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Ни штрајк глађу не решава проблем 
Аутор: З. Миладиновић  
 
Ниш - Бивши радник фабрике МИН Специјална возила у стечају Зоран Нешић (55), коме 
држава по основу извршних судских пресуда већ годинама дугује око 6,5 милиона динара за 
заостале плате, доприносе и камате, наставио је јуче, 19. дан заредом, штрајк глађу испред 
нишке Градске куће, у којој се налазе кабинет градоначелника и Градско веће.  
- Опет смо преварени. Имали смо информацију да ће градоначелник Зоран Перишић ићи у 
ресорно Министарство како би разговарао са њиховим представницима, као и самом Радном 
групом. Она треба да донесе модел исплате зарада које држава дугује радницима пропалих 
друштвених фирми. Ипак, није отишао, а у Градској кући помињу да је састанак „померен“ за 
понедељак. Страшно је шта се то ради са нама. И шта још треба да се догоди па да схвате да ми 
постојимо? Ја више немам шта да изгубим, ићи ћу до краја, док не изгубим свест и не паднем 
на овај бетон - каже за Данас Нешић, који је дуже од 30 година радио у МИН-у као машински 
техничар, а сада са трочланом породицом живи од социјалне помоћи од 10.000 динара. 
Испред Градске куће јуче се окупило око 200 бивших радника пропалих друштвених фирми у 
Нишу који такође чекају да им држава исплати заостале зараде, захтевајући те исплате, али и 
пружајући подршку Нешићу. Након што су се разишли он је наставио штрајк на степеницама 
испред Градске куће, као и унутар ње, код портирнице на улазу, где иначе проводи хладне 
ноћи, а однедавно и део дана. Каже да је од почетка штрајка „ослабио око пет килограма“, не 
осећа се добро, а јуче га је прегледала екипа Хитне помоћи.  
Ресорни градски већник Михајло Здравковић претходно је за наш лист казао да град нема 
никакве надлежности у вези са исплатом заосталих зарада овим радницима, али да покушава 
да посредује код Републике како би се проблем брже решио. Према сазнањима које он има, 
решење није близу, јер је Радна група до сада само обрадила податке о заосталим зарадама за 
целу Србију, али још увек није предложила Влади модел исплате. 
Држава радницима дугује 40 милијарди 
У Нишу на исплату заосталих зарада чека око 4.500 бивших радника ЕИ, МИН, Грађевинара, 
Јастрепца и Нитекса, која су дуго година била у реструктурирању или су у стечају, од којих око 
2.500 има извршне пресуде. Држава им дугује око 110.000 месечних зарада, а појединачни 
износи крећу се од 200.000 до седам милиона динара. Према доступним подацима, на заостале 
зараде у Србији чека 84.000 радника, којима би држава требало да исплати више од 40 
милијарди динара. 
 
 
Штрајк упозорења у школама 25. фебруара 
Аутор: В. А.  
 
Штрајк упозорења у основним и средњим школама биће одржан 25. фебруара, а тога дана неће 
бити првог часа у преподневној и послеподневној смени. Одлуку о штрајку донела су сва 
четири репрезентативна синдиката просветних радника и о томе су јуче и званично обавестили 
премијера Александра Вучића и министра просвете Срђана Вербића. 
 “С обзиром да закон о платама није побољшао наш материјални положај, иако је то 
предвиђено споразумом који су синдикати потписали са владом после петомесечног штрајка, 
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захтевамо да запосленима у образовању буду два пута у току ове године повећани 
коефицијенти, и то од априлске и октобарске плате за по четири одсто. Тражимо и исплату 
награде у висини од 5.000 динара, која је предвиђена споразумом и посебним колективним 
уговором”, наводи се у допису упућеном премијеру и министру просвете.  
Синдикати кажу да ће, уколико њихови захтеви не буду испуњени, наставити са протестима и 
штрајковима. Допис су упутили председници Синдиката образовања Србије, Гранског 
синдиката просветних радника Србије “Независност”, Синдиката радника у просвети Србије и 
Уније синдиката просветних радника Србије. 
 
 
Директор да обустави неконтролисано запошљавање  
Аутор: З. Р.  
 
