крше Закон о слободном приступу 
информацијама, додатно доприносе стварању перцепције о постојању корупције, сматрају у 
Транспаренцy Интернатионал. 
"Сличан ефекат има и прављење изузетака у спровођењу процедура – нпр. одсуство надметања 
приликом закључивања уговора велике вредности, применом међународних споразума уместо 
домаћег Закона о јавним набавкама и Закона о јавно – приватном партнерству", додаје се у 
саопштењу. 
Иако је партијски утицај на јавни сектор, посебно на предузећа у државном власништву, већ 
годинама препознат као један од највећих проблема, те је 2012. године усвојен закон који је 
требало да донесе професионализацију јавних предузећа, његове антикорупцијске одредбе, у 
највећем делу и обиму нису примењене и у току је доношење новог закона, наводи 
Транспаренцy Интернатионал. 
 
 
 
 
 

 
 
 
С боловања се не може у пензију 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 
 
Да ли се због дуготрајног боловања може одложити одлазак у старосну пензију, односно може 
ли се током с боловања отићи у пензију? 
Управо ова недоумица била је разлог да се нашој редакцији јави читатељка, која је до 31. 
децембра 2015. године требало да поднесе захтев за пензију. Није то урадила, јер је била на 
тромесечном боловању због прелома ноге. Нико јој није скренуо пажњу да ће је у овој години 
затећи оштрији услови за превремену старосну пензију, ако захтев не поднесе до последњег 
дана 2015. 
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Сада, објашњава, мора да чека испуњење нових услова за пензију предвиђених у овој години, 
када жене старије за пола године могу да се пензионишу. Од 1. јануара 2016. године за њих 
важе нови пооштрени услови за пензионисање. А то значи, подсећају у ПИО фонду, да је услов 
за превремену старосну пензију за жене у 2016. години 55 година живота и 37 година стажа 
осигурања. За мушкарце 55 година и 8 месеци живота и 40 година стажа. 
Има ли изборне кампање без повишице пензија 
Пензионери верују премијеру и обећаном повећању примања, али траже и да им се пре тога 
врати све што им је до сада узето 
Више од 1,7 милиона пензионера и пола милиона запослених у јавном сектору могли би осим 
јануарског повећања пензија за 1,25 одсто и плата да рачунају на још једно, али не пре краја 
године. Премијер Александар Вучић најавио је то само неколико дана пошто је обелодањено да 
ће на пролеће бити нових избора, због чега већина аналитичара сматра да је овде 
највероватније реч о предизборној кампањи. 
– У јануару бележимо суфицит и уколико такве резултате будемо имали и убудуће, до краја 
године може се очекивати још једно повећање плата и пензије, рекао је премијер. 
 Љубомир Маџар, економиста, каже да суфицит у јануару не може бити репер за евентуално 
повећање плата и пензија на крају 2016. године, јер је година тек почела и чека нас много 
изненађења. 
– Због тога ми овакве изјаве много више личе на предизборну кампању. Јер, да није то у 
питању не би премијер 11 месеци пре краја године, изашао с оваквим најавама, већ би чекао да 
се избори заврше или би се стрпео до јесени да види каква је стварна ситуација у буџету па да 
тек онда обрадује пензионере и запослене, каже професор Маџар. 
Он сматра да овакве најаве нису реалне, јер се и према тврдњама Фискалног савета ове године 
очекује много већи дефицит него што је то било у 2015. Најпре због нижих непореских 
прихода. С друге стране већ годинама се бележи слабо извршење јавних инвестиција. Осим 
тога још није започела ни предвиђена рационализација броја запослених у јавном сектору што 
је вештачки направило суфицит. Када се исплате све отпремнине за ове вишкове, тешко да ће 
се говорити о суфициту. 
За разлику од економиста, представници пензионера су оптимисти. Тако је Ђуро Перић, 
председник Савеза пензионера Србије, уверен, каже, да ће осим 1,25 одсто у јануару 
пензионери добити исто толико до краја године, само уколико не буде већих непријатних 
изненађења. 
– С обзиром на то да се финансијска ситуација поправља, да је с овом годином завршена 
исплата већег дела јавних дугова, а очекује се и долазак нових инвеститора, реално је 
очекивати да се плате и пензије  повећају, каже Перић. 
За професора Економског факултета у Београду, Милојка Арсића, најаве премијера су чиста 
предизборна кампања, јер суфицит у јануару ништа не значи. 
– И претходне три године у јануару је бележен суфицит, па је ли то неко од запослених или 
пензионера осетио као бољитак на својој кожи, пита Арсић. 
Планирано фискално прилагођавање у овој години требало би да почива већим делом на 
уштедама од структурних реформи. Проблем је, међутим, што су те реформе озбиљно касниле 
и прошле године па постоји велики ризик да се не реализују у потпуности ни до краја текуће 
године. За то ће бити потребне много веће уштеде. Веће од један одсто БДП-а, великим делом и 
због издвајања за камате на дугове, које ће наставити да се повећавају све док расте јавни дуг. 
Уместо могућег новог повећања пензија до краја године, Милан Ненадић, председник Савеза 
пензионера Војводине каже, да је много важније вратити пензионерима бар део умањених 
пензија. 
– Прошле недеље смо послали писмо премијеру с молбом да укине Закон о привременом 
умањењу пензија до краја 2016, јер је и Уставни суд рекао да је то привремена мера или да та 
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умањења преполови. Тим пре што пензије последње четири године нису пратиле раст 
инфлације, што је једини начин да се очува имовина пензионера, апелује Ненадић. 
 
