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Да ли Министарство просвете пребројава синдикалце 
Аутор: Сандра Гуцијан 

 

Синдикат радника у просвети Србије, Синдикат образовања Србије и „Независност”, негодују а 

Унија синдиката просветних радника каже да је крајње време да утврдимо да ли су сва четири 

синдиката репрезентативна 

Синдикат радника у просвети Србије (СРПС), Синдикат образовања Србије (СОС) и Грански 
синдикат просветних радника Србије „Независност”, упутили су јуче допис Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја, у коме протестују због, како кажу, грубог кршења 
Закона о заштити тајности података и Закона о раду. 
Наиме, министарство је пре неколико дана послало допис у коме се директорима школа 
налаже да доставе спискове свих чланова синдиката са матичним бројевима. Председник 
Форума београдских гимназија Миодраг Сокић каже да је образложење министарства да су 
подаци потребни ради уноса у информациони систем. 
– Тиме су грубо прекршена права радника који су синдикално организовани, као и права 
појединаца из домена заштите тајности података. Јасно је да поменути подаци постоје у 
школама, али је такође јасно у којим случајевима и на који начин се они могу користити – 
наводи се у допису који су потписали Слободан Брајковић (СРПС), мр Валентина Илић (СОС) и 
проф. др Томислав Живановић („Независност”). 
На питање „Политике” зашто овај протест није потписала и Унија синдиката просветних 
радника Србије (УСПРС), која важи за највећи просветни синдикат, председница Јасна 
Јанковић одговара: 
– Колико знам нису тражени спискови, него бројно стање. Мислим да је дошао тренутак да се 
пребројимо, да видимо да ли су заиста сва четири синдиката репрезентативна. Ми тренутно 
имамо скоро 28.000 чланова, у 753 школа. 
 

 

 

 
ММФ: Србија ипак није лидер у региону по расту БДП-а  
Извор:Бета  
 
У групи европских земаља у развоју и напредних економија мањи економски раст од Србије у 
2016. имаће само Хрватска и Мађарска, објавио је Међународни монетарни фонд. 
Раст бруто домаћег производа (БДП) тог региона у текућој години ММФ прогнозира на 3,3 
одсто а у 2017. на 3,1 одсто. 
Највећи раст у региону у 2016. имаће Румунија - пет одсто, а следе Турска са 3,3 одсто, Пољска 
са 3,1 одсто и Бугарска са три процента. 
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Хрватски БДП ће, према новој прогнози Фонда, порасти ове године за 1,9 а мађарски за два 
одсто док ће раст Србије бити 2,5 одсто. 
Прогноза за регион односи се и на Албанију, Босну и Херцеговину, Косово, Македонију и Црну 
Гору за које нису објављени појединачни подаци. 
Међутим, Србија "предводи" по стопи незапослености која је у већини земаља региона осетно 
мања, чак и три пута мања у Пољској, Румунији и Мађарској. 
У Србији ће стопа незапослености, према прогнози ММФ, у 2016. бити 18,6 одсто а у 2017. 
години 18,7 одсто. 
Најмања незапосленост у 2016. биће у Мађарској, шест одсто, а у Пољској и Румунији незнатно 
изнад шест процената. 
Двоцифрену стопу незапослености, поред Србије, имаће ове године и Турска, од 10,2 одсто, и 
Хрватска, од 16,4 одсто. 
 
 

Возач "Ласте" прекинуо штрајк, синдикат "Слога" тек почиње 
Извор: Н1  

 

Возач саобраћајног предузећа "Ласта", Драган Филиповић, који је у том предузећу штрајковао 
глађу од прошлог четвртка прекинуо је протест, јер му је данас оверена здравствена књижица. 
Синдикат "Слога", с друге стране, сутра ступа у штрајк. 
Разлог Филиповићевог штрајка управо је било ускраћено право на лечење, јер му је 
здравствена књижица, као и осталим запосленима "Ласте" којих је око 2.400 била неоверена од 
јуна ове године. 
Из "Ласте" су за Н1 потврдили да данас почело оверавање здравствених књижица свим 
запосленима. 
Из кабинета генералног директора тог аутопревозника додају да је "споразум о одлагању 
плаћања пореског дуга на 60 месечних рата је одобрен од стране Министарства финансија и 
очекује се реализација свих техничких детаља у наредних неколико дана." 
Раније су из "Ласте" за Н1 навели да проблем са неовереним здравственим књижицама, који 
СП Ласта и њени запослени тренутно имају, датира од јуна 2016. године, а исти је последица 
пореског дуга за порезе и доприносе који датирају из 2004, 2006. и 2008. године у износу од 
око 1 милијарде динара.  
Ново руководство компаније, именовано у току 2015. године, наведени проблем је почело да 
решава чим су се за то стекли законски услови, и упутило је захтев за одлагање плаћања 
пореског дуга на 60 рата надлежном министарству.  
Синдикат “Слога” од сутра у штрајку 