Београд - Скупштина синдикалне организације Застава оружје покренула је иницијативу за 
сазивање ванредне седнице Скупштине те фабрике, на којој би се "разматрали резултати 
пословања предузећа, као и оправданост упошљавања радне снаге по различитим основама".  
- Због све већег броја нових радника синдикат захтева да Скупштина фабрике наложи 
Надзорном одбору да изврши анализу економске оправданости и усклађености броја 
запослених са обимом и извршењем планова производње - наводи се у јучерашњем саопштењу 
синдиката.  
Додаје се да запослени траже да Надзорни одбор наложи генералном директору да обустави 
сваки даљи пријем радне снаге док се не изврши детаљна анализа ефикасности упошљавања 
тренутно запослених радника.  
- Скупштини предузећа предложено је да се, због великог броја донетих одлука које су ишле на 
штету запослених, измени Статут предузећа и омогући да друштвени капитал који учествује у 
власничкој структури фабрике са око 25 одсто, има свог представника у Надзорном одбору, а 
који ће, према Закону о привредним друштвима, бити ван редова запослених - захтева 
синдикат.  
Таква одлука би, сматрају, допринела унапређивању владавине права и сарадње између 
представника запослених и акционара који заступају интересе државе, а који су сада на врло 
ниском нивоу.  
Подсетимо, синдикат крагујевачких оружара је почетком седмице саопштио да је током 2015. у 
фабрику примљен већи број радника по различитим основама, тако да Застава оружје тренутно 
има преко 2.500 запослених, а "планира се и даље запошљавање више стотина нових радника". 
У синдикату тврде да се пријем радника врши без плана, "нетранспарентно, без сарадње са 
Националном службом за запошљавање, без одговарајућих критеријума и поштовања потребне 
образовне структуре", што ће "имати далекосежно лоше последице по фабрику".  
Наш лист је овим поводом хтео да чује и директора Заставе оружја Милојка Брзаковића, али се 
ни он, ни сарадници у његовом кабинету јуче нису одазивали на телефонске позиве.  
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Вулин: Влада социјално одговорна  
Извор:Танјуг 
 
Закон о платама у јавном сектору био је врућа тема док се мислило да су синдикати 
против њега и да ће изазвати озбиљне сукобе, штрајкове и узбуну у друштву, 
приметио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Александар Вулин. 
Вулин је новинарима рекао да тај акт од оног момента када се Влада Србије договорила са 
синдикатима и од њих добила апсолутну подршку одједном није тема, о њему се не говори. 
"Одједном он више не утиче ни на кога и није најава стравичних отпуштања. Мени је драго да 
људи виде да је ова влада социјално одговорна, да разговара са послодавцима и синдикатима и 
да је у стању да решава проблеме у друштву", истакао је Вулин. 
Поручио је и да влада те проблеме решава на једини начин - дијалогом и разговима, али да 
исто тако не пристаје на уцене и да никада не би попустила на било који начин под нечијом 
претњом. "Али, договор и разговор са синдикатима, увек и са великим задовољством", истакао 
је Вулин. 
Чланови Социјално економског савета постигли су јуче договор о до сада спорним члановима у 
Нацрту закона о платама, а како је најављено, очекује се да ће предлог закона до краја наредне 
недеље бити пред посланицима.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Вујовић: Нико неће бити закинут за плату због новог закона 
Извор:Бета 
 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је вечерас да ће прелазак на нови начин обрачуна 
плата у јавном сектору донети транспарентан систем и да ће у старту сви имати исте плате, 
односно да нико неће бити закинут због новог закона. 
„У старту ће сви имати исте плате какве имају данас. Никога нећемо закинути у прелазу на 
нови систем”, рекао је Вујовић за Радио-телевизију Србије. 
Говорећи о процесу усаглашавања детаља новог рачунања плата у јавном сектору, Вујовић је 
рекао да је највише речи било о томе како се одређују основне плате. 
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„Имаћемо један обједињени заједнички систем. Сада ћемо знати колико прима учитељ у 
односу на медицинску сестру, колико прима примаријус у односу на шофера. То је један систем 
који је јасан и транспарентан и сада је само питање да га применимо како треба”, рекао је он. 
Вујовић је рекао да је потребно пажљиво планирање и по питању основних зарада и по питању 
додатака да не би дошло до пррекорачења буџета, јер је циљ државе не да смањи плате него да 
се настави фискална консолидација. 
Послодавци и синдикати договорили су се раније данас, на седници Социјално-економског 
савета, о новој верзији нацрта закона о платама запослених у јавној управи, који би у 
скупштинску процедуру требало да уђе до краја наредне недеље. 
Како је рекла министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, закон се 
односи на 500.000 запослених, али не и на јавна предузећа. Према њеним речима, поента је да 
се коначно „демистификују зараде”. 
Председник Синдиката јавне управе Зоран Савић казао је да је нови нацрт закона знатно 
поправљен и да је у интересу запослених, јер је после 15 година дата могућност да се остварују 
накнаде за регрес и топли оброк. 
Он је додао да ће плате и даље моћи да се уређују колективним уговором и да ће моћи да буду 
смањене само у изузетним околностима, а да рачунање минулог рада остаје непромењено.  
 