 
Најава штрајка упозорења у просвети 25. фебруара 
Аутор: Сандра Гуцијан 
 
Четири синдиката позвала наставнике да обуставе наставу један час у преподневној и један час 
у поподневној смени 
 
Унија синдиката просветних радника Србије позвала је све синдикате да 25. фебруара ступе у 
штрајк упозорења, тако што наставници неће радити један час пре подне и један час 
послеподне. Ово је епилог јучерашње Светосавске трибине, неке врсте алтернативне 
Светосавској академији коју вечерас организује Министарство просвете. 
На скупу у Дому синдиката окупили су се представници четири репрезентативна синдиката – 
Уније, „Независности”, Синдиката образовања Србије и Синдиката радника у просвети Србије. 
Данас је Савиндан – школска слава 
Школе у Србији обележавају данас Светог Саву, Дан духовности и школску славу, у част првог 
српског архиепископа и просветитеља. 
Школска слава се прославља радно, а у вечерњим часовима, биће одржана и традиционална 
Светосавска академија. 
Празник Светог Саве је установљен за школску славу 2. јануара 1840. године, на предлог 
Атанасија Николића, ректора Лицеја из Крагујевца. У одлуци тадашњег Попечитељског 
просвештенија, представници државне и црквене власти прописали су да се „Свети Сава 
проглашава за патрона свих наших школа и да се од тада има у свим школама најсвечаније 
прослављати”. 
Савиндан се прослављао као школска слава све до 1945. године, када је укинут одлуком 
тадашњих власти. После полувековне забране , 90 - их година прошлог века, поново се враћа 
као школска слава. 
Осим ђака и наставника и сточари и многе врсте занатлија су Светог Саву сматрале својим 
патроном и узимале његов дан за еснафску славу (ужари, мутавџије, опанчари, обућари...). 
На скуп су били позвани и представници владе, а њихов недолазак је, по речима синдикалних 
лидера, јасно показао колико им просвета није важна. 
– Ми их не можемо убедити на неком академском скупу да је просвета важна за Србију. Једино 
што можемо јесте да устанемо и да се боримо – рекла је Јасна Јанковић, председница Уније, 
праћена громогласним аплаузом и узвицима „штрајк”. 
Разлог за нови бунт просвете Србије је у томе што „влада није испоштовала оно што је 
договорено и потписано прошле године након петомесечног штрајка у школама”, а сада се 
новим предлогом закона о платним разредима „свете просветним радницима”, како је рекла 
Јанковић. Она је додала да не само да плате нису повећане, него ће бити укинут и минули рад и 
колективни уговори за које су се синдикати борили. 
Најчешће пута помињано и извиждано име на овом скупу било је име министра финансија 
Душана Вујовића. 
– Прво нам је рекао да пронађемо други посао, а сада нам саветује да променимо земљу. 
Вујовићу, ја нећу другу земљу, хоћу другачију земљу – рекла је Јанковић и додала да то што 
његова деца иду у америчке школе, објашњава зашто не може да схвати који су прави 
проблеми српског образовања. 
Како је рекао Слободан Брајковић, председник СРПС, образовање има најнижу плату у Србији с 
обзиром на квалификације, а она у овом тренутку износи 37.000 динара. Када је реч о 
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запошљавању технолошких вишкова, Брајковић је рекао да је „школска управа Београд 
најгора” и да ту има највише проблема. 
– Запослених на одређено је 3.000, а технолошких вишкова и радника са непуном нормом око 
400. Вршили смо притисак преко Министарства, инспектора, премијера, али се ништа не мења. 
Од 13 директора који су пријављени, смењена је само један директорка и то не због 
технолошких вишкова, него финансијских манипулација – рекао је Брајковић. 
Иако је ово била трибина којом се желело да се покаже јединство четири репрезентативна 
синдиката, говор председника СОС Бранислава Павловића више пута је прекидан звиждуцима 
и упадицама из задњих редова. 
Он је говорио о томе зашто су платни разреди штетни за просветаре и рекао да је тренутно 
дошло до застоја у преговорима и да ће синдикати захтевати од премијера да их прими на 
разговор. 
– Зашто сте нас издали када смо били најјачи? Колика је твоја плата? Свака част Јасна што 
седиш са њима тројицом – биле су само неке од упадица које су остале без одговора. 
Томислав Живановић, председник „Независности” је рекао да најмање 30.000 младих одлази 
из земље, што је губитак од више од три милијарди евра за Србију и да такво стање траје 
најмање 20 година. 
Одлуке о штрајку донеће главни одбори сва четири синдиката, након консултација са 
чланством, али судећи по ономе што се могло видети и чути јуче, штрајка ће сигурно бити. 
 
