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Вујовић одустао од укидања минулог рада 
Аутор:Аница Телесковић  
 
На јучерашњој седници Владе постигнут договор да се боловање, као и до сада, обрачунава као 
65 одсто просечне, а не основне зараде осигураника 
На сукоб на релацији Кори Удовички – Душан Вујовић коначно је стављена тачка. Како 
„Политика” сазнаје, на седници Владе постигнут је договор о Нацрту закона о систему јавног 
сектора. За државне службенике, бар кад је о обрачуну боловања и минималца реч – све ће 
остати по старом. Минули рад рачунаће се као додатак на плату само за стаж код последњег 
послодавца, а боловање ће се рачунати као 65 одсто просечне зараде осигураника исплаћене у 
последњих 12 месеци. Баш као што предвиђа Закон о раду. 
Сукоб на релацији Удовички – Вујовић кулминирао је у петак, 21. јануара, на бурној седници 
Социјално-економског савета, на којој је, како су касније тврдили синдикалци, министар 
финансија Душан Вујовић поручио лекарима да потраже другу државу. Он је касније за РТС то 
демантовао. 
Наиме, министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, која је, иначе, аутор 
Нацрта закона о систему плата у јавном сектору, предложила је да се накнада за боловање, у 
складу са Законом о раду, рачуна као 65 одсто просечне зараде осигураника. Министар 
финансија Душан Вујовић истакао је да би то „пробило тврда буџетска ограничења” и 
предложио да се боловање рачуна на основну плату. Дакле, без додатака попут минулог рада, 
боловања, прековременог и ноћног рада. 
Други камен спотицања био је обрачун минулог рада. Према Закону о раду, он се рачуна само 
за стаж код последњег послодавца. Министар финансија предложио је, међутим, да минули 
рад уђе у основицу за обрачун. Како је рекао, то не значи његово укидање, јер ће се признати 
сав историјски минули рад и у будућности ће се исплаћивати у складу с буџетским 
могућностима. Закон о раду, иначе, предвиђа да се по навршетку године стажа на плату 
осигураника дода 0,4 одсто по основу минулог рада. 
„Политика” је протекле недеље истраживала каква је међународна пракса кад је реч о минулом 
раду и обрачуну боловања. Како показује наше истраживање засновано на студији 
Међународне асоцијације за социјално осигурање, боловање се у земљама региона рачуна као 
проценат на просечну зараду осигураника. Проценти су различити и крећу се од 50 до 80 одсто 
плате. С друге стране, минули рад, изузев у неким земљама бивше Југославије, готово да не 
постоји у међународној правној пракси. 
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Државни службеници - чекају  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  
  
Коначан предлог закона о платама у јавној управи упркос обећању још није завршен. Чанак: 
Све је прилика да се министарства нису договорила, па се ћути 
ОБЕЋАЊЕ дато синдикатима да ће до краја ове недеље бити усаглашен коначан предлог 
закона о систему плата у јавној управи - није испуњено. Првобитни текст који је договорен на 
радној групи између репрезентативних синдиката, министарке државне управе и локалне 
самоуправе Кори Удовички и представника ресора финансија, одбацио је министар финансија 
Душан Вујовић. 
Камен спотицања између ресора финансија и радничких удружења настао је због обрачуна 
накнада запослених у време боловања, годишњих одмора и осталих одсуства, као и због 
"утапања" минулог рада у коефицијент зараде. 
Бранислав Чанак, председник Уједињеног гранског синдиката "Независност", рекао је јуче 
"Новостима" да су све прилике да се два министарства нису договорила и да се због тога ћути. 
- Ово није наш услов, нити жеља, већ стандард - каже Чанак. - Много пута досад смо попустили, 
тамо где смо могли, више не можемо. Укидање минулог рада, односно његово везивање за 
буџетска ограничења је недопустиво. То што поново нису испунили обећање је сигнал да немају 
простор, али у понедељак ће морати да изађу са "да" или "не". 
Удружени синдикати Србије "Слога" захтевају од министарке Удовички и министра Вујовића 
да "прекину са замајавањем синдиката јавног сектора и јавности". 
- Уместо испразних прича које пласирају у јавности о основици за обрачунавање боловања, 
регресу, минулом, ноћном и прековременом раду, било би им боље да питају колегу из Владе, 
министра привреде Жељка Сертића, шта се урадило на подизању привредне активности, 
отварању нових фабрика и радних места, на основу свих раније датих обећања нацији - кажу у 
овом синдикату. 
Оно што се може изродити из овог прописа је, како тврди "Слога", настављање масовнијег 
отпуштања у јавном сектору, "јер је и новца и могућности за задужење државе све мање". 
 