 
Постигнут договор око плата, закон у скупштини до краја недеље 
Извор:Танјуг 
 
Чланови Социјално економског савета постигли су договор о до сада спорним члановима у 
Нацрту закона о платама, на данашњем састанку, којем је присуствовао и премијер Александар 
Вучић, а како је најављено, очекује се да ће предлог закона до краја наредне недеље бити пред 
посланицима. 
Права запослених у јавном сектору, како је речено на конференцији, нису умањена овим 
законом, већ су у неким сегментима и увећана, речено је на конференцији за штампу у Влади 
Србије након састанка СЕС-а. 
Потпредседница владе Кори Удовички рекла је, да би влада требало да усвоји Нацрт на првој 
наредној седници, а одмах након тога, вероватно већ следеће недеље, Предлог закона ће бити 
упућен у Скупштину Србије. 
„Данас је велики дан за дијалог у Србији. Договорили смо се о начину како ћемо у наредном 
периоду, а највише у наредној години да уредимо однос зарада у јавном сектору који покрива 
око 500.000 запослених у државној управи, јавним службама и другим органима, али без 
јавних предузећа. То није био мали задатак”, рекла је Удовички, која је и министарка државне 
управе и локалне самоуправе. 
Према њеним речима, дијалог је у претходним недељама пре свега био разјашњаванње, како би 
се обезбедила већа праведност. 
„То не важи само за плате, већ мора да се уводи ред и у статусу запослених и дефиницији јавних 
служби”, навела је Удовички додајући да су данашњим дијалогом отклоњене дилеме у 
формулацијама у четири члана закона. 
„Два члана су мењана само у нијансама, више је реч о формулацијама, док еј суштина се није 
мењала”, рекла је она. 
Када је реч о регресу и топлом оброку, договорено је, казала је, да се они исказују посебно а не у 
коефицијенту, са могућностима бужета у будућности. 
„Локалне самоуправе ће и убудуће морати да договарају своје буџете и да уређују основице за 
плате, и тако се отклања неуставност садаснсје ситуације где су коефицијенти другачије 
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одређени. Пред нама је велики посао, али посао који обећава јер уводимо ред на начин који 
обећава”, рекла је Удовички. 
Седница Социјално-економског савета којој је присуствовао и премијер Вучић поцела је данас 
око 11:30, а једина тачка дневног реда био је Нацрт закона о систему плата у јавном сектору. 
На седници осим чланова Колегијума Савета, учествовали и министри Кори Удовички, 
Александар Вулин, Душан Вујовић, Жељко Сертић, Златибор Лончар, Срђан Вербић, Иван 
Тасовац и Никола Селаковић. (Танјуг) 
Удовички: Рационализација мало касни, рокови су били тесни 
Систематизација и рационализација у јавном сектору, која би довела до тога да за државу ради 
14.000 људи мање до краја јануара, вероватно ће каснити, јер је рок од 60 дана у старту био 
тесан, изјавила је данас потпредседница владе Кори Удовички. 
Упитана када ће 9.000 људи остати без посла, будући да је план био да од укупно 14.000 људи, 
5.000 оде природним одливом, она је рекла да је неопходно ускладити извештаје и 
систематизације, као и да већ има извештаја који су на мишљењу. 
Удовички је истакла да се одлуке доносе у локалним самоуправама у складу са законом о 
максималном броју запослених. 
„Апсолутно се ради на остваривању прописа. Чињеница је да се неће све у року испунити, али 
рок од 60 дана је био тесан. У овом тренутку је импресивно у ком времену се ради, будући и да 
је предизборно време”, рекла је Удовички на конференцији у Влади Србије. 
Удовички, која је и министарка државне управе и локалне самоуправе, рекла је да није лако 
мењати систематизацију по први пут, јер се до сада никад није радила на такав начин да 
резултат буде мањи број запослених. 
„Сада се један систем први пут учи томе да ради другачије, одговорније и ефикасније него до 
сада. Припреме су у току, чекамо да добијемо све извештаје”, закључила је она.  (Танјуг) 
Потежица: Договорена кључна питања, за исти рад иста плата 
На данашњој седници Социјално-економског савета (СЕС) постигнут је договор о кључним 
питањима, изјавио је данас председник Синдиката јавне управе Његош Потежица додајући да 
је присуство премијера Александра Вучића допринело томе у великој мери. 
Потежица је Танјугу након седнице СЕС изјавио да су најважнија питања усаглашена у 
интересу предлагача и у интересу синдиката, те да су се чланови СЕС-а договорили и о начину 
дефинисања спорног члана 37. закона о платам и јавном сектору, чиме је договорено да се 
уместо формулације „расположивих средстава” уведе формулација „планираних средстава” у 
вези с различитим материјалним давањима. 
Потежица је рекао да су чланови СЕС-а разговарали и о основицама за исплату зараде, односно 
како да се постигне да сви запослени у јавном сектору за исти рад имају једнаку плату. 
„Најважније је да смо формулисали и обавезу исплате топлог оброка и регреса, јер годинама то 
право не остварујемо”, рекао је Потежица истичући да то практично знаци да је о кључним 
питањимаа постигнута сагласност и да се нада да, ако све договорено буде и унето у Нацрт 
закона, у пракси неће бити већих проблема када је у питање спровођене тог закона.  (Танјуг) 
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Враћају се топли оброк и регрес јавном сектору  
Аутор:Ј. Ж. Скендерија  
 
