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Лончар о штрајку јавног сектора: Сачекати састанак са премијером  
Извор:Танјуг   
 
Министар здравља Златибор Лончар изјавио је данас да се проблеми синдиката који су 
најавили штрајк упозорења могу решити дијалогом. 
"Нисам присталица тога да штрајкујемо за неке назнаке посебно када имамо за суботу 
најављен састанак са премијером", рекао је Лончар новинарима у Београду. 
Лончар је одговорајући на питање новинара како коментарише најављени штрајк упозорења 
синдиката, медју којима је и синдикат здравства, казао да мисли да је крајње логично да се 
сачека састанак у суботу. 
Када људи желе да направе нешто добро онда је то само ствар договора и дијалога, рекао је 
Лончар. 
"Не видим проблем да се то не реши", закључио је министар здравља. 
На јучерашњој конференцији за новинаре коју су организовали синдикати јавног сектора 
централа репрезентативних синдиката СССС и грански синдикат Независност најављено је да 
ће данас у периоду од 11 до 12 сати бити организован штрајк упозорења. 
Синдикати јавног сектора незадовољни су начином на који се доноси закон о систему плата 
запослених у јавном сектору и предложеним решењима и тврде да нису уважени сви њихови 
захтеви. 
 
 
 

 
 
 
Грчка парализована генералним штрајком 
Аутор:Јасмина Павловић Стаменић  
 
Атина – Грчка је поново парализована генералним штрајком, четвртим од како је Сириза пре 
годину дана преузела власт. Овог пута, позиву синдиката запослених у јавном и приватном 
сектору да се масовним акцијама протеста одупру новим реформама пензионог и социјалног 
осигурања, одазвала се цела земља. У центру Атине али и Солуна заказани су протестни 
митинзи. 
Грчка је паралисана, без градског и железничког, бродског и авио саобраћаја. Протесту против 
владине политике и намерама да се у парламенту усвоји сет реформских закона који ће 
резултирати смањењем пензија и новим „стезањем каиша”, придружили су се и фармери који 
већ другу недељу блокирају магистралне и локалне путеве, граничне прелазе. Хиљаде 
пољопривредника који не пристају на нове порезе али и пензије, данас су Грчку буквално 
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пресекли на два дела. Истоврмено, најавили су да ће у великом броју учествовати у 
демонстрацијама у Атини. 
У штрајку учествују лекари, адвокати,нотари и новинари, апотекари, службе обезбеђења... 
Затворене су бензинске пумпе, штрајкују и таксисти, а морнари и бродски превозници 
одлучили су да бродови у лукама остану и наредна два дана. Домаће авио компаније су 
одложиле неколико десетина унутрашњих летова док ће у међународном саобраћају бити 
кашњења. 
Истовремено, преговори са инспекторском четворком поверилаца нису дали никакве резултате 
јер је очигледно да нема спремности да се попусти пред реалним проблемима са којима се 
суочава Ципрасова влада. 
 