Куповаћемо и без динара у новчанику  
Аутор:Славица Моравчевић  
 
Да ли ће Србија пратити тренд ЕУ и укинути плаћање готовином. Банке већ сада нуди 
електронског плаћања без трошкова 
ЕВРОПСКА унија све више размишља о укидању готовине, а Шведска ће, по свему судећи, биће 
прва земља која ће то и учинити. Нове технологије све мање захтевају коришћење кеша, а 
већина плаћања може да се обави и путем мобилног телефона. Европљанима неће бити 
потребни новчаници, а питање је да ли ће се тај тренд проширити и на Балкан и Србију. 
Економисти се слажу да има много разлога и "за" и "против". Ипак, сматрају да је Србија још 
далеко од таквог потеза и да ћемо дуго носити кеш у буђеларима и чекати у редовима за разна 
плаћања. 
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Али већ сада већина банака нуди клијентима електронско плаћање без икаквих трошкова, а и 
даље има доста грађана, нарочито старијих, који немају или не умеју да користе рачунар, 
таблет и друге уређаје. Они и даље чекају пред шалтерима пошта и банака да плате рачуне или 
да подигну плату или пензију. Такође, код нас и даље више воле да у џепу имају кеш него 
"пластику", односно картицу. 
- У Србији ће тешко доћи до укидања готовине у скорије време - сматра Љубомир Маџар, 
економиста.  
- То има своје предности, јер се у електронском систему много теже обављају незаконите 
трансакције. Све што је електронско иде кроз систем и може да буде праћено, а готовина је као 
поручена за недозвољена финансирања. Верујем да је то један од основних мотива да се таква 
одлука донесе. Као друго, то би могао да буде јефтинији начин, јер електронско плаћање не 
подразумева папир, а новчанице се хабају и намећу неке трошкове. 
ЈУРИШ НА БАНКЕ - Државне и финансијске кризе претходних година убрзале су стратешки 
развој концепта укидања готовине - сматра Гералд Ман, професор, аутора књиге "Забрана 
готовине - све што треба да знате о предстојећем укидању готовог новца".  
- У великом броју земаља још постоји латентна опасност од "јуриша на банке", односно 
масовног подизања готовине, што би могло да сруши финансијски систем. 
За грађане, како каже Маџар, који су вешти с компјутером, електронско плаћање представља 
предност, јер све могу да обаве за радним столом и да притом уштеде време. Али ова лагодност, 
с друге стране, може да се сматра и маном, јер велики број људи није толико стручан да би 
могао да се самостално упусти у електронски платни промет. 
- И укидање готовине носи једну врсту трошкова који ће морати да се поднесу да би се свет 
уклопио у тај систем, јер не верујем да постоји иједна земља у којој сви становници толико 
суверено баратају компјутером - каже Маџар. - Ја, на пример, нисам тако вешт у коришћењу 
компјутера, и у овом годинама нисам много спреман да учим, осим уколико, наравно, не 
морам. Засада, према закону, свака банка мора да прими готовину. 
Грађани би, према мишљењу економиста, али и других струка, требало сами да одлучују да ли 
ће трошити, а не председници централних банака. Јер, прихватањем најављене новчане 
политике Европске централне банке ствара се могућност тоталног надзора над грађанима. Онај 
ко плаћа картицом, оставља електронски траг о томе колико је новца, где и на шта потрошио. 
Тај запис је заправо систем метадата на основу којег држава лако може да установи шта ког 
грађанина интересује (на пример: каква врста литературе), да ли је и од чега је болестан, има 
ли у кући госте, с ким се састаје или дружи... Грађани су изложени надзору банака и државе. 
Добре намере државе углавном се огледају у могућностима да се сузбију криминал, рад на 
црно, проституција и трговина дрогом. Пре шест година примећено је да шпанске банке 
враћају велике количине готовине у Немачку. Немци су очигледно готовином плаћали 
изнајмљене куће за летовање у Шпанији. Када не би било готовине, финансијска полиција би 
лакше могла да прати шта људи раде са својим новцем. 
И Грчка планира да ограничи плаћање готовим новцем; све износе веће од 70 евра грађани ће 
морати да плаћају картицом. То се образлаже борбом против утаје пореза. У Данској, бензинске 
пумпе, ресторани и мање радње такође ускоро више неће примати готовину; тамошња 
централна банка је већ најавила да од краја 2016. више неће штампати новчанице - због пада 
потражње. 
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Привреда само у "плусу"  
Аутор:С. Б.  
 