Влада и синдикати решили несугласице око Закона о платама у јавном сектору. Локалне 
самоуправе ће уређивати основице за плате. Минули рад сада боље формулисан. Око 500.000 
људи запослено је у јавном сектору  
СИНДИКАТИ запослених у јавној управи и Влада су се после две недеље прозивки и затезања 
коначно договорили како ће изгледати Нацрт закона о систему плата у јавној управи. 
Договорено је да се регрес и топли оброк исказују у обрачуну плата посебно, неће бити део 
коефицијента као што је то било претходних 15 година, а њихов износ зависиће од буџетских 
могућности Владе. Утврђено је и да локалне самоуправе саме уређују основице за плате својих 
запослених, док је, према констатацији синдиката, минули рад чак и боље формулисан. 
Све ово су закључци данашње седнице Социјално-економског савета којој је, поред његових 
чланова, присуствовао и премијер Александар Вучић. 
Према речима Кори Удовички, министарке за локалну управу и државну самоуправу, нови 
пропис биће на дневном реду већ на првој следећој седници Владе, а до краја наредне недеље 
очекује се да ће се наћи пред народним посланицима. 
- Ово је велики дан за социјални дијалог у Србији - рекла је Удовички. - Договорили смо се о 
начину како ћемо у наредном периоду, а највише у наредној години, да уредимо однос зарада у 
јавном сектору који покрива око 500.000 запослених у државној управи, јавним службама и 
другим органима, али без јавних предузећа. То није био мали задатак. Дијалог је у претходним 
недељама пре свега био разјашњавање, како би се обезбедила већа праведност. 
Министарка је објаснила да се праведност не односи само на плате, већ ред мора да се уводи и у 
статусу запослених и дефиницији јавних служби. Све дилеме у формулацијама у четири члана 
закона отклоњене су на данашњем састанку. 
- Када је реч о регресу и топлом оброку, договорено је да се они исказују посебно, а не у 
коефицијенту, са могућностима буџета у будућности - објаснила је Удовички. - Локалне 
самоуправе ће и убудуће морати да договарају своје буџете и да уређују основице за плате, и 
тако ће се отклонити неуставност садашње ситуације где су коефицијенти другачије одређени. 
Пред нама је велики посао, али посао који обећава јер уводимо ред на начин који обећава. 
Како је нагласио Александар Вулин, министар за рад, овим законом ниједно право неће бити 
умањено, а зараде смањене, већ се њиме регулише и напредовање на послу. 
- Најважније је да је договор постигнут - рекао је Вулин. - Ово је кровни закон на основу кога ће 
се донети још низ других прописа. 
За Зорана Савића, председника Самосталног синдиката запослених у здравству и социјалној 
заштити, добра је ствар што је после дужег времена један закон враћен на дораду и притом 
прилично поправљен. 
- Закон је знатно поправљен у интересу запослених, јер су после 15 година враћене накнаде за 
регрес и топли оброк. Зараде ће се уређивати колективним уговором и моћи ће да буду 
смањене само у изузетним околностима - рекао је Савић.  
КАСНИ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 
Систематизација и рационализација у јавном сектору, која би довела до тога да за државу ради 
14.000 људи мање до краја јануара вероватно ће каснити, јер је рок од 60 дана у старту био 
тесан, рекла је Кори Удовички. 
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- Одлуке се доносе у локалним самоуправама у складу са законом о максималном броју 
запослених - казала је она. - Апсолутно се ради на остваривању прописа. Чињеница је да се 
неће све у року испунити, али рок од 60 дана је био тесан. У овом тренутку је импресивно у ком 
времену се ради, будући и да је предизборно време. 
Систематизација се ради први пут и то другачије, одговорније и ефикасније него до сада. 
 