Радници и чланови Синдиката "Слога" запослени у "Ласти" најавили су да ће сутра ипак 
ступити у штрајк због неоверних здравствених књижица, али и других проблема. 
Они траже повезивање радног стажа, уплату доприноса и објашњење о губитку тржишта, 
наводе они за Н1. 
У саопштењу синдиката се наводи да ће штрајк почети окупљањем у 12 часова испред 
дирекције Ласте на Нишком путу, када ће пословодство добити рок од три дана да испуни 
захтеве радника. 
Уколико захтеви не буду испуњени, цео Штрајкачки одбор, њих шеснаесторо, након тога креће 
у масовни штрајк глађу. 
Синдикат "Слога" истиче да посебно забрињава чињеница да је након писаног захтева за 
састанак са пословодством стигао писани одговор у виду претњи. 
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Министарство просвете затражило спискове чланова синдиката  
Извор:ФоНет  

 

Синдикат радника у просвети Србије, Синдикат образовања Србије и Грански синдикат 
просветних радника Србије "Независност" упутили су допис Министарству просвете у коме 
изражавају протест због грубог кршења Закона о заштити тајности података и Закона о раду, 
саопштио је Форум београдских гимназија. 
У саопштењу се наводи да је Министарство пре неколико дана директорима школа послало 
допис у коме се директорима налаже да доставе спискове свих чланова синдиката са матичним 
бројевима. 
Тиме су грубо прекршена права радника који су синдикално организовани, као и права 
појединаца из домена заштите тајности података, пише у саопштењу. 
Јасно је да поменути подаци постоје у школама, али је такође јасно у којим случајевима и на 
који начин се они могу користити, наводи се у саопштењу. 
Образложење министарства је да су подаци потребни ради уноса у информациони систем 
"Доситеј", а синдикати очекују хитну измену таквог понашања министарства и пријем код 
министра, саопштио је Форум београдских гимназија. 
 

 

 
 

"Ласти" секу крила да је што јефтиније продају 
Пише: Г. Влаовић 
 

Синдикалци: Уочили смо низ неправилности које се граниче са криминалом * 

Уместо да се вишкови запослених траже међу администрацијом, спискови се 

праве међу возачима, механичарима, хигијеничаркама и обезбеђењем  

Чланови Синдиката "Слога СП Ласта" сутра ће у 12 часова организовати штрајк у кругу 
предузећа, а у случају да њихови захтеви не буду испуњени, најављују и радикализацију 
протеста. 
- Од руководства предузећа захтевамо хитно повезивање радног стажа и оверу здравствених 
књижица за све раднике од 2013. године, исплату договореног социјалног програма као 
решења статуса за оне који су се досад пријавили, као и детаљно објашњење зашто су 
уступљене приватницима дугогодишње линије које су остваривале сигуран приход предузећу, 
посебно ексклузивног права на превоз миграната које смо добили од државе, а где је уочено 
низ неправилности и злоупотреба које се граниче са криминалом - каже за Данас Миладин 
Лазић, председник Синдиката "Слога СП Ласта". 
У случају да не добију одговоре, штрајкачи упозоравају да ће проширити своје захтеве, односно 
да ће тражити оставку комплетног руководства предузећа на челу са директором Бојаном 
Бојанићем. 
Лазић тврди да се међу прекобројнима у предузећу налазе и они који су неопходни за 
нормално функционисање "Ласте". 
- Уместо да се вишкови запослених траже међу онима који раде у администрацији, спискови за 
добровољни одлазак из предузећа се не праве међу њима, већ међу возачима, механичарима, 
хигијеничаркама, припадницима обезбеђења. То је потпуна бесмислица. Због тога је наш став 
да се све ово ради систематски како би се "Ласта" спустила на најниже гране. Крајњи циљ је да 
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се предузеће прода будзашто приватном капиталу. Већ смо чули приче да су за "Ласту" 
заинтересоване неке фирме са севера Косова и Метохије и из Хрватске, а очито је неком у 
интересу да продајна цена буде што нижа - истиче наш саговорник. 
Синдикалци сматрају да неко од надлежних делује инсајдерски у интересу приватних 
превозника у Србији па им одаје информације о ценама које на тендерима "Ласта" нуди како би 
њихове биле јефтиније. Такође, убеђени су да постоје и "дилови" са директорима агенција за 
запошљавање па је управо то разлог отпуштања профила радника потребних предузећу попут 
хигијеничарки и чувара. 
- Све су то разлози због којих ми штрајкујемо и тражимо одређене одговоре од руководства 
предузећа. Ми немамо намеру да одустанемо од наших штрајкачких захтева и протестоваћемо 
све док не буду усвојени. У случају да не буде слуха од стране надлежних, спремни смо да 
радикализујемо протест ступањем у штрајк глађу, а није искључено ни да ћемо се окупити 
испред Владе Србије - закључује Лазић. 
 