ПРИВРЕДА Србије од ове, па све до 2020. године неће бити у "минусу". Ниједне од ових година, 
уверен је премијер Александар Вучић, Србија неће бити у рецесији, јер је ушла у период 
динамичног раста. Евентуална опасност била би веома лоша кретања у региону и свету. 
Премијер је, говорећи на промоцији осмог издања "Сиве књиге" Националне алијансе за 
локални економски развој, истакао три највећа проблема у Србији. То су недостатак 
предузетничког духа, десет предузећа под заштитом државе и сива економија. 
- Раније смо на предузећа под заштитом државе трошили и до 80 милиона евра годишње. Тај 
износ смо смањили на четири милиона евра, а биће добро ако и то успемо да сведемо на два до 
три милиона евра - истакао је Вучић. - Проблем нам остају РТБ "Бор" и "Ресавица" јер не 
можемо људе у тим деловима Србије да оставимо без посла. Не можемо да затворимо басен, јер 
Бор, Кладово, Неготин, Мајданпек, али и општине тимочког округа, као и поморавског и 
браничевског округа не могу да преживе. Морамо да нађемо начина да онолико колико 
можемо помогнемо. Ове године морамо да ограничимо парафискалне намете. Морамо да 
радимо и на сузбијању сиве економије. Некада имам утисак да је она много већа од 30 одсто 
бруто домаћег производа. На манифестацијама попут "Вуковог сабора" у Тршићу или Сабора у 
Гучи 80 одсто угоститеља не издаје рачуне. 
НАЛЕД је у осмом издању "Сиве књиге" дао 100 конкретних предлога за укидање непотребних 
процедура које би олакшале пословање. Највише очекују од Министарства финансија које је 
досад исправило свега један од укупно 35 уочених проблема. 
- Ове године ћемо посебну пажњу посвети увођењу електронских сервиса у што већем броју 
државних институција - истакла је Ана Брнабић, потпредседник УО НАЛЕД. - Инсистираћемо 
на системском решењу за парафискалне намете. За бољи резултат највише морају да ураде 
ресори финансија и здравља 
Премијер је обећао да ће лично са Аном Брнабић посетити ова два ресора. 
СУФИЦИТ ОД 250 МИЛИОНА ЕВРА 
ПРЕМИЈЕР се похвалио и стањем у буџету. На крају јануара јавне финансије су у "плусу" од 250 
милиона евра. 
- Од тога 100 милиона евра јесу једнократне уплате мобилних оператера за лиценце, али 
преосталих 150 милиона евра нису - истакао је Александар Вучић. - Државна каса је 
добростојећа и нема проблема са ликвидношћу, као што је то био случај ранијих година. 
 
 

 
 