 
 

 
 
 
 
Договор око плата у јавном сектору, закон ускоро пред посланицима 
Извор: РТС, Танјуг 
 
На седници Социјално-економског савета постигнут је договор о Нацрту закона о систему 
плата запослених у јавном сектору. После седнице, којој је присуствовао и премијер 
Александар Вучић, саопштено је да ниједно право радника није умањено. Министарка Кори 
Удовички поручила је да ће систематизација и рационализација у јавном сектору вероватно 
каснити јер је рок од 60 дана био тесан.  
Права запослених у јавном сектору, како је речено на конференцији, нису умањена овим 
законом, већ су у неким сегментима и увећана, речено је на конференцији за штампу у Влади 
Србије након састанка СЕС-а.  
Синдикат здравства: Велики успех у дијалогу 
Председник Синдиката запослених у здравству Зоран Савић каже да је Социјално-економски 
савет постигао велики успех. 
"Овај закон не само да не умањује права запослених, већ многима даје и она права која до сада 
нису имали. Мислим да је Социјално-економски савет постигао велики успех у остваривању 
социјалног дијалога", рекао је Савић. 
Потпредседница владе Кори Удовички рекла је, да би влада требало да усвоји Нацрт на првој 
наредној седници, а одмах након тога, вероватно већ следеће недеље, Предлог закона ће бити 
упућен у Скупштину Србије. 
"Данас је велики дан за дијалог у Србији. Договорили смо се о начину како ћемо у наредном 
периоду, а највише у наредној години да уредимо однос зарада у јавном сектору који покрива 
око 500.000 запослених у државној управи, јавним службама и другим органима, али без 
јавних предузећа. То није био мали задатак", рекла је Удовички, која је и министарка државне 
управе и локалне самоуправе. 
Према њеним речима, дијалог је у претходним недељама пре свега био разјашњавање, како би 
се обезбедила већа праведност. 
"То не важи само за плате, већ мора да се уводи ред и у статусу запослених и дефиницији јавних 
служби", навела је Удовички додајући да су данашњим дијалогом отклоњене дилеме у 
формулацијама у четири члана закона. 
"Два члана су мењана само у нијансама, више је реч о формулацијама, док се суштина није 
мењала", рекла је Удовички. 
Додаје да је, када је реч о регресу и топлом оброку, договорено да се они исказују посебно а не у 
коефицијенту, са могућностима буџета у будућности. 
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"Локалне самоуправе ће и убудуће морати да договарају своје буџете и да уређују основице за 
плате и тако се отклања неуставност садашње ситуације где су коефицијенти другачије 
одређени. Пред нама је велики посао, али посао који обећава јер уводимо ред на начин који 
обећава", рекла је Удовички.  
Додаје да ће систематизација и рационализација у јавном сектору, која би довела до тога да за 
државу ради 14.000 људи мање до краја јануара, вероватно каснити, јер је рок од 60 дана у 
старту био тесан. 
Упитана када ће 9.000 људи остати без посла, будући да је план био да од укупно 14.000 људи, 
5.000 оде природним одливом, Кори Удовички је рекла да је неопходно ускладити извештаје и 
систематизације, као и да већ има извештаја који су на мишљењу. 
Удовички је истакла да се одлуке доносе у локалним самоуправама у складу са законом о 
максималном броју запослених. 
"У овом тренутку је импресивно у ком времену се ради, будући и да је предизборно време", 
рекла је Удовички на конференцији у Влади Србије. 
Удовички, која је и министарка државне управе и локалне самоуправе, рекла је да није лако 
мењати систематизацију по први пут, јер се до сада никад није радила на такав начин да 
резултат буде мањи број запослених. 
"Сада се један систем први пут учи томе да ради другачије, одговорније и ефикасније него до 
сада. Припреме су у току, чекамо да добијемо све извештаје", закључила је Удовички. 
Зоран Илић из Гранског синдиката здравства и социјалне заштите - Независност, каже да ће 
моћи да се одређују основице и коефицијенти али ће ипак мишљење морати да да социјално 
економски савет, што и синдикатима оставља простор да евентуално интервенишу. 
"У платама јавног сектора мора бити ограничења, дато нашим БДП, које је дато и величином 
нашег буџета. Од сада па на даље морамо да имамо ту финасијску дисциплину", каже Небојша 
Атанацковић из Уније послодаваца Србије. 
Послодавци очекују да ће таква дисциплина отворити могућност за пореска растерећења 
производног сектора. Министар рада Александар Вулин оцењује да је ово био добар дан за 
социјални дијалог. 
"Желим да се захвалим и представницима послодаваца и представницима репрезентативних 
синдиката, што разумеју своју државу и што се понашају као део јер ми нисмо супростављени. 
Ниједно право неће бити умањено, зараде се никоме не умањују, не ускраћује се, напротив, 
могућност напредовања, већ се уређује како ће се напредовати", додаје Вулин. 
Седница Социјално-економског савета којој је присуствовао и премијер Александар Вучић 
почела је око 11.30, а једина тачка дневног реда био је Нацрт закона о систему плата у јавном 
сектору. 
На седници осим чланова Колегијума Савета, учествовали су и министри Кори Удовички, 
Александар Вулин, Душан Вујовић, Жељко Сертић,  Златибор Лончар, Срђан Вербић, Иван 
Тасовац и Никола Селаковић. 
 