 
 

 
 
Ковачница излази из стечаја?  
Аутор: З. Радовановић  
 
* У фабрици је после отварања стечаја обновљена производња, ради 180 од 300 
преосталих радника * Штрајковима и протестима радници су раније упозоравали 
да власник предузећа Бугарин Валентин Захаријев износи профит а дугове 
оставља у фабрици  
У Привредном суду у Крагујевцу за данас је заказано ново поверилачко рочиште на којем ће се 
разматрати допуњени план реорганизације Застава ковачнице у стечају. На претходном 
рочишту, одржаном 22. октобра прошле године, Пореска управа Србија, за разлику од већине 
осталих поверилаца Ковачнице, није била сагласна са планом реорганизације те фабрике који 
је предложила бугарска фирма Интертранс, те је суд предлагачу наложио да до 22. новембра 
допуни план, што су Бугари учинили.  
У међувремену је и Пореска управа, у преговорима са стечајним управником Застава 
ковачнице, Предрагом Јанковићем и представницима Интертранса променила став и најавила 
условну сагласност на план реорганизације којим је, поред осталог, предвиђено да се порески 
дуг те фабрике, од око 320 милиона динара, измири у 48 једнаких месечних рата, уз грејс 
период од годину дана. Уколико Пореска управа и данас остане при најављеном ставу, то ће 
означити излазак Ковачнице из стечаја и наставак пословања као фабрике у реорганизацији.  
- Очекујем да ће већина поверилаца, међу њима и Пореска управа, да се сагласи са планом 
реорганизације и да ће фабрика поново почети нормално да послује. Уколико тако буде, убрзо 
ћемо са некадашњим радницима потписати нове уговоре о раду и усвојити бизнис план 
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предузећа, којим се предвиђа његов даљи развој, односно повећање производње, освајање 
нових тржишта и повећање броја запослених - каже за наш лист стечајни управник.  
Подсетимо да је стечај у Ковачници, због непрестане блокаде фабричког рачуна дуже од 90 
дана, проглашен 30. септембра 2015. године, а да је већ 15-ак дана доцније производња 
отковака за домаће и иностране партнере поново организована, те да до данас није прекидана. 
Ковачница, у којој је поново ангажовано 180 од близу 300 преосталих радника, тренутно 
производи око 160 тона отковака месечно за Заставину фабрику оружја, али и за дугогодишње 
пословне партнере у Немачкој, Аустрији, Словенији, Мађарској и Румунији. У фабрици очекују 
да ће, после изласка из стечаја, успети да достигну обим производње од 230 тона отковака 
месечно, што отвара могућност да се на радна места врати још неколико десетина "ковача" и 
упосле нови радници.  
Стечају у Застава ковачници претходили су штрајкови и протести радника који су упозоравали 
надлежне и јавност да тадашњи власник предузећа, Бугарин Валентин Захаријев, изношењем 
профита у Бугарску, а остављањем дугова фирме у Крагујевцу, свесно урушава Ковачницу. 
Подршку радницима у лето 2015. давао је и министар за рад, запошљавање и социјалну 
политику Александар Вулин, који је обећавао да ће држава да им помогне... Недуго потом 
Ковачница је отишла у стечај, а неколико стотина "ковача" на улицу.  
Иначе, стручњаци су још 2005, приликом приватизације Застава ковачнице, упозоравали да је 
реч о фабрици од стратешког значаја за домаћу привреду, од које, поред осталог, зависи и 
производња оружја у Србији, те да држава никако не би требало да је се одриче.  
 