 

Извоз "погурао" раст БДП-а 
Пише: А. Милошевић 
 

После рецесије у 2014. раст привредне активности ове године може да досегне и 

2,5 одсто  

Српски бруто домаћи производ, мера свега што је у држави произведено током 12 месеци, 
прошле године је реално порастао за 0,8 одсто, објавио је Републички завод за статистику.  
Овај податак сам по себи није изненађујући, јер су све раније прелиминарне анализе такође 
процењивале БДП на 0,7 до 0,8 одсто у 2015. години, али нам подаци Завода сада дају 
детаљнији увид у то откуд овај минимални раст. 
Процентуално гледано, највеће учешће у формирању српског БДП-а имају прерађивачка 
индустрија - 15,6 одсто, трговина на велико и мало и поправке моторних возила - 10,2 одсто, 
пословање некретнинама - 8,9 одсто и пољопривреда, шумарство и рибарство - 6,8 одсто. 
Када се посматра на шта трошимо остварени бруто домаћи производ, ту убедљиво доминирају 
издаци за личну потрошњу домаћинстава, на које оде 73,8 одсто БДП-а. Издаци за финалну 
потрошњу државе чине 16,2 одсто, а бруто инвестиције у основне фондове - 17,7 одсто. 
Гледано по делатностима, највећи реални раст је забележен у рударству - 10,5 одсто, 
снабдевању струјом гасом и паром - 9,9 одсто и услугама смештаја и исхране - 6,2 одсто. 
Највећи реални пад бруто додате вредности имали су пољопривреда, шумарство и рибарство - 
7,7 одсто. 
Посматрано са расходне стране, највећи реални раст бележе извоз робе и услуга - 10,2 одсто и 
увоз робе и услуга - 9,3 процента, а највећи пад имају издаци за финалну потрошњу државе - 
1,5 одсто. 
Гледано номинално, српски БДП је прошле године био 4,04 хиљаде милијарди динара или 33,5 
милијарди евра. То је 3,5 одсто већи номинални БДП у односу на прошлу годину. Међутим, 
номинални БДП није добра мера привредног раста, јер се добија када се укупна производња 
помножи текућим ценама. На тај начин инфлација подиже БДП, али то што су производи и 
услуге поскупели не значи да је привреда у бољем стању нити да је производња порасла. Због 
тога се као мера привредног раста користи реални БДП, који у обзир узима такозване "сталне 
цене", односно цене које су важиле у одређеној референтној години. Тренутно је то 2010. 
година. Тако се сваке године, производи и услуге настали у тој години множе са ценама из 
2010. године, чиме се добија права слика раста, "непокварена" утицајем поскупљења. На тај 
начин се номинални раст од 3,5 одсто, претвара у стварни раст од само 0,8 процената. 
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Прошле године је и то био добар резултат, јер смо у 2014. години због поплава имали реални 
пад привредне активности од 1,8 одсто. Ту је и кључ великог скока у сегменту рударства и 
производње струје у 2015, јер је ЕПС обновио производњу на оним локацијама које су годину 
дана раније биле погођене поплавама. 
Србија је ову годину започела очекивањем привредног раста од 1,5 до 1,8 одсто у 2016, да би до 
сада пројекција нарасла на 2,5 процента, што је цифра са којом се сада слаже и Међународни 
монетарни фонд. Чак се најављује и могућност већег раста. Овакав раст је последица повећаних 
инвестиција и извоза, односно макроекономске стабилности и успеха постигнутих у фискалној 
консолидацији, што све охрабрује стране инвеститоре. За следећу годину ММФ пројектује раст 
од 2,8 одсто у Србији, док Влада Србије очекује три одсто, па и више од тога. 
Упркос томе, Србија остаје једна од земаља региона са најмањим привредним растом. 
Како су недавно истакли представници Светске банке, сва тржишта западног Балкана бележе 
привредни раст уз повећање запослености и смањење сиромаштва, тако да ће ову годину 
регион завршити са растом БДП-а у распону од два до 3,6 одсто, док ће просек региона бити 2,7 
одсто. 
Србија је уз Македонију, по оцени Светске банке, једина земља региона која ће наредне године 
имати привредни раст мањи од три одсто.  
 
 