 
 
Вулин: Влада је социјално одговорна 
Извор:Танјуг 
 
Закон о платама у јавном сектору био је врућа и важна тема док год се мислило да су синдикати 
против њега и да ће изазвати озбиљне сукобе, демонстрације, штрајкове и узбуну у друштву, 
приметио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин. 
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Александар Вулин је новинарима рекао да тај акт од оног момента када се Влада Србије 
договорила са синдикатима и од њих добила апсолутну подршку ођедном није тема, о њему се 
не говори. 
"Одједном он више не утиче ни на кога и није најава стравичних отпуштања. Мени је драго да 
људи виде да је ова влада социјално одговорна, да разговара са послодавцима и синдикатима и 
да је у стању да решава проблеме у друштву", истакао је Вулин. 
Поручио је и да влада те проблеме решава на једини начин - дијалогом и разговима, али да 
исто тако не пристаје на уцене и да никада не би попустила на било који начин под нечијом 
претњом. 
"Али, договор и разговор са синдикатима, увек и са великим задовољством", истакао је Вулин. 
Чланови Социјално економског савета постигли су јуче договор о до сада спорним члановима у 
Нацрту закона о платама, а како је најављено, очекује се да ће предлог закона до краја наредне 
недеље бити пред посланицима. 
На изборној конференцији земунског одбора Покрета социјалиста, Александар Вулин је 
поздравио одлуку да и општина Земун изађе на предстојеће локалне изборе, поручујући да је та 
општина од када ју је преузела СНС постала боље место за живот. 
"Земун је место одакле је Србија почела да се мења и где је Србија показала да је у стању да 
победи ДС и странке бившег режима. Земун је са влашћу СНС потврдио да је било могуће 
стварати другачију Србију. Данас смо ту да поновимо да ћемо се борити за то, за бољу и 
праведнију Србију и на томе ћемо радити заједно са СНС", истакао је Вулин.  
Вулин је напоменуо да је Земун постао боље место за живот, као и да се то није десило ни 
случајно, нити преко ноћи, већ захваљујући упорном раду председника општине Дејана 
Матића (СНС) и читавог руководства те општине. 
"То су промене које се виде голим оком", истакао је Вулин, додајући да као министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања може да каже да је та београдска општина једна од 
оних укојој је социјална инфраструктура најразвијенија, да не прави разлике између градског 
језгра и периферије и једнако улаже у њих.   
 
 

 
Синдикати и Влада Србије сагласни о платама  
Извор: Ал Јазеера 
 
Синдикати су задовољни јер су коначно дефинирали шта добијају у оквиру 
својих примања, Влада каже да зараде неће бити мање. 
Синдикати радника у јавном сектору Србије усугласили су с Владом текст закона о систему 
плата у државној управи. Представници синдиката кажу како су сада јасно дефиниране 
накнаде за топли оброк и накнаде у вријеме кориштења годишњих одмора и такозвани минули 
рад, што да сада није био случај. 
Како су оцијенили, измијењени текст значи да се радницима у Србији више не може 
смањивати плата. Најављивали су опћи штрајк и протесте, али су од тога синдикати одустали 
након договора с премијером и министрима у Влади Србије. 
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"Овај закон не да умањује права запослених, већ многима даје и она права која до сада нису 
имали", тврди Зоран Савић, предсједник Синдиката запослених у здравству. 
Чекали 15 година 
Нацрт закона обухвата 500.000 запослених у Србији, али не и оне који раде у државним 
предузећима. За њих се спрема посебан закон. Синдикати су задовољни, јер су, како кажу, 
коначно дефинирали шта добивају у оквиру своје плате. По томе ће бити дефинирана висина 
накнаде за топли оброк, накнада за вријеме кориштења годишњих одмора, односно регрес, а 
нацрт закона дефинира и 0,4 посто за минули рад. 
"Ове ставке нису биле дефинисане пуних 15 година, кажу у синдикатима. Висину основе зараде 
и даље регулише Закон о раду", јавио је Ал Јазеерин репортер Ђорђе Костић. 
"Реч је о томе да смо се договорили о начину на који ћемо у будућем времену, а нарочито ове 
године, да уредимо односе зарада у држави", указује Кори Удовички, министрица државне 
управе. 
У нацрту закона је дефинирано да ће локалне самоуправе и даље одговарати за своје буџете и 
висину зарада дожносника, али сада уз строжу контролу. 
"Моћи ће да се одређују основице и коефицијенти, али ће ипак мишљење морати дати 
Социјално-економски савет, што и нама синдикатима оставља могућност и простор да 
евенутално интервенишемо", најављује Зоран Илић из Синдиката здравства. 
Закон ускоро у процедури 
Министар рада, запошљавања, борачких и социјални питања Александар Вулин каже да је 
закон о примањима запослних кровни те да ће током године бити усвојено још неколико 
специјалних закона из тог подручја. 
"Ни једно право неће бити умањено. Зараде се никоме не умањују, никоме се не ускраћује, већ 
се уређује како ће се напредовати и на који начин ће бити регулисано нечије напредовање", 
обећава Вулин. 
Закон би у парламентарну процедуру требао ући за неколико дана. 
 