 
Вучић: Нема штедње с већим платама 
Аутор:Александар Микавица  
 
Од владе се не могу тражити државне субвенције уз нижи фискални дефицит или стабилне 
јавне финансије и веће зараде 
Немачка је са 1,6 милијарди евра највећи билатерални донатор и други највећи трговински 
партнер Србије са 1,7 милијарди евра инвестиција, подсетио је њен амбасадор у нашој земљи 
Аксел Дитман. – У последње три године немачка предузећа су у Србији повећала број радних 
места за 5.000, и тиме створила више од 30.000 радних места од 2000. године – казао је 
Дитман.Додао је да је српска влада предузела важне кораке, да курс консолидације даје 
резултате, да су спроведене битне реформе, и да се, оно што је и даље веома битно, одлучила за 
пут у ЕУ.– Немачка ће подржати Србију да се што пре отворе поглавља везана за владавину 
права у приступним преговорима са ЕУ, јер је правни оквир веома важан за довођење страних 
компанија – рекао је немачки амбасадор. 
Не могу од владе истовремено да се траже супротне ствари – да се захтевају државне 
субвенције и нижи фискални дефицит, стабилне финансије и веће плате у јавном сектору. Зато 
је Србији неопходан друштвени договор, изјавио је јуче премијер Александар Вучић. 
– Или хоћемо стабилан раст или да нам прво мало буде нешто боље, не да нас дочека потпуна 
пропаст као 2012. године. Морамо то све јасно да кажемо народу. Та врста договора је битна за 
Србију – казао је премијер. 
На јучерашњој првој сесији дијалога у оквиру Немачко-српске иницијативе за одрживи раст и 
запошљавање у Палати Србија у организацији кабинета председника владе, немачке 
организације за међународну сарадњу ГИЗ и Немачке развојне банке KfW, Вучић је истакао да 
Србија улази у године динамичног привредног раста, а да ће јавне финансије бити у бољем 
стању. Подсетио је да је ММФ за ову годину прогнозирао привредни раст од 1,75 одсто, а он 
сматра да ће премашити два одсто. За 2017. ММФ прогнозира раст већи од два одсто, а влада 
2,5 процената. 
Српско-немачки ћевапчићи 
Власник немачког произвођача меса „Тенис” Клеменс Тенис доћи ће у Београд крајем 
фебруара, рекао је Вучић, одговарајући јуче на новинарска питања.– Имаћемо немачко-српске 
ћевапчиће за цело европско тржиште са најпознатијим и највећим европским брендом, а то је 
Клеменс Тенис – казао је Вучић. – Тенис долази у Београд 22. фебруара. Разговараћемо с њим 
и надам се да ћемо постићи договор.Ако та компанија у Србији започне бизнис то ће бити 
корисно за обичне сељаке, за све који узгајају стоку, додао је премијер. „За годину дана би 
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производили више од 50 одсто укупне производње свиња коју ми данас имамо”.– Србија је од 
1910. до 2013. сваке године имала драматичан пад сточарске производње. Дошли смо на ниво 
испод 1910. Ако дође Тенис, ми те проблеме више нећемо имати – рекао је Вучић. 
– Циљ је да се стопе раста које ћемо постићи у наредним годинама устале и да буду одрживе – 
рекао је Вучић. 
Да би се тај циљ остварио наша земља мора истовремено да уреди тржишта рада и образовања, 
„јер само они који напредују и уче имају шансу за успех, а за то немамо могућност без помоћи 
Немачке”, казао је премијер. 
– За то немамо ни довољно знања ни могућности без Немачке подршке и помоћи, не толико у 
новцу, колико у сазнањима које треба да нам пренесу – рекао је Вучић. – Волели бисмо да се 
све друго промени, а да ми останемо исти, али то не може. Мораћемо себе да мењамо, да се 
другачије понашамо. 
Држава је у сарадњи са НАЛЕД-ом и другим организацијама успела да побољша услове 
пословања, тако да се земља померила на листи „Дуинг бизнис” листе Светске банке за 32 места 
и сада је на 59. 
– И ове године ћемо се померити на тој листи за 15-20 места унапред. Али све док је кључно 
питање код нас „кад ће држава да ми нађе посао”, уместо „немојте држава да ми смета”, нећемо 
имати прилике за већи успех – указао је Вучић. 
Држава ће у овој „години предузетништва”, подржати мала и средња предузећа са 1,5 
милијарди динара, што је троструко више него лане. Премијер је казао да ће бити повољних 
кредита од партнерских банака за инвестиције и обртни капитал. 
Нећемо бити паркинг за избеглице 
– Србија неће бити паркинг за мигранте и није у могућности да удоми стотине хиљада тих 
људи, али је спремна да учествује у систему квота, иако нема ту обавезу попут чланица ЕУ – 
казао је Вучић, коментаришући незваничне информације да ће на предстојећој конференцији у 
Лондону део новца бити намењен Србији како би се један број миграната овде задржао. 
Вучић је рекао да „тај новац нисмо видели, да су то много велики новци за нашу земљу и кад би 
нам неко давао толике милионе евра, то би значило да ће стотине хиљада миграната остати у 
Србији”. – То није могуће. Србија није паркинг за било кога и не може то да буде – поручио је 
Вучић. – Ми смо ту поштенији од многих земаља чланица које су узимале паре од Немаца и ЕУ 
када су им биле потребне, а сада не учествују у овом проблему на прави начин. Нама паре нису 
потребне, можемо један број људи да удомимо, али стотине хиљада људи, то Србија не може да 
издржи – рекао је Вучић 
Генерални директор за међународну развојну политику немачког Министарства за економску 
сарадњу и развојну политику Петер Фаилер је казао да је прошле године у Немачкој више од 
26.000 грађана Србије поднело захтев за добијање азила. Иако је крајем године дошло до 
смањења броја захтева, то показује да припадници мањинских заједница не учествују 
равноправно на тржишту рада, као и да млади напуштају земљу, јер не постоји пословна 
перспектива, а Немачка је спремна да помогне да тако не буде. 
– Од почетка иницијативе у мају већ смо подстакли више питања, а тако смо потписали 
споразум о кредитним 
линијама у висини од 38,5 милиона евра за подстицај малих и средњих предузећа, посебно у 
пољопривредним деловима земље. Договорен је и споразум о иновативном пољопривредном 
осигурању, а покренут је и национални дијалог за борбу против незапослености младих – казао 
је Фаилер. 
Немачка је Србију подржала својим доприносом у европском фонду за југоисточну Европу, 
преко којег је у Србији, кроз кредите и друга давања, створено 90.000 радних места, указао је 
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он. Прошле године је нашој земљи за подстицај раста и запошљавање обећала 82 милиона 
евра, које је спремна да стави на располагање након што се буду видели резултати. 
Фаилер је указао и да Немачка помаже и у професионалном образовању грађана Србије 
наводећи да је, на пример, у сарадњи са „Бошом” и општином Пећинци, опремљена техничка 
школа машинама, где ђаци добијају специјализовану техничку обуку, а у Лесковцу је, заједно са 
„Фалкеом”, модернизован текстилни сектор. 
 