Неједнаки у стресу 
Пише: Гојко Влаовић 
 

Губитк посла представља атак на људско достојанство и самопоштовање 

Прошле седмице у Београду је одржан округли сто " Права радника ангажованих преко 
агенција за запошљавање" у организацији Савеза самосталних синдиката Београда и 
Фондације "Фридрих Еберт". 
Посебну пажњу присутних београдских синдикалаца привукло је излагање психолога Николе 
Ристивојевића који је описао како стес фатално делује на здравље слабо плаћених, синдикално 
незаштићених, на одређено време запослених радника који се суочавају са сталним страхом од 
губитка посла. Одговарајући на тврдње Ристивојевића представник једне агенције за 
запошљавање која послује у Србији је истакао да у савременом друштву "нико више није 
сигуран да неће изгубити посао и очекује да ће на једном послу остати до краја радног века". 
Објашњење је да је то због глобализације привреде и да је сасвим нормално и уобичајено да 
ствари тако функционишу. Такво тумачење није наишло на одобравање присутних 
синдикалаца који су имали бројне примедбе на то резоновање. Никола Ристивојевић је у 
реплици на бриљантан начин објаснио да "стрес" добро плаћеног менаџера никако не може да 
се упореди са истинским стесом слабо плаћеног радника који не само да се плаши да ће 
отказом остати без средстава да издржава породицу већ губи људско достојанство и 
самопоштовање. Београдски синдикалци су са одобравањем пропратили Ристивојевићево 
излагање. Теорија о "флексибилности" запошљавања која пропагира да радно место ником 
није "загарантовано" представља неолибералну флоскулу насталу пре око 25 година, као 
наставак Фукојамине тезе о "крају историје". На наше просторе долази пре 15 година а посебан 
елан и промоцију доживљава управо сада када ужива подршку премијера Александра Вучића 
који на неолиберални економски концепт гледа са разумевањем и нескривеним симпатијама. 
Међутим, након негативних ефеката економске кризе коју нису изазвали "лењи радници" већ 
грамзиви банкари, енормног богаћења мањине и наглог сиромашења широких слојева, 
високих профита страних компанија којима држава Србија субвенционише радна места, 
ниских плата и одредаба Закона о раду који је писан по мери послодаваца , чак и они 
синдикалци који су у то и веровали више не купују причу о "флескибилном запошљавању". 
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Тачније речено о оном облику запошљавања који власницима омогућава енормни профит, 
менаџерима велике бонусе а све на рачун јефтине радне снаге која "флексибилно" може бити 
отпуштена и замењена истом таквом из реда армије незапослених. Неолиберални теоретичари 
ће бити принуђени да промене реторику у борби за своју "ствар" јер чак и уз наклоност центара 
моћи њихове пароле постају све неубедљивије. Да београдски радници постају освешћенији 
потврђује и то што се ових дана Удруженим синдикатима Србије "Слога" јавила група 
запослених у Мекдоналдсу заинтересованих за оснивање синдикалне подружнице. У мојим 
двадесетим неки познаници су се хвалили запослењем у "Меку" и приликом да напредују у 
хијерархији а данашње генерације сматрају да треба да искористе своје право на синдикално 
организовање. Чињеница да су наши суграђани синдикалци спремни да солидарно и 
конкретно штите права запослених треба да радује све добронамерне јер је управо то тренд у 
свим развијеним земљама чије стандарде желимо да достигнемо. 
 

 

 
 

Мањи раст од Србије имају само Хрватска и Мађарска  
Извор:Бета 

 

У групи европских земаља у развоју и напредних економија мањи економски раст од Србије у 
2016. имаће само Хрватска и Мађарска, објавио је данас Међународни монетарни фонд (ММФ) 
У групи европских земаља у развоју и напредних економија мањи економски раст од Србије у 

2016. имаће само Хрватска и Мађарска, објавио је данас Међународни монетарни фонд (ММФ). 

Раст бруто домаћег производа (БДП) тог региона у текућој години ММФ прогнозира на 3,3 

одсто а у 2017. на 3,1 одсто. 

Највећи раст у региону у 2016. имаће Румунија, од пет одсто, а следе Турска са 3,3 одсто, 

Пољска са 3,1 одсто и Бугарска са три процента. 

Хрватски БДП ће, према новој прогнози Фонда, порасти ове године за 1,9 а мађарски за два 

одсто док ће раст Србије бити 2,5 одсто. 

Прогноза за регион односи се и на Албанију, Босну и Херцеговину, самопрокламовано Косово, 

Македонију и Црну Гору за које нису објављени појединачни подаци. 

Међутим, Србија "предводи" по стопи незапослености која је у већини земаља региона осетно 

мања, чак и три пута мања у Пољској, Румунији и Мађарској. 

У Србији ће стопа незапослености, према прогнози ММФ, у 2016. бити 18,6 одсто а у 2017. 

години 18,7 одсто. 

Најмања незапосленост у 2016. биће у Мађарској, шест одсто, а у Пољској и Румунији незнатно 

изнад шест процената. 

Двоцифрену стопу незапослености, поред Србије, имаће ове године и Турска, од 10,2 одсто, и 

Хрватска, од 16,4 одсто.  
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"Икарбус" завршава 40 аутобуса  
Аутор:П. ЖИВКОВИЋ 

 