 
 

 

 
Постигнут договор о платама у јавном сектору 
Извор:Н1 
 
Чланови Социјално-економског савета сложили су се у суботу око Нацрта закона о систему 
плата запослених у јавном сектору. Како је саопштено након седнице, испоштовани су сви 
захтеви синдиката а који се се односили на топли оброк и регрес. 
Истичу да су се у овој веруији Нацрта нашла одређена решења која унапређују положај 
запослених у односу на неке раније предлоге. 
Потпредседница Владе Србије и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори 
Удовички потврдила је да је на седници Социјално-економског савета са послодавцима и 
синдикатима договорено како ће се уређивати плате у јавном сектору и да очекује да ће до краја 
наредне недеље закон о томе ући у скупштинску процедуру. 
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На конференцији за штампу после седнице Савета она је рекла да ће се регрес и топли оброк 
исказивати посебно, а њихов износ ће бити у складу са могућностима владе, као и да ће 
локалне самоуправе саме уређивати основице за плате својих запослених. 
"Остаје и то да ће локалне самоуправе морати и убудуће да одговарају за своје буџете, према 
томе и да одређују основице за своје плате. Тако је у сваком уређеном систему у којем је 
локална самоуправа заиста локална самоуправа", казала је Удовички. 
Представник синдиката запослених у јавној управи Зоран Савић изјавио је да је предлог закона 
враћен на дораду, знатно поправљен у интересу запослених и да даје могућности регреса и 
топлог оброка, а да минули рад остаје као и досад, чак и боље формулисан: 
"Запослени добијају могућност да остваре накнаду за топли оброк и регрес коју петнаест 
година нису имали. Накнада за минули рад је нешто чак и боље формулисана, јер је за све 
године рада у јавном сектору, а накнада зараде остаје по закону о раду", каже Драган Савић, 
Синдикат запослених у здравству. 
Плате у јавном сектору се неће мењати, али ће новим законом, додала је Удовички, оне бити 
демистификоване, што значи да ће се тачно знати ко и колико зарађује. А ко ће у јавној управи 
уопште моћи да ради и зарађује још је непознаница, јер се одлука о броју оних који ће остати 
без посла и даље чека. Чекају се каже министарка, усклађивање систематизације и одлуке 
локалних самоуправа о максималном броју запослених:  
"Апсолутно се на остваривању прописа ради, чињеница је да се неће завршити све у том року, 
али је чињеница и да је рок од 60 дана био изузетно тесан. У овом тренутку је импресивно до 
које мере се на овоме ради, с обзиром да је реч о предизборном времену". 
Предлог новог Закона о платама у јавном сектору биће усвојен на првој седници Владе и до 
краја следеће недеље послат у Скупштину. 
 