 
Цена челика све нижа, Железара одолева кризи 
Извор: РТС 
 
Произвођачима обојене и црне маталургије предстоји тешка и неизвесна година. Цене челика, 
бакра, никла, цинка и осталих метала су на десетогодишњем минимуму, па водеће светске 
компаније, због неисплативе производње, припремају на хиљаде отказа. Још више забрињавају 
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процене: свако изгубљено радно место у индустрији челика угаси три-четири радна места у 
секторима који зависе од те производње. 
Залихе метала су све веће, а цене из дана у дан тону. За мање од две године цена бакра је 
преполовљена. На лондонској берзи метала прогнозе су још суморније – за прво тромесечје 
могла би да падне испод 4.000 долара за тону. У Европској унији цена челика нижа је готово 40 
одсто, а производња у свету удвостручена. 
"Годишње се произведе отприлике 400 милиона тона више него што се потроши. Само Европа 
потроши 200 милиона, значи 200 милиона тона треба наћи негде да се потроши", каже експерт 
за обојену и црну металургију Бојан Бојковић. 
Само у Великој Британији, водећи индијски и светски челични гигант "Тата стил" крајем 
године отпустио је четири хиљаде људи. А припремају још више од хиљаду отказа. Сем 
кинеских, и друге челичане најављују отпуштања. 
"Ако не зауставимо талас цунамија – кинеског увоза челика у Британију, свакако да ћемо 
изгубити још радних места. Цена челика стално пада. Кина је највећи кривац за то јер продаје 
челик испод тржишне цене" каже Герет Стејс из компаније "Ју-Кеј стил". 
Како би задржале запослене, компаније прерасподељују посао, уводе краће радно време, па чак 
и скраћење радне седмице на четири дана. 
"Ако се индустрија челика буде гасила, као што је био случај са рудницима, следе масовна 
отпуштања, предстоји нам сиромаштво", каже Грејем Роулендс, бивши радник челичане. 
Тешкоће светског тржишта угрожавају рад и око 30.000 запослених у тој привредној грани у 
Србији. Већа производња повлачи веће губитке и у смедеревској Железари, а посебно 
Рударско-топионичарском басену "Бор". 
"Да ли је исправно производити под овим условима? Сигурно да је то оптерећујуће за наше 
произвођаче. Ресурси који постоје су далеко већи него што је то искоришћеност везана за 
производњу, а самим тим и за извоз", каже Љубиша Обрадовић из Удружење за металургију 
ПКС. 
Директор управљачког тима "Железаре Смедерево" Петер Камараш каже да је та компанија 
одолела кризи боље него други произвођачи челика. 
"За разлику од компаније 'Ју-Ес стил' Кошице, ми нисмо смањили плате радника, а знам да 'Ју-
Ес стил' плаћа само 60 одсто зараде. Нисмо угасили производњу. Веома сам поносан што смо у 
отежаним условима остварили резултате који су упоредиви или бољи од наше конкуренције", 
каже Камараш.  
Европска унија је чврстог става – за железаре у кризи нема државне помоћи. Белгији је 
наређено да повуче 230 милиона долара субвенција из челичана "Дуферко групе" јер је тиме 
нарушила конкуренцију и прекршила прописе. А у случају помоћи коју је Италија дала 
железари "Илва", Унија је покренула истрагу. 
 
 

 
 
 
САЗНАЈЕМО Ипак без додатног смањења плате због боловања  
Аутор:Сузана Лакић   
 
Нови закон о платама у јавној управи ипак неће додатно смањити зараде око 500.000 
државних службеника у данима боловања, сазнаје „Блиц“. 
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Запослене у јавној управи узнемирила је недавна најава министра финансија Душана Вујовића 
да ће им по новом закону током боловања за 65 одсто бити умањена основна плата, а не просек 
12-месечних примања у који улазе и додаци за дежурства, рад викендом и празником, 
прековремени рад, ноћни рад, регрес... 
Међутим, иако је чак претио и оставком ако његов предлог не прође, Вујовић се предомислио и 
пристао на то да се и по новом закону рачуна 12-месечни просек, предвиђен Законом о раду. 
Тако ће, примера ради, плата лекара специјалисте, која са свим додацима износи 96.000 
динара, током месец дана боловања бити умањена на 62.400 динара уместо да буде буквално 
преполовљена на 46.800 динара, што би се десило да је прошла првобитна Вујовићева замисао. 
Најновија верзија нацрта закона о систему плата запослених у јавној управи, која је и 
синдикатима по вољи, сутра би требало да буде послата на мишљење у сва министарства, а 
током наредне недеље обавиће се и још један круг разговора са синдикатима. Ипак, не очекују 
се нове препреке, па би закон крајем следеће недеље требало да буде усвојен на седници Владе 
и послат Скупштини на усвајање. 
На питање да ли је министар Вујовић дефинитивно попустио, у Министарству државне управе 
и локалне самоуправе, које треба да пошаље закон Влади, за „Блиц“ кажу да је „заједнички циљ 
свих државних органа и представника синдиката да се пронађе адекватно решење“. 
- Апелујемо да се не извлачи појединачан став из заједничког циља до којег се мора доћи, а то 
је уређен систем плата - кажу у Министарству државне управе. 
Остаје и минули рад  
Како „Блиц“ сазнаје, Вујовић је одустао и од идеје да минули рад буде укинут као посебна 
ставка у заради и буде само део коефицијента за обрачун плате. Тако ће запослени и даље по 
основу минулог рада добијати увећање плате од 0,4 одсто по години стажа. 
 