 
 
 

 
 
Суд стручњака - багатела!  
Аутор:В. ЦРЊАНСКИ СПАСОЈЕВИЋ   
 
Око 80.000 вештака у Србији незадовољно статусом, траже нова законска решења. Адвокату по 
рочишту до 50.000 динара, доктор наука, психолог, добио само 2.500 
ВЕЋЕ коморе вештака Србије, основано крајем прошле године, поднеће Министарству правде 
захтев за измену закона о судским вештацима, пошто су, како кажу, маргинализовани у односу 
на остале правосудне професије. Док један адвокат по рочишту узме и до 50.000 динара, 
познати доктор наука, психолог, недавно је добио само 2.500, каже за "Новости" Никола 
Драговић, председник Синдиката судских вештака Србије. 
ештаци једини, за разлику од адвоката, извршитеља и нотара, немају своју комору, мада су 
најстарија професија у правосуђу. Судови и тужилаштва су им до децембра 2014. дуговали 
више од 50 милиона евра, а сада је дуг пао на око 20 милиона, тврди Драговић. Колико су 
вештаци важни, најбоље говори то што су ангажовани у 90 одсто суђења, а гро судских пресуда 
у ствари су преписани њихови налази. 
- Актуелни закон о судским вештацима је недоречен јер није регулисао тарифе и нормативе 
(нпр. колико сати је некоме потребно да би урадио предмет, колико кошта вештачење, колико 
излазак на суд, колико писани налаз) - каже Драговић. - Вештаци сада израчунавају свој 
трошковник на основу Закона о судским трошковима. 
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Други проблем је што не постоји јединствена форма судског налаза, па спектар представљања 
стручног мишљења иде из крајности у крајност - од компјутерске анимације до извештаја 
писаног руком на папиру! 
Такође, у Србији не постоји занимање вештак, мада од деведесетих година прошлог века 
вештаци све више раде у оквиру агенција. Они који су остали самостални не могу да остваре 
здравствену и социјалну заштиту, као ни пензијско осигурање као запослени, јер их наша 
држава третира као - незапослене! Ово је, наравно, апсурд јер су сви са високом стручном 
спремом, магистри или доктори наука! 
КОНСЕНЗУС У ВЕЋЕ коморе вештака су ушли Савез рачуновођа и ревизора Србије, Савез 
инжењера и техничара, Правосудна академија, Институт за упоредно право и Друштво 
информатичара. Подржали су га Адвокатска комора и Комора извршитеља. 
- У суду не постоји посебна столица за вештаке, као да они поступком нису ни предвиђени. 
Вештак обично седне тамо где има места, на страни тужиоца или туженог. То није добро, јер, 
осим у кривичним предметима, где га могу ангажовати странке, у свим осталим он помаже 
судији да разуме материју, па је природно да седи близу судије - каже Драговић. 
Захтев за измену Закона о вештацима Синдикат је поднео још прошлог јануара, али без 
одговора. Сада им је важно да се закон донесе пре него што ступи на снагу Закон о процени 
напокретности, који је прошао јавну расправу и који оцењују као катастрофалан. По њему, сви 
који желе да буду проценитељи, без обзира на то који факултет су завршили, моћи ће да прођу 
курс који ће организовати Национална организација за процену непокретности. Едукација ће 
коштати око 1.500 евра. По Драговићевим речима, то значи да ће лиценцу пре добити један 
ветеринар без икаквог искуства у процени земље или куће него вештак са грађевинским 
факултетом, који је уредно уписан у регистру Министарства правде. 
Из ресорног Министарства поручују да је нови закон о вештацима планиран до краја године, да 
ће бити усклађен са смерницама Европске комисије за ефикасно правосуђе СЕ (СЕРЕЖ) и да ће 
посебан акценат бити стављен на поступак избора вештака и њихову обуку. 
 
