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Михајловић: Реформе ће бити настављене 

Извор: ФоНет  

Влада Србије ће наставити реформе и неће одустати од реструктурирања јавних 
предузећа, изјавила је данас потпредседница техничке Владе и министарка 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Зорана Михајловић 

Влада Србије ће наставити реформе и неће одустати од реструктурирања јавних предузећа, 
изјавила је данас потпредседница техничке Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Зорана Михајловић. 

"Због тога верујем да ће и ова рунда преговора с ММФ-ом бити успешна", рекла је Михајловић 

и додала да је за даљи економски развој пре свега неопходна политичка стабилност што Србија 

има", рекла је Михајловић, гостујући у јутарњем програму ТВ Пинк, саопштава Министарство 

грађевинарства. 

Неке ствари у вези са реструктурирањем јавних предузећа, како је рекла, не иду баш како је 

планирано. 

"Има проблема и отпора, али ћемо током преговора са ММФ договорити даље кораке., 

Реформе нас тек очекују, али верујем да ће оне бити успешне јер смо једина земља у Европи са 

растом али да имамо и повећање прогноза раста", додала је она. 

Михајловић је истакла да је на списку за реформе и реформа катастра и Железница Србије која 

већ има резултате будући да је у прва три месеца ове године у односу на прва три месеца 

претходне повећала приходе за 27 одсто док су расходи у расту тек за седам процената. 

Упитана шта ће посета кинеског председника Си Ђинпинга Србији после 32 године значити за 

Србију, Михајловић је одговоила да је ово велика и значајна посета која доказује стабилност 

Србије, и да ће током ове посете бити потписано око 20 споразума. 

"Разговараћемо сигурно о деоници Сурчин-Обреновац која ће спојити Коридор 10 и 11, али и о 

модернизацији пруге Београд-Будимпешта, култури ", најавила је Михајловић. 

Према њеним речима, у претходних 30 година у Србији се градило без икаквих папира а да 

сада грађевинарство има Закон о планирању и изградњи али и Закон о озакоњењу који ће 

увести ред у ову област. 

Оценила је и да најновији медијски напади на њу узрок имају управо у томе што некоме не 

одговара примена ових закона. 
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НОВА МОДА У СРБИЈИ Послодавци сумњиве раднике воде на 
приватни ПОЛИГРАФ 

 

У Србији је последњих година све популарнија употреба “приватних полиграфа” које користе 

махом послодавци, родитељи и супружници како би проверили истинитост тврдњи 

запослених, деце или партнера или установили неки вид преваре. 

Услуге приватног полиграфа могу се добити у приватним детективским агенцијама, а 

полиграфисти су најчешће бивши полицајци обучени за детектовање лажи. 

Полиграфиста детективске агенције “Протекта” професор доктор Остоја Крсић рекао је Тањугу 

да у приватној пракси најчешће тестира случајеве у вези с љубавним преварама, брачним 

проблемима, кућним крађама које почине деца, супружници и гости, и оне који се тичу 

поткрадања у фирамама. поткрадају не само запослени, већ и партнери - пријатељи, кумови, 

рођаци. Спроводе се тестови пре и у току запослења да би се потврдила лојалност и поштење. 

Друга врста тестова су периодични тестови, „вакцине на истину”, а спроводе се на три или шест 

месеци. Тај тест, према речима Крсића, пролазе сви запослени, након чега се врши 

елиминација оних који реагују на питања: да ли су нешто украли или одали пословну тајну... 

Трећа врста тестова спроводи се када се крађа већ догоди, углавном у мањим фирмама, па се 

тестира цела смена или они који су имали приступ роби. 

На питање да ли полиграф може да се изигра, стручњак даје одричан одговор. 
 

ОТКАЗИ КЉУЧНИ ЗА ДОБРУ ОЦЕНУ Мисија ММФ данас почиње 
званичне разговоре са српским властима 

Аутор: С. Вукашиновић  

Мисија ММФ разговором с премијером Александром Вучићем данас почиње преговоре о 

четвртој ревизији аранжмана са Србијом. 

У фокусу ће бити реформа јавног сектора и јавних предузећа, где ће представници ММФ 

инсистирати на јасној динамици реализације која касни, а подразумева и дефинисање 

прекобројних и исплату надокнаде по години стажа. Извор „Блица“ близак ММФ тврди да је 

ово кључна ставка за позитивну оцену ревизије аранжмана. 

- За њих је посебно важна реформа јавних предузећа јер постоје отпори синдиката око 

отпремнина за прекобројне. То ће бити најтврђи орах у преговорима јер је мисија изричита да 

за све мора да важи исти аршин, дефинисан Законом о раду. Другим речима, они не одступају 
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од тезе да вишак радника у свим јавним предузећима добије надокнаду у висини једне трећине 

бруто плате плус 50 одсто тог дела, што не прелази више од 200 евра по години стажа. По том 

принципу 2.700 радника Железнице би требало до краја јула да напусте компанију, али чини се 

да ће он важити и за раднике ЕПС који траже неколико пута већу отпремнину - каже наш 

саговорник. 

Посета мисије ММФ, коју предводи Џејмс Руф, почела је 9. јуна, а планирано је да траје две 

недеље. 

 

 
Живановић: Уместо што сређује учионице Вучић да „уреди“ 
професорске плате 

Извор: Југмедиа 

 

ЛЕСКОВАЦ – Посветари очекују да се до краја године њихове плате изнивелишу јер Вучић не 

може да прича о повећањима зарада кад генерално мора да их врати на претходни ниво, 

поручио је данас у Лесковцу Томислав Живановић председник Синдиката просветних радника 

Србије „Независност“. 

Он је, какао је сам казао, морао да подсети премијера да је наставни кадар заправо тај који 

образује децу. 

„Лепо је то што премијер хоће да улаже у сређивање школа и учионица, али мора 

да схвати да клупе не уче децу већ компетентни професори које мора адекватно 

материјално да афирмише„, казао је Живановић. 

Синдикати просветних радника су, иначе, пре десетак дана дописом подсетили Александра 

Вучића да је обећао да ће одмах по формирању нове Владе запосленима у образовним 

установама бити исплаћена једнократна помоћ која би требало да износи десетак хиљада 

динара. 

„С обзиром да се премијер хвали како је земља финансијски ојачала и напредовала, синдикати 

се надају да ће му сада бити лакше да испуни дато обећање“, истакао је Живановић. 

Просветарима држава враћа 400 милиона? 

Коверте српских наставника су за време коришћења годишњег одмора у 2015. години биле 

тање у просеку од пет до шест хиљада динара. 
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Умањење је настало јер је приликом обрачуна накнаде коришћен просек плате у последња три 

месеца, а не како прописује закон, у последњих 12 месеци. Разлика је настала зато што су плате 

за овај период умањене за 10 процената. 

„Министарству смо упозорили на пропусте и обећали су исправљање грешке“, казао је први 

човек синдиката „Независност“. 

Према једноставној рачуници, Министарство просвете ће за исправљање ове грешке морати да 

издвоји око 400 милиона динара. 

Ново синдикално руководство на југу Србије 

Живановић је заправо присуствовао Изборној скупштини ГСПРС „Независност“ за Јабланички 

и Пчињски округ. 

За председниак на нивоу оба округа изабран је лебанчанин Небојша Здравковић. 

За председника „Независности“ у Јабланичком округу изгласан је Ненад Стаменковић из 

Лесковца, а за Причњски округ Сузана Лазаревић из Бујановца. 

 