ЧЕТИРИ ПОНУДЕ ЗА “ГАЛЕНИКУ” Компаније с три континента желе 
фабрику лекова  
Аутор:Сузана Лакић  
 
За стратешко партнерство са „Галеником“, чија судбина мора да буде решена до 31. маја, 
заинтересоване су четири велике светске компаније, сазнаје “Блиц”. 
Ананд Ијер, генерални менаџер америчке компаније “Пари Биомедицал”, посетио је земунску 
фабрику пре недељу дана. Четворочлану делегацију интересовала је производња “Галенике”, 
али и стање фармацеутске индустрије у Србији. О партнерству са “Галеником” разговарали су и 
са министром привреде Жељком Сертићем. 
- Реч је о компанији која би у “Галенику” унела обртни капитал. Промет би хтели да повећају 
три пута, са 50 милиона евра на 150 милиона годишње. Њиховим доласком добила би и 
фабрика, али и Србија, јер је “Галеника” једна од 17 државних компанија чија судбина мора да 
буде решена у наредна четири месеца. Реч је и о јединој фабрици лекова у државном 
власништву, а која запошљава 1.400 људи - каже извор “Блица” из Владе. 
Наш саговорник додаје да је “Галенику” због стратешког партнерства у августу посетила и 
делегација компаније “Пиqур” из Базела. У “Галеници” су претходно били менаџери арапског 
„Џулфара“, водећег произвођача инсулина у Африци и Азији, али и 470 различитих лекова. 
“Галенику” су у фебруару прошле године посетили и челници палестинске компаније “Пхарма 
Царе ПЛЦ”, да би у јуну били и у Агенцији за приватизацију. 
Недељко Пантић, генерални директор “Галенике”, потврдио је за “Блиц” да је за стратешко 
партнерство заинтересовано неколико светских компанија. 
- Менаџмент и синдикати “Галенике” подржавају стратешко партнерство. Сматрам да је 
партнер добро решење, иако његов долазак значи и нов менаџмент, али се не противимо. 
Компанија може добро да ради, што су показали и резултати из 2015. и 2014. године - каже 
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Пантић за “Блиц” и подсећа на најаве из Владе да ће у фебруару бити расписан јавни позив за 
стратешко партнерство. 
Компанија данас послује позитивно 
“Галеника” је до 2010. остваривала годишњу добит и до пола милијарде динара. Њен суноврат 
почео је са директором Ненадом Огњеновићем, који је фабрици направио дугове од 220 
милиона евра и коме се данас суди за милионске малверзације. Компанија је почела да послује 
позитивно у 2014. и данас није на терету буџета државе. 
 
Половина домаћинстава заслужила попуст на струју 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Да су грађани/потрошачи у великој већини одговорни и редовно плаћају своје обавезе/рачуне 
за комуналне услуге, па и електричну енергију сведочи и то што огромна већина домаћинстава 
у Србији на време плаћа рачуне за струју. Свеједно је да ли то чине зато што се редовним 
плаћањем избегава додатни трошак, на име камате, или због бојазни да би се рачуни 
нагомалали и довели до искључења струје, или да би се обезебдио попуст од пет одсто, који се 
обрачунава сваког месеца уколико се рачун плати на време, али је по подацима из 
„Електропривреде Србије“, ниво наплате потраживања за електричну енергију на подручју 
Србије 95,76 одсто, док је у Војводини тај проценат и виши - 97,75 одсто. 
Наиме, укупна дуговања домаћинстава и привреде који су на гарантованом снабдевању за 
потрошену електричну енергију износе 15,56 милијарди динара, а од тога а на подручју 
Војводине дугују 2,31 милијарду динара, кажу у ЕПС-у. У Војводини је већи износ дуга 
домаћинства него привредних потрошача, јер је дуг домаћинстава 1,66 милијарди динара, док 
је 0,65 милијарди динара дуг привредних потрошача. 
Дакле, проценат наплате струје је, слободно се може рећи, добар пошто велика већина 
потрошача своје обавезе за потрошену струју измирује редовно или са малим закашњењем. То 
је и допринело да више од половине потрошача, захваљујући редовном плаћању рачуна за 
електричну енергију - до 25. у месецу, остварује право на пет одсто попуста. На тај начин у 
новчанику остаје више новца, јер уколико је рачун око 3.000 динара, што је потрошња од 
нешто више од 400 киловата струје, месечни попуст износи око 150 динара. То значи да се на 
годишњем нивоу може уштедети око 1.800 динара, односоно око половине месечне потрошње. 
Наравно, увек има потрошача који нису склони да своје рачуне плате на време и иако их је 
далеко мање од оних савесних, њихова дуговања чине више од половине укупног дуговања, 
кажу у ЕПС-у. Наиме, мање од осам одсто потрошача дугује више од 65 одсто укупних 
потраживања потрошача који су на гарантованом снабдевању. 
Како би се побољшала наплата дуговања, ЕПС „Снабдевање“ у континуитету предузима 
одговарајуће кораке. Наравно, цео поступак спроводи се по закону, а крајња мера, уколуко се 
дуг не плати, је искључење струје. Треба знати и да поновно прикључење бројила на мрежу 
кошта и за домаћинства износи 783 динара. Пре него што дође до искључења струје, 
дужницима се доставља се упозорење пред обуставу испоруке електричне енергије, доносно 
искључење струје. На тај начин се обавештавају да дуговање могу да плате у року од 30 дана, 
колико је за домаћинства, односно 15 дана, колико је рок за плаћање дуга за струју за фирме и 
предузетнике. Из ЕПС-а указују да се, у случајевима када се у том року дуг за потрошену а 
неплаћену електричну енергију не плати, струја свим потрошачима/купцима искључује у 
складу са Законом о енергетици и Законом о заштити потрошача. Из овог предузећа указују да 
се, на основу Закона о заштити потрошача може обуставити пружање  услуге од општег 
економског интересе ако купац не измири своје текуће обавезе за пружане услуге у року од два 
месеца од дана када је обавеза доспела. 
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Редовније плаћање комуналних услуга 
У последње време плаћање рачуна за комуналне услуге далеко је редовније него раније, јер су 
се у наплату укључили и извршитељи. Будући да се због тога трошкови потрошача значајно 
повећавају, грађани се труде да рачуне плате на време, или са прихватљивим закашњењем које 
не повлачи тако велике трошкове. 
 