 

 
 
СССС: Неприхватљив Нацрт закона о платама 
Извор: Танјуг,РТС 
 
Савез самосталних синдиката Србије (СССС) саопштио је да предлог министра финансија 
Душана Вујовића у вези са Законом о платама у јавном сектору, даје мања права него што је 
прописано Законом о раду.  
То је за тај синдикат и запослене у јавном сектору неприхватљиво, јер су тиме дискриминисани 
у односу на остале запослене, додаје се у саопштењу. 
Вујовић је синоћ изјавио да се у Закону о платама у јавном сектору није ни помињао 
минималац као износ на који ће се обрачунавати умањење зараде приликом одласка на 
боловање и годишњи одмор и изразио уверење да ће бити постигнут договор са синдикатима о 
нацрту тог закона. 
Он је такође истакао и да минули рад нипошто неће бити укинут. 
"Намером да минули рад сведе под коефицијенте - омогућава укидање увећања по основу 
радног стажа. А истим таквим начином обрачуна већ је анулиран регрес и топли оброк 
запосленима у јавним службама", наводи се у саопштењу СССС. 
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Додају и да је "немушта" одбрана министра да није поручио синдикатима да, уколико се не 
слажу са њим, потраже другу државу за живот.  
 
 

 
 
 
НЕЗАДОВОЉСТВО Просветари најавили штрајк упозорења 25. 
фебруара!  
Аутор: Танјуг  
 
Представници четири репрезентативна синдиката просветних радника у Србији најавили су 
данас штрајк упозорења за 25. фебруар и затражили да им се повећа плата за четири одсто у 
априлу и још четири одсто у октобру. 
Председник Синдиката образовања Србије Бранислав Павловић је рекао новинарима да ће 
први штрајк упозорења почети 25. фебруара, тако што се у школама у Србији неће радити по 
један час у преподневној и један у поподневној настави. 
Просветари траже и повлачење из процедуре Нацрта закона о платама у јавном сектору, јер 
сматрају да је у садашњем облику штетан за образовање. 
"Предложили смо док се не усвоје платни разреди да се повећају кооефицијенти односно плата 
у априлу четири одсто и октобру четири одсто", навео је Павловић. 
Представници Уније синдиката просветних радника, Независности, Синдиката образовања 
Србије и Синдиката радника у просвети Србије су на Светосавској трибини затражили и 
једнократну исплату помоћи у виду светосавске награда у висини од 5.000 динара, која би 
требало да буде исплаћена до 15. фебруара. 
Синдикати просвете најавили су да ће упутити резолуцију министру просвете Срђану Вербићу 
са захтевом да хитно одобри формирање независне комисије која ће утврдити зашто расподела 
технолошких вишкова у просвети није до краја спроведена, а посебно у школској управи 
Београд. 
У резолуцији траже и утврђивање одговорности руководилаца школских управа у Србији, 
инспекција и директора школа, а поводом спровођења закона и Посебног колективног уговора. 
Према речима Павловића, комисија треба да истражи и примања радника које су запослили 
директори и друге неправилности по школама. 
У Србији има укупно 150.000 запослених у просвети, заједно са предшколским установама, са 
просечном платом од око 37.000 динара. 
Око 300 представника просветара из Србије договорили су и да се наредна Светосавска 
трибина одржи следеће године на празник Светог Саве под отвореним небом, као што је то 
учињено и прошле године. 
"После штрајка упозорења 25. фебруара, видећемо да ли ће прећи у неки други вид штрајка", 
рекао је Павловић 
Председник Синдиката радника у просвети Србије Слободан Брајковић је подсетио да је према 
најновијим подацима просечна нето плата у Србији у децембру износила 51.485 динара и 
затражио корекцију коефицијената. 
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Председник просветног синдиката "Независност" Томислав Живановић казао је да ће 
садашење реформе у земљи ставити образовање у подређени положај и да се просветни 
радници томе морају одупрети. 
Председница Уније синдиката просветних радника Јасна Јанковић је рекла да просветари 
немају другу могућност него да штрајкују и позвала све просветаре у Србији да се прикључе 
најављеном штрајку упозорења 25. фебруара. 
Представници четири репрезентативна синдиката кажу да су већ затражили да их прими на 
разговор премијер Србије Александар Вучић. 
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