 
 

 
 
 
Кад мале фирме запошљавају, добију велики попуст 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Србија је ову 2016. годину прогласила годином предузетништва те је малим и средњим 
предузећима наменила три пута више новца него 2015. Одрживом расту и запошљавању  
Кад мале фирме запошљавају, добију велики попуст код предузетника ове године је из буyета 
Србије намењено 1,5 милијарди динара за помоћ предузећима. 
Година предузетништва започела је олакшицама за мала предузећа која намеравају да запосле 
нове раднике. Изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о 
доприносима за обавезно социјално осигурање, које се примењују од 1. јануара ове године, 
продужена је примена постојећих олакшица за запошљавање нових радника, која се остварује 
као право послодаваца да оствари повраћај дела плаћеног пореза на зараду и дела плаћених 
доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапосленог. 
Олакшица се остварује у висини од 65,70 и 75 одсто, у зависности од броја новозапослених. 
Уведена је и нова олакшица за послодавца – микро и мала привредна друштва, као и за 
предузетнике који запосле најмање два нова радника. Олакшица предвиђа повраћај 75 одсто 
плаћеног пореза на зараду и доприносе за обавезно социјално осигурање. Ту бенефицију не 
може остварити послодавац који већ користи неку врсту подстицаја. 
Министар привреде Жељко Сертић објашњава да је главни задатак Владе да синхронизованом 
акцијом усмери новац и капацитете ка малим и средњим предузећима и предузетницима, као 
здравом делу привреде, и да применом промењених прописа унапреди пословно окружење да 
би се тај сектор развијао. 
– Желимо да мењамо свест, подстакнемо и охрабримо људе на то да се упусте у 
предузетништво, а конкретним примером ћемо показати да у Србији постоје људи који су се 
осамосталили, развили послове и данас су успешни привредници – истакао је Сертић. 
Мада привредници позитивно оцењују све мере које је Влада Србија предузела да би то заиста 
била Година предузетништва, они ипак упозоравају на то да смањење пореза и доприноса није 
једини проблем који их мучи у Србији. 
Наиме, из Привредне коморе Србије поручују да су највећи проблеми парафискални намети и 
финансирање јер недостају алтернативни извори новца, осим банака. Александар Грачанац из 
Одбора ПКС-а за мала и средња привредна друштва и предузетништво истиче да ће мере 
државе у погледу повраћаја пореза и доприноса за сваког незапосленог свакако поспешити 
ново запошљавање, али додаје да привредници предлажу трајно умањење пореза. 
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Он оцењује да је највећи проблем предузетништва финансирање приватног сектора и 
недостатак алтернативних извора финансирања. 
– С друге стране, постоји доста високи ниво парафискалних намета, трошкова пословања – 
напомиње Грачанац. – Предузетници данас највише причају о томе на који начин финансијски 
подржати старт-ап предузетнике. 
Већина привредника слаже се с оценом да је порез на доходак од 63 одсто превише за мала и 
средња предузећа и да га треба преполовити или чак и више умањити. Процењују да је 
довољно да трећина личног дохотка иде у буyет, а остало би требало да добију запослени, чиме 
би остварили веће плате јер привредници свакако дају много више за свако радно место од 
онога што на крају месеца радници добију у коверти. 
 Заједничка велика снага 
За државу су, нагласила је помоћница министра привреде Катарина Обрадовић Јовановић, 
једнако важни и домаћи и страни инвеститори јер сваки од њих доноси нов капитал, радна 
места и могућност за малу приведу да се укључи у токове послова. Ниједна земља, додаје, не 
сме да темељи развој на страним компанијама, а да занемари развој малих и средњих, које 
појединачно немају тако велики утицај, али заједно имају велику снагу. 
 