Оживела производња у погонима земунске фабрике где пуном паром ради 300 радника. 
Београдском ГСП иде 30, у Нови Сад девет, два "Ластри" и један Ђердапу. Десет возила ГСП 
испоручују се сутра 
НЕКАДАШЊИ гигант старе Југославије, земунски "Икарбус" је поново на путевима успеха. У 
погонима нашег највећег произвођача аутобуса ради се пуном паром, а тренутно се производи 
око 40 аутобуса! 
- Већ у среду испоручујемо 10 нових аутобуса за Градско саобраћајно предузеће Београд - каже 
за "Новости" генерални директор "Икарбуса" Александар Вићентић - ради се о соло аутобусима 
направљеним на МАН самоходној нископодној шасији. 
За ГСП се израђује још 20 аутобуса који су "на линији". 
- Успели смо да се квалитетом и ценом наметнемо на домаћем тржишту - каже Вићентић. - 
Тако за Нови Сад правимо девет аутобуса, један иде за Ђердап и два за "Ластру". 
Велики пројекат са "мерцедесом" се наставља. Почела је израда још једног прототипа, овога 
пута на новој шасији са "евро 6" мотором. Да подсетимо, ова врста мотора (еколошка норма, 
стандард "6") је обавезан у свим земљама Европске уније, па и у многима које нису чланице и 
један су од главних препрека што до сада "Икарбус" у последњих годину-две није могао да 
продаје своја возила у иностранству. 
- Радимо, после 10 година, први међуградски аутобус за познатог наручиоца ("Арива") - каже 
директор земунске фабрике Вићентић. - Ради се о модерном аутобусу којег радимо на шасији 
"мерцедеса" са "евро 6" мотором. То је велики изазов за све нас у "Икарбусу" и морамо да дамо 
све од себе да покажемо да смо способни да правимо и овакву врсту аутобуса. 
Око 300 радника у погонима "Икарбуса" има пуне руке посла, јер се поред израде нових 
аутобуса увелико примају и наруџбе за ремонте. Из ГСП је стигла флотила од 18 зглобних 
аутобуса који су зрели за озбиљнији ремонт.  
"МЕРЦЕДЕСОВ" ПРВЕНАЦ СЕ ДОБРО ПОКАЗАО 
Први "Икарбусов" аутобус направљен у сарадњи са "Мерцедесом", модел "ИК 112 ЛЕ", 
такозвани "лоу ентри", увелико саобраћа линијама ГСП. 
- Виђам га свакодневно на улицама. Неколико пута смо ишли и у заједничку "контролу" 
директор "Икарбуса" Вићентић и ја, и веома смо обрадовани тиме што су задовољни и путници 
и возачи - каже генерални директор "Стар импорта", заступника "Мерцедеса" за Србију, Ралф 
Јирген Зојерле, који је недавно на Сајму у Хановеру за "Новости" потврдио да су у "Мерцедесу" 
задовољни сарадњом са земунском компанијом. 
 

 

Лекари најављују протест  
Аутор:Ј. Ж. С.  

 

Синдикат лекара и фармацеута Србије ће крајем октобра почети протест јер су незадовољни 
стањем у здравственом систему 
СИНДИКАТ лекара и фармацеута Србије ће крајем октобра почети протест јер су незадовољни 
стањем у здравственом систему Србије. Како кажу, одустали су од штрајка, јер би то највише 
погодило пацијенте, а то не желе. 
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Према речима Милице Николић Урошевић из СЛФ, систем се последњих година драматично 
урушава, јер уместо да надлежни воде здравствену политику, они су увели политику у 
здравство. 
- Најлошији изум садашње политике је именовање в. д директора здравствених установа - каже 
Николић Урошевић. - Уместо да пацијент буде у центру пажње, он је у центру патње 
административних процедура. Систем је постао неодржив, одсуство индивидуалне 
одговорности директора домова здравља и болница има за последицу лошу организацију, 
недостатак доктора, запошљавање немедицинског кадра и системски мобинг над лекарима. 
Љиљана Томашић, из београдског СЛФ, сматра да ускоро грађане Србије неће имати ко да 
лечи, јер доктори одлазе из земље због понижавајуће малих плата, великог броја пацијената, 
нехуманих услова рада. 
 

Просветни синдикати писали Министарству просвете: Против пописа 

синдикалаца  
Аутор:И. М.  

 

Синдикати упутили су протестно писмо због налога који је стигао директорима школа, да 
проследе спискове свих чланова синдиката са матичним бројевима 
ПРОСВЕТНИ синдикати упутили су протестно писмо Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја због налога који је из овог министарства стигао директорима школа, да 
проследе спискове свих чланова синдиката са матичним бројевима. У заједничком допису 
Синдиката радника у просвети, ГСПР "Независности" и Синдиката образовања Србије тврде да 
је реч о грубом кршењу Закона о заштити тајности података и Закона о раду. 
Из Министарства, међутим, одговарају на оптужбе синдиката, тврдећи да су од школа само 
тражили збирно податке о броју чланова репрезентативних синиката, без имена и презимена и 
матичног броја особа учлањених у синдикат. Исто је, наводе, рађено и претходних година. 
Личне податке тражили су само за репрезентативне представнике синдиката, због 
обрачунавања њиховог додатка на плату, који улази у буџет установе. 
 

 

Научници опет стрепе за плате  
Аутор:И. МИЋЕВИЋ  

 