 
  

 
 
 
"Слога": Ко стоји иза српских нафтних картела 
Извор:ФоНет 
 
Удружени синдикати Србије "Слога" позвали су данас министарку енергетике Зорану 
Михајловић да одговори грађанима зашто је цена горива у Србији скупља у односу на 
окружење, када на светском тржишту пада и значајно појефтињује. 
Последњих месеци смо сви сведоци да цене нафтних деривата и њихових производа 
појевтињују широм Европе и у окружењу, међутим, не и у Србији и с правом постављамо 
питање, ко диктира високу цену горива и остварује екстра профит на бази монопола, пита 
Слога. 
Синдикат је упозорио да, уместо да надлежни државни органи испитају ко стоји иза српских 
нафтних картела који се безобразно богате на терет корисника и остварују високи профит 
диктирањем услова продаје, држава последњих дана малтретира грађане у пограничним 
местима. 
Слога истиче да грађани у тим местима потпуно легитимно и по неколико пута дневно одлазе у 
суседне земље, попут БИХ и Македоније, где је цена горива јефтинија и 40 процената у односу 
на Србију, али и енергетски бољег квалитета. 
Слога сматра да малопродајна цена горива мора бити коригована у рангу квалитета и цена у 
окружењу, без монопола, заснована на принципима фер понуде и потражње. 
У супротном, оценио је синдикат, била би потврђена све отворенија сумња да у Србији постоје 
недодирљиви политичко - тајкунски картели, којима држава, њена посрнула привреда и 
осиромашени грађани служе искључиво као средство за остваривање личног и 
неконтролисаног профита. 
 
Компромис на закон о платама 
Извор:Танјуг  
 
Министарство финансија усагласило се са највећим бројем предлога Министарства државне 
управе и локалне самоуправе у вези са текстом закона о платама, међу којима је и да обрачун 
плата за време боловања и минули рад остану исти као до сада, сазнаје Танјуг. 
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Са друге стране, договорено ја и да сва та издвајања буду у оквирима буџетских могућности, 
односно да су унапред планирани и предвиђени буџетом, што је сада и у новом нацрту 
регулисано. 
Иначе, плата се за време боловања сада обрачунава на основу 12- месечног примања у који 
улазе и додаци за дежурства, ноћни или рад на празник и слично, док је један од предлога био 
да се обрачунава на основу основне зараде. 
Када је реч о минулом раду, договорено је да се и та ставка обрачунава као и до сада, четири 
одсто по години стажа. 
Коначна верзија Нацрта закона о платама, према плану, сутра ће бити послата министарствима 
на мишљење, након чега следи разговор са синдикатима, те усвајање Нацрта на седници владе. 
Очекује се да нацрт "проћи владу" крајем следеће недеље, а онда ће, у форми Предлога закона, 
бити послат пред посланике на расправу и усвајање. 
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