Скресати порез на најниже плате 
Аутор:Е. Дн. 
 
Укидање парафискалних намета и формирање регистра такси и накнада, даља имплементација 
електронских дозвола, смањивање пореза и доприноса на најниже зараде, развој е-управе  
Скресати порез на најниже плате и поједностављивање процедуре за породиљску накнаду, 
кључне су препоруке привреде за смањење бирократије у 2016. понуђене Влади Србије у новом, 
осмом издању НАЛЕД-ове „Сиве књиге”. 
„Сива књига” доноси 100 предлога за стварање бољих услова за живот и рад у Србији кроз 
елиминисање сувишне администрације и унапређење законског оквира за пословање, речено је 
на IX годишњој конференцији „Реформе у Србији и нова економска агенда”. 
Од првог издања 2008. до данас кроз „Сиву књигу” је унапређено укупно 76 административних 
процедура, односно у просеку десетак годишње. За бољи резултат највише морају да ураде 
ресори финансија и здравља, који имају највећи број нерешених препорука. У 2015. решено је 
12 проблема из „Сиве књиге”, међу којима су и најважније реформе које су институције 
оствариле у сарадњи с НАЛЕД-ом: реформа инспекција, укидање радне књижице и КЕПУ 
књиге, убрзавање легализације и скраћивање рокова за упис својине у катастар. 
Усвојени су многи реформски закони који су допринели бољем пословном амбијенту и већој 
правној сигурности инвеститора, попут Закона о улагањима и Закона о извршењу и 
обезбеђењу. Једна од највећих реформи урађена је у домену градње – Србија је почела да 
издаје електронске грађевинске дозволе. 
Напредак мерљив 
Крајем прошле године усвојен је и важан стратешки документ – Национални програм за 
сузбијање сиве економије, чији је циљ смањење обима сиве зоне милијарду евра до 2020. 
Оцењено је да су реформе у 2015. обезбедиле најбољи пласман Србије на „Дуинг бизнис” листи 
Светске банке у последњих девет година. 
 