Истраживаче поново чека неизвесност око расписивања конкурса за финансирање. Иза 
затворених врата кују се нови планови за плаћање научног рада 
НАУЧНИЦИ ће, по свему судећи, поново стрепети за своје плате. Млади истраживачи, у исто 
време, мораће још да "греју резервну клупу", чекајући нови циклус финансирања, како би 
могли да буду укључени у пројекте. Све и када би данас био расписан конкурс за финансирање 
новог циклуса истраживања, процењује се, не би могао да буде завршен до Нове године. Тада 
истиче рок који је Влада Србије продужила научницима, након скандала са обарањем конкурса 
који је на владу отишао са потписом бившег ресорног министра Срђана Вербића. 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић у првом интервјуу 
"Новостима", непосредно након именовања, изјавио је да очекује расписивање конкурса у 
другој половини септембра или почетком октобра. Нагласио је да ће сачекати формирање 
Националног савета за науку. Дошао је октобар, али до данас нити је влада формирала Савет, 
нити је расписан конкурс. 
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- Чекаћемо формирање Савета за науку - једини је одговор који су "Новости" успеле да добију 
од ресорног министарства. 
Савет треба да формира Влада. А актуелни циклус истраживања требало је да буде завршен још 
2014. 
У исто време, иза затворених врата, кују се нови планови за финансирање науке. У оптицају је 
неколико модела, а још се не зна који ће бити одабран. Једна од опција је да постојећи циклус 
добије још неколико месеци.  
- Није сигурно да ће конкурс ускоро бити објављен. Последње информације имамо од петка, 
када смо се састали са министром, државним секретаром и помоћником министра - каже за 
"Новости" др Ђурђица Јововић, председница Синдиката науке. - Једна од опција је да се циклус 
продужи и да се за то време спреми институционални модел финансирања, чије увођење је, 
Стратегијом научног развоја, планирано за 2019. годину. На нивоу владе формирано је тело 
које се бави израдом акционог плана за институционално финансирање научне заједнице. 
Према речима наше саговорнице, пут до институционалног финансирања је дуг, јер ће, између 
осталог, сваки институт морати да прође међународно и домаће вредновање. 
Др Милован Шуваков, доскорашњи помоћник министра, а сада поново научник у Институту за 
физику, сматра да би евентуално нерасписивање конкурса показало неспособност ресорног 
министарства да прати дугорочно стратешко опредељење државе, делујући популистички пред 
интересним групама. Тако бисмо, каже, баш као што и даље имамо вечите студенте добили и 
вечите научнике. 
- Било која иницијатива да се тренутно стање замрзне на дужи период није добра и директно 
блокира младе људе да се укључују у пројекте и праве своје пројекте - сматра Шуваков. - 
Претпостављам да иницијатива потиче од колега којима је остало неколико година до пензије, 
па им не одговара да их неко пред крај каријере вреднује. У овом моменту је и лош конкурс 
боље решење од замрзавања. 
НОВАЦ И ИНСТИТУЦИЈАМА И ПРОЈЕКТИМА 
ИНСТИТУЦИОНАЛНО финансирање је важно и за факултете и за институте и треба га 
развијати кроз нов законски оквир, али то не сме бити изговор за одлагање конкурса - сматра 
Шуваков. 
Овакав модел значи да би део новца добијале институције, а део би одлазио на конкретне 
пројекте. 
 

 

 
 

Просветни синдикати против система "Доситеј": Списковима 
синдикалиста министарство крши закон  
Извор:Бета 

 

Три синдиката просветних радника изразила су данас протест због тога што је Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја тражило да школе доставе спискове свих чланова 
синдиката са матичним бројевима и затражила пријем код министра Младена Шарчевића. 
- Тиме су грубо прекршена права радника који су синдикално организовани, као и права 
појединаца из домена заштите тајности података - навели су у саопштењу Синдикат радника у 
просвети Србије, Синдикат образовања Србије и Грански синдикат просветних радника Србије 
"Независност". 
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Три синдиката оценила су да поменути подаци постоје у школама, али и да је такође јасно у 
којим случајевима и на који начин се они могу користити. 
Како се наводи у саопштењу, Министарство је навело да су подаци о запосленима потребни 
због уноса у информациони систем "Доситеј". 
- Синдикати очекују хитну измену оваквог понашања министарства - пише у саоштењу. 
 

 

ММФ: Раст Србије 2,5 одсто у 2016, незапосленост 18,6 одсто  
Извор:Танјуг 

  

Међународни монетарни фонд потврдио је данас прогнозу раста БДП-а Србије за ову годину на 
2,5 одсто, како је и најављено приликом јунске посете Мисије ММФ Београду. 
Та институција је данас, током традиционалног јесењег заседања ММФ и Светске банке у 
Вашингтону објавила најновије економске прогнозе за цео свет у документу Wорлд ецономиц 
оутлоок. 
Према том документу, коригована је на више процена раста БДП-а Србије за наредну 2017. 
годину за 0,4 одсто, на 2,8 одсто. 
У последњем документу ове врсте који је ММФ објавио у априлу ове године, предвидјало се да 
ће БДП у Србији у 2017. да расте по стопи од 2,3 одсто. 
ММФ, када је реч о стопи незапослености, прогнозира да ће она износити 18,6 одсто у овој 
години, и 18,7 одсто у наредној. 
 
 

Антић: Рударство кључно за развој Србије  
Извор:Танјуг 

  

Рударство је једно од кљуцних места за раст и развој Србије, посебно за наш индустријски раст, 
изјавио је данас министар рударства и енергетике Александар Антић. 
"Ова и претходна влада су огромну енегрију посветили стварању укупног амбијента за 
економски развој и опоравак Србије и донели цитав сет закона који пре свега треба да створи 
услове за привредни развој и привлачење инвестиција", рекао је Антић на отварању 
међунардне конференције о минералним ресурсима у Србији. 
Министар је на скупу под називом "Покретачка снага привредног развоја Србије", истакао да су 
сви напори владе почели да дају резултате. 
"Изашли смо из рецесије, остварили смо раст БДП просле године, а ове године оцекујемо раст 
измедју 2,5 и 3 процента", истакао је Антић додајући да је све то охрабрујуће и улива наду да 
Србија иде напред. 
 