 
 

 
 
Постигнут договор око плата, закон у Скупштини до краја недеље 
Извор:Танјуг 
 
Чланови Социјално економског савета постигли су договор о до сада спорним члановима у 
Нацрту закона о платама, на данашњем састанку, којем је присуствовао и премијер Александар 
Вучић, а како је најављено, очекује се да ће предлог закона до краја наредне недеље бити пред 
посланицима. 
Права запослених у јавном сектору, како је речено на конференцији, нису умањена овим 
законом, већ су у неким сегментима и увећана, речено је на конференцији за штампу у Влади 
Србије након састанка СЕС-а. 
Потпредседница владе Кори Удовички рекла је, да би влада требало да усвоји Нацрт на првој 
наредној седници, а одмах након тога, вероватно већ следеће недеље, Предлог закона ће бити 
упућен у Скупштину Србије. 
"Данас је велики дан за дијалог у Србији.  Договорили смо се о начину како ћемо у наредном 
периоду, а највише у наредној години да уредимо однос зарада у јавном сектору који покрива 
око 500.000 запослених у државној управи, јавним службама и другим органима, али без 
јавних предузећа. То није био мали задатак", рекла је Удовички, која је и министарка државне 
управе и локалне самоуправе. 
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Према њеним речима,  дијалог је у претходним недељама пре свега био разјашњаванње,  како 
би се обезбедила већа праведност. 
"То не важи само за плате, већ мора да се уводи ред и у статусу запослених и дефиницији јавних 
служби", навела је Удовички додајући да су данашњим дијалогом отклоњене дилеме у 
формулацијама у четири члана закона. 
"Два члана су мењана само у нијансама, више је реч о формулацијама, док је  суштина се није 
мењала", рекла је она. 
Када је реч о регресу и топлом оброку, договорено је, казала је, да се они исказују посебно а не у 
коефицијенту, са могућностима буџета у будућности. 
"Локалне самоуправе ће и убудуће морати да договарају своје буџете и да уређују основице за 
плате, и тако се отклања неуставност а сада су ситуације где су коефицијенти другачије 
одређени. Пред нама је велики посао, али посао који обећава јер уводимо ред на начин који 
обећава", рекла је Удовички. 
Седница Социјално-економског савета којој је присуствовао и премијер Вучић почела је данас 
око 11:30, а једина тачка дневног реда био је Нацрт закона о систему плата у јавном сектору. 
На седници осим чланова Колегијума Савета, учествовали и министри Кори Удовички, 
Александар Вулин, Душан Вујовић, Жељко Сертић, Златибор Лончар, Срђан Вербић, Иван 
Тасовац и Никола Селаковић. 
Потежица: Договорена кључна питања, за исти рад иста плата 
На данашњој седници Социјално-економског савета (СЕС) постигнут је договор о кључним 
питањима, изјавио је данас председник Синдиката јавне управе Његош Потежица додајући да 
је присуство премијера Александра Вучића допринело томе у великој мери. 
Потежица је Танјугу након седнице СЕС изјавио да су најважнија питања усаглашена у 
интересу предлагача и у интересу синдиката, те да су се чланови СЕС-а договорили и о начину 
дефинисања спорног члана 37. закона о платам и јавном сектору, чиме је договорено да се 
уместо формулације "расположивих средстава" уведе формулација "планираних средстава" у 
вези с различитим материјалним давањима. 
Потежица је рекао да су чланови СЕС-а разговарали и о основицама за исплату зараде, односно 
како да се постигне да сви запослени у јавном сектору за исти рад имају једнаку плату. 
"Најважније је да смо формулисали и обавезу исплате топлог оброка и регреса, јер годинама то 
право не остварујемо", рекао је Потежица истичући да то практично значи да је о кључним 
питањимаа постигнута сагласност и да се нада да, ако све договорено буде и унето у Нацрт 
закона, у пракси неће бити већих проблема када је у питање спровођење тог закона. 
Удовички: Рационализација мало касни, рокови су били тесни 
Систематизација и рационализација у јавном сектору, која би довела до тога да за државу ради 
14.000 људи мање до краја јануара, вероватно ће каснити, јер је рок од 60 дана у старту био 
тесан, изјавила је данас  потпредседница владе Кори Удовички. 
Упитана када ће 9.000 људи остати без посла, будући да је план био да од укупно 14.000 људи, 
5.000 оде природним одливом, она је рекла да је неопходно ускладити  извештаје и 
систематизације, као и да већ  има извештаја који су на мишљењу. 
Удовички је истакла да се одлуке доносе у локалним самоуправама у складу са законом о 
максималном броју запослених. 
"Апсолутно се ради на остваривању прописа. Чињеница је да се неће све у року испунити, али 
рок од 60 дана је био тесан. У овом тренутку је импресивно у ком времену се ради, будући и да 
је предизборно време", рекла је Удовички на конференцији у Влади Србије. 
Удовички, која је и министарка државне управе и локалне самоуправе, рекла је да није лако 
мењати систематизацију по први пут, јер се до сада никад није радила на такав начин да 
резултат буде мањи број запослених. 
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"Сада се један систем први пут учи томе да ради другачије, одговорније и ефикасније него до 
сада. Припреме су у току, чекамо да  добијемо све извештаје", закључила је она. 
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