Недопустиво смањење субвенција паорима 
 
На иницијативу председника др Бојана Пајтића, Покрајинска влада упутила је оштар протест 
Влади Републике Србије због драстичног смањења субвенција за ратарску производњу, 
саопштила је покрајинска администрација. Покрајинска влада сматра да је то недопустиво и да 
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ће негативне последице такве одлуке осетити сви грађани Србије. То ће директно утицати на 
смањење обима и квалитета пољопривредне производње и, последично, на више хиљада 
пољопривредних газдинстава. Смањење субвенција ће се одразити и на цене хране и животни 
стандард свих грађана, али и на извоз пољопривредних производа и привредну снагу државе. 
Уредбом Владе Србије о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за 2016. 
годину је, наиме, уместо досадашњих 12.000 динара по хектару, предвиђено да ће 
пољопривредници моћи да рачунају само на 4.000. Укинуто је регресирање горива, 
регресирање за биљну производњу је смањено са 6.000 динара на 4.000, као и регрес за 
минерално ђубриво с 3.000 динара на 2.000. 
  

 
 

 
 
 
Брине их члан 39  
Аутор:Ј. Ж. С.  
 
Запослени у јавном сектору у среду су од 11 до 12 сати одржали једночасовни штрајк упозорења 
ЗАПОСЛЕНИ у јавном сектору у среду су од 11 до 12 сати одржали једночасовни штрајк 
упозорења и затражили да захтеви синдиката који се односе на права радника буду укључени у 
предлог закона о платама у јавном сектору. 
Синдикати су оценили и да нова верзија предложених прописа која им је достављена 
делимично задовољава захтеве синдиката. Навели су да су задовољни решењем за минули рад 
и накнаде за зараде, али не и начином обрачуна за накнаде за топли оброк и регрес и чланом 
којим се предвиђа различита основица за рад у јединицама локалне самоуправе. 
- Очекујемо да после разговора са премијером, који је најављен за суботу 6. фебруар, проблеми 
почну да се решавају - каже Зоран Савић, председник Самосталног синдиката запослених у 
здравству и социјалној заштити. 
Савић каже да су се у најновијем предлогу појавили чланови којих није било у претходном. 
Тако у члану 39 пише да ће сва давања, као што су накнаде за боловања или годишње одморе, 
бити исплаћивана само уколико има средстава у буџету.  
 
 
 

 
 