 

СТАЋЕМО ПОД ЈЕДНУ ШЉИВУ Србију за само шест година напустило 
чак 27.500 високообразованих талената  
Аутор:Андриана Јанковић 

 

Чак две трећине младих жели да напусти Србију, а надлежни органи не брину довољно о 
талентима наше земље, каже за "Блиц" Владимир Гречић, стручњак за миграције и професор 
на Институту за међународну политику и привреду. 
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Није тајна да је одлив мозгова један од горућих проблема Србије, али најновији подаци су 
алармантни. Само у периоду од 2007. до 2014. године број емиграната из Србије у земље 
чланице Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) порастао је са 27.000 годишње, 
на чак 58.000. То је повећање за скоро 115 одсто! 
- Годишњи број емиграната из Србије поприма галопирајући раст - упозорава професор 
Гречић. 
Повећање броја емиграната из Србије у 2014. износило је, у односу на 2013. годину 
чак 29,4 одсто! 
Гречић процењује да је проценат високообразованих међу емигрантима из Србије између 12 и 
15 одсто. То значи да је само у 2014. Србија у најбољем случају изгубила скоро 7.000 
најталентованијих, а у периоду од 2007. до 2014. чак 27.500! Колике су бројке за ову и прошлу 
годину можемо само да ишчекујемо са зебњом. 
- Најнеповољније за привреду и друштво је одлазак најталентованијих у иностранство, а то су 
они који освајају највећа признања на светским такмичењима младих. А општа перцепција је 
да надлежни органи у Србији не брину довољно о талентима своје земље. То потврђује и 
најновији извештај Светског економског форума да је Србија и по "капацитету за задржавање 
талената" и по "капацитету за привлачење талената" на претпоследњој, 137. позицији од 138 
земаља обухваћеним извештајем - каже Гречић за "Блиц". 
Србија је суочена са три негативне тенденције: 
1) Више нас умире него што нас се рађа! У Србији је између 1992. и 2013. године преко 550.000 
више умрло него рођено, показује анализа познатог демографа Горана Пенева. Ако 
претпоставимо да се тренд наставио и до ове године, наша земља је изгубила становника 
колико их има цела Црна Гора! Само је Бугарска испред Србије по негативној стопи 
прираштаја у Европи. 
2) Дугогодишња економска криза!Ризик од сиромаштва - дефинисан као део становништва 
који живи са мање од 60 одсто просечног прихода у земљи - у Србији износи чак 25,6 одсто. 
Сваки четврти становник! 
3) Све интензивнија емиграција младих! 
Економски разлози главни 
Студија социолога Смиљке Томановић и Драгана Станојевића за 2015. годину показала је да се 
млади одлучују за емиграцију скоро у потпуности из економских разлога. Таквих је било чак 
81,9 одсто испитаника. 
- Желе да оду ради побољшања животног стандарда, лакшег запослења или бољих услова за 
покретање сопственог посла - каже Гречић. 
Шта Србија треба да уради како би задржала младе? 
Према речима професора Гречића, пре или касније креатори политика у Србији мораће 
адекватније да се суоче са кључним изазовом: како ублажити проблем одласка талената. 
- Србија би морала да превазиђе слабости као што су низак ниво БДП-а и улагања у 
истраживање и иновације, одсуство стратешког управљања, мали број истраживача у 
привреди, одсуство механизама за сарадњу науке и привреде, као и мали број патената и 
техничких решења. Није за утеху, али је чињеница да мање развијене чланице ЕУ имају још 
озбиљнијих проблема депопулације. Румунија је по годишњем броју емиграната на другом 
месту међу 50 држава, док је Хрватска 18. а Србија 19. - каже Гречић. 
 
 

 
 
 

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D1%83_%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98
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НЕ МОГУ КОД ЛЕКАРА Запослени у саобраћајном предузећу Ласта 
штрајкују због здравствених књижица  
Извор:Бета  

 

Радници и чланови синдиката Слога саобраћајног предузећа Ласта најавили су за сутра штрајк 
због, како је наведено у саопштењу, неоверених здравствених књижица и немогућности да лече 
себе и своје породице. 
Како је најављено, штрајк ће почети окупљањем у 12 часова испред дирекције Ласте на 
Нишком путу, пословодство ће имати три дана да испуни захтеве синдиката, а уколико се то не 
догоди почеће штрајк глађу. 
У саопштењу је прецизирано да Штрајкачки одбор чини 16 чланова, а очекује се да штрајк 
подржи већи броја чланова синдиката Слога и радника Ласте из читаве Србије. 
"Стрпљењу је, после свих претњи и понижења које смо доживели дошао крај. Нећемо се 
померити из круга дирекције и могу само да нас носе", наведено је у саопштењу. 
Додаје се и да посебно забрињава чињеница да су чланови синдиката добили опомене пред 
отказ након захтева за састанак са пословодством на којем би се разговарало о хитној овери 
здравствених књижица, уплати радног стажа и исплати социјалног програма. 
 