Савић: Чекајући стране инвеститоре никако да процветамо 
Извор: РТВ  
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Професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић изјавио је за Радио-телевизију 
Војводине да Србија иде у погрешном смеру уколико се Влада определила за то да се буџетски 
дефицит смањује само тако што ће се смањивати плате, а не и други расходи државе. Он је у 
емисији "Прави угао" РТВ-а оценио да су, с друге стране, поруке опозиције о враћању плата и 
пензија популистичке и јефтине, те да је најпроблематичније то што очигледно нико нема 
реалан програм за излазак земље из економске кризе. 
Савић је казао да ће предстојећу изборну кампању свакако обележити тема економије, али да се 
у свакој кампањи, како је додао, само обећава бољи живот и политичари се труде да нам кажу 
да нам је много боље него што сами мислимо. 
"Плате у јавним предузећима су веће него у просевти и здравству, али то нико не дира. 
Штедети се може и рационализацијом јавне управе, подизањем њене ефикасности, повећањем 
у прихода у буџету... За мене као економисту најважније је да гледамо да у што краћем периоду 
повећамо стопу раста БДП-а", рекао је Савић. 
Како је указао, јавна предузећа остају недодирљива, јер су то "последња упоришта странака, где 
се ухлебљују партијски кадрови". 
"То је златна кока носилај, чије трошкове сносе сви грађани Србије, а уживају појединци. Неће 
нас ММФ натерати да средимо јавна предузећа. Њима је битно да Сбија може да сервисира 
дугове њиховим банкама", истакао је. 
Коментаришући изјаву министра финансија да је спасао Србију од банкрота, он је казао да је то 
илузорно. Према његовим речима, постојеће мере штедње јесу изнуђене и потребне јер је то 
био најбржи начин да се угаси пожар, али да ипак то не сме да буде једина мера. 
Сматра да оцене премијера да следи побољшање стандарда нису реалне, јер, како је навео, 
повећање пензија и плата од један до два процента не могу да доведу до бољег стандарда. Он је 
указао и да је Србија неопростиво дуго у веома лошој позицији јер се никако не проналази 
механизам како да се повећа производња, због чега смо још увек јако далеко од нивоа 
производње и животног стандарда из 90. године прошлог века. 
Говорећи о актуелном протесту синдиката јавног сектора због новог закона о платама, Савић је 
оценио да је тешко обезбедити у тржишној привреди све што траже синдикати у јавном 
сектору, али да и влада тешко може да очекује да синдикати не раде ништа, посебно у овако 
тешим економским околностима. 
"Социјализам кој смо имали је прошлост, али постоје земље које имају тржишну привреду али 
и модел социјализма који ми нисмо имали, а којем би требало да тежимо, као у скандинавским 
земљама. Капиталисти желе да са радном снагом располажу као са робом, а радници опет желе 
боље услове и веће плате и то је логично. У Србији је, међутим, јако лоше што социјални 
дијалог постоји само између власти и синдиката јавног сектора, а нема дијалога са запосленима 
у приватном сектору. Синдикати у свим уређеним капиталистичким земљама имају врло 
значајну улогу", навео је он. 
Савић је истакао да је јавни дуг од преко 24 милијарде евра историјски рекорд, те да забрињва 
кад се из владе чује да смо обуздали јавни дуг, а он заправо расте по две милијарде сваке 
године. 
Навео је да је највећи проблем то што се само на отплату камата за кредите данас издваја 114 
милијарди динара, док је 2008. године за камате ишло 16 милијарди динара. Додао је да 
забрињива и то што је учешће у отплати камата преко три одсто БДП, док би следеће године 
могло бити и веће, као у Грчкој, због чега не дели задовољство премијера постојећим мерама. 
"А то што се код нас увек дешава то да се власт жали и вади на оне претходне је класична 
политичка прича. Кад неко дође на чело владе онда нема кукања", казао је он. 
Поводом изјава премијера о суфициту у буџету током јануара, Савић је рекао да се на месечном 
нивоу може приказати шта год се хоће, и суфицит и дефицит, наводећи да је некадашњи 
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министар финансија Млађан Динкић 2005. године од дефицита направио суфицит тако што је 
изоставио неке ставке у расходима. 
Није, каже, оптимиста ни у погледу сталних најава и обећања о привредном расту који ће 
Србији омогућити приватизација Железаре Смедерево и долазак страних инвеститора. 
"Разматрања типа 'ако стартује Железара', и увек то 'ако'... Тога смо се нагледали и наслушали. 
Волео бих да нам се дешава нешто у реалном живот а не само у виртуелном. А ова стопа раста 
дефинитвно не може да обезбеди развој", истакао је он, наводећи да би нам уз стопу раста која 
би била пет одсто требало 12 година да удвостручимо БДП. 
Према његовим речима, није решење ни у причама о доласку страних инвеститира, коју такође 
види као популизам. 
"Проблем свих наших власти је што размишљају само у оквиру изборног циклуса. Ни једна 
власт неће да загризе киселу јабуку, односно да осмисли развој и стратегију коришћења наших 
потенцијала као што је пољопривреда, а так што бисмо извозили високо прерађене 
индустријске приозводе, а не само пшеницу и кукуруз", навео је он. 
Коментаришући у том погледу најаве о страним инвестицијама у пољопривреду које ће 
наводно омогућити нови Закон о пољопривредном земљишту, Савић је оценио да "ми од 2000. 
године чекамо те странце па да процветамо", али да се то не дешава. 
"Странци овде не долазе због нас, него због себе. Тако ће продаја ПКБ-а на пример заправо 
довести до нестанка сточарства, јер је цена млека ниска и не може да покрије трошкове 
производње, а онај који купи ПКБ то ће учинити због скупог грађевинског земљишта и неких 
индустријских култура. А то није добра стартегија", рекао је Савић. 
Он је одбацио идеје појединих политичких актера о економском патриотизму, оцењујући их 
сулудим јер, како је навео, Србија мора да излази на светско тржиште а не да се затвара. 
Сматра и да је неопходна промена концепта субвенционисања домаћег бизниса тако да се не 
помажу предузећа већ производи који могу да се продају на светском тржишту, чиме би се на 
један уложен динар у буџет вратило три динара. 
Упитан може ли Србија без ЕУ, како то предлажу неки политички актери који се залажу за 
окретање руском и кинеском тржишту – он је рекао да би то било јако тешко јер је две трећине 
размене везано за ЕУ, и земље региона. 
 
 
 

  
 
Јавна управа упозорила једносатним штрајком на закон и плате 
Извор: Танјуг.рс  
 
Синдикати јавног сектора данас су једночасовним штрајком упозорења изразили 
незадовољство предложеним решењима у Нацрту закона о систему плата запослених у јавном 
сектору. 
Штајк је, према речима председника Синдиката јавне управе Његоша  Потежице, одржан 
између 11 и 12 сати и то у 85 одсто организација у којима тај синдикат има чланове, који тврде 
да нису уважени сви њихови захтеви и да нису задовољни начином на који се доноси закон. 
Потежица за Тањуг тврди да се шстрајк одвијао углавном у геодетским управама, пореским 
органима, другим републичким органима, градским управама, али да нема прецизне податке о 
томе колики је био одзив чланства.  

9 

 



Председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Драган Савић рекао је да 
су представници тог синдиката учествовали у штрајку упозорења. 
Што се тиче здравства, рекао је да су се испред Клиничког центра Србије данас окупили 
запослени где је прочитан и проглас, а такође и у КЦ Војводине и још неким другим 
установама. 
За то време обављан је минимум процеса рада, додао је Савић. 
За суботу је планиран састанак синдиката јавног сектора, чланова Социјално-економског 
савета и ресорних министара с премијером Александром Вучићем, а тема су предложена 
решења у закону о систему плата запослених у јавном сектору.  
Тај састанак најавила је јуче и министарка и потпредседница владе Кори Удовички, а поводом 
примедби синдикалаца на текст закона она их је позвала да најпре прочитају текст закона, па 
онда да протестују.  
Удовички је за Тањуг изјавила да не разуме зашто синдикати протестују против појединих 
решења у том нацрту с обзиром на то да им је он достављен тек претходног дана, а они 
потврдили да га нису ни видели. 
"Зато остављам јавности на нагађање, да ли је у питању недостатак комуникације или жеља да 
се пошаље нека порука, без обзира што је договор већ постигнут", рекла је Удовички. 
Синдикалци су јуче на конференцији за новинаре најавили да ће од планираних акција 
одустати ако буду испоштовани сви њихови захтеви, пре свега они који се односе на решења за 
топли оброк и регрес, као и на предлог да основице за рад у јединиицама локалне самоуправе 
буду различите.  
Синдикати јавног сектора поручили су с јучерасњег скупа да неће прихватити даље умањивање 
права запослених, да ће се залагати да се за исти рад обезбеди и иста зарада, као и да неће 
пристати на мања права од оних која су гарантована Законом о раду.  
 
 

 
 
 
ФОТО: Још један пораз синдикалаца, ни "ш" од најављеног штрајка 
Извор:Радио021 
 
Новосађани данас нису осетили штрајк упозорења синдиката јер су све државне установе 
углавном редовно радиле од 11 до 12 часова. 
Како су се на лицу места уверили репортери 021.рс, на појединим шалтерима објеката државне 
управе су стајала обавештења о штрајку упозорења, али су грађани слободно могли да улазе, а 
радници су редовно радили. 
Због чега није дошло до прекида у раду није сасвим јасно, а од самих радника смо незванично 
чули да и није било потребе да прекидају посао јер је постигнут договор са Владом Србије. 
С друге стране, мада није било видљивих прекида рада запослених који су у директрном 
контакту са грађанима на шалтерима, у неким државним установама су одржани синдикални 
скупови, на пример, у покрајинској администрацији где су запослени били на састанку у 
великој сали Скупштине Војводине. 
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Подсетимо, синдикати су најавили штрајк упозорења незадовољни изменама Закона о систему 
плата у јавном сектору. Најављени штрајк је требало да буде први случај са су сви грански 
синдикати у Србији сложни, односно најављена је обустава рада домовима здравља, 
болницама, судовима, образовним институцијама и установама културе и науке. 
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