 

 
 
 
Ђурић: Бранићемо Трепчу на сваки начин 
Извор:РТС 
 
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Марко Ђурић изјавио је данас да приштинску 
власти кроз нацрт Закона о Трепчи желе да национализују тај комбинат, али да им то неће 
проћи и да ће Београд бранити и заштити Трепчу на сваки начин.  
"Црни облаци су поново над Трепчом. На делу је отимање комбината, приштинске власти 
покушавају да национализацију Трепчу", рекао је Ђурић за РТС. 
Он је додао да је потпуно реактивиран покушај од прошле године када су приштинске власти 
кроз специјални закон о Трепчи покушали да национализују Трепчу, да је одузму законитим 
власницима, Фонду за развој Србије и другим повериоцима. 
Подсећа да је Београд више пута тражио да се о Трепчи, али и имовини уопште разговара у 
Бриселу, али да су наишли на "глуве уши приштинских институција". 
"Они оваквим потезима покушавају да отимачином ставе све учеснике пред свршен чин. 
Наравно то неће проћи, бранићемо Трепчу, заштитићемо Трепчу на сваки начин", рекао је 
директор Канцеларије за КиМ. 
Он каже да се нацрт закона о Трепчи ниоткуда појавио и да се није разговарало ни са српским 
представницима, ни са руководством Трепче. 
Њиме се, казао је Ђурић, предвиођа национализација Трепче, потпуно одузимање Србији, 
лишавање Срба својинских права, управљачких права и што је важно то је грубо кршење 
CEFTA споразума, Споразума о стабилизацији и придруживању, те да је то незапамћено 
безакоње у најави. 
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"Ми ћемо већ данас покренути процедуре. Обевестити представнике ЕУ, покренути арбитражне 
поступаке, али предузети и друге правне, али и политичке мере. Разговарамо са највишим 
представницима међународне заједнице", рекао је Ђурић. 
Он додаје да српска страна покушава да подстакнемо разговоре, јер се питање имовине мора 
решавати кроз разговоре, јер је реч о имовини Фонда за развој Србије, али и неких страних 
компанија које су деоничари. 
"Највећи проблем и највећи изазов није само у стотинама милиона, можда и милијардама евра, 
проблем је више од 3.000 запослених чија би права била угрожена. Влада Србије заштитиће 
њихове интересе и неће дозволити да неко остане без зарада и на улици", казао је Ђурић. 
Подсећа да је Трепча за привреду на КиМ витал, али и да се више рудних лежишта налази у 
централној Србији, а да су улази само на КиМ. 
Упитан да ли ће ићи на КиМ пошто му је две недеље забрањен улазак он је рекао да ће ићи и да 
му то нико не може забранити. 
"Неће ме нико ућуткати, КиМ је саставни део Србије. Неће ми нико завранити да идем доле", 
закључио је Ђурић. 
 

 

 
 
НИ: Радници пропалих фирми чекају Вучића 
Извор:Јужне вести, ОК Радио 

 

Петнаестак представника радника појединих државних фирми, различитих синдиката и 
удружења потписало је заједнички документ којим траже од Владе Србије и премијера 
Александра Вучића да реше проблем са заосталим зарадама, радним стажом и статусом 
предузећа. Траже разговор са њим у Нишу. 
Нишлије које се сваког петка окупљају испред Градске куће нису једини радници некада 
великих предузећа у бившој Југославији, који су после инфлације и привитацизација 
деведестих и двехиљадитих остали без посла и пара. 
Како каже представник Синдиката запослених на одређено време Радиша Спасић, таквих у 
Србији има пуно, а само их је у Нишу 4.500. 
Он је са својим колегама из Крушевца, Аранђеловца, Пирота, Сомбора, Зрењанина, Ариља, 
Ужица и Прокупља одлучио да заједнички траже своја права. 
- Покушавамо да ове проблеме издигнемо са локала. Да се сви организујемо јер сви ми, бивши 
радници великих предузећа, имамо иста права. Имамо конкретне предлоге и решења и 
спремни смо на договор - каже Спасић. 
У документу који су потписали сви окупљени представници радника наведена су 4 захтева: да 
се свим радницима друштвених предузећа у Србији исплате заостале зараде, да се свим 
радницима исплати социјални програм, да се свима повеже радни стаж и да се временски 
ограничи дужина трајања стечаја. 
- Имајући у виду ове и безброј других проблема који прате раднике у предузећима која су у 
стечају, ликвидацији, предузећима у којима је поништена приватизација, и да је ситуација и 
даље алармантна, представници радника захтевају хитан састанак са премијером Владе Србије 
Александром Вучићем и надлежним министрима - пише у захтеву. 

http://www.okradio.rs/vesti/regionalne/ni-radnici-propalih-firmi-cekaju-vucica_59120.html
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Спасић каже да ће покушати да се са колегама из Ниша организује да се у недељи када у Нишу 
борави Влада Србије, од 10. до 17. октобра, свакодневно окупљају испред Градске куће 
захтевајући састанак са надлежнима. 
- Уколико не одговоре на наш захтев и не желе да нас приме, доћи ће и колеге из других 
градова и направићемо масовнији протест како бисмо скренули пажњу премијеру на своје 
проблеме - каже Спасић. 
Само у Нишу радници пропалих предузећа потражују око 2 милијарде динара, а Спасић каже 
да је на нивоу државе та цифра око 30 милијарди. 
Ипак, радници су, како каже, спремни на договор, на исплату у ратама или у обвезницама 
којима би могли да измире рачуне за струју, воду, комуналије и остало. 
 

 


