
1 

 

          

26-27. новембар 2016. 

                                        

  

 

 

СТРАНАЧКА МАШИНЕРИЈА ИМ ПОЈЕЛА ПЛАТЕ Бабице, војници и 
наставници ће још дуго чекати да им врате достојанство (стр.2) 
АЗИЛ ЗА СПС КАДРОВЕ Кикиндски "Тоза Марковић" удомљава 
социјалисте након што је фабрику преузео Србијагас (стр.3) 
Mинистарство одбране: Неће бити смањења плата ни отпуштања 
(стр.4) 
Радници успели да сачувају ФАП (стр.5) 
Сваки трећи са оброком на посао (стр.6) 
Ђорђевић: Поносан сам на војнике који нису протестовали (стр.7) 
Испод јелке скупље кафа, цигарете, шминка, хемија! (стр.8)  

Просечна нето зарада у Србији у октобру смањена на 45.281 динар 

(стр.9)  

Кажњен и када раније и када касније оде у пензију (стр.9) 
Отпремнине у Железници 240 евра (стр.11) 
Радници нишке Омладинке страхују да ће остати без плата (стр.12) 
Војни синдикат Србије протестовао, однели писмо Николићу (стр.13) 
Грађански бунт Милета Делића - нећу милостињу, хоћу пензију 
(стр.15) 
Ђорђевић: Поносан сам, слаб одзив политикантском синдикату 
(стр.15) 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

http://www.politika.rs/
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202
http://www.pravda.rs/


2 

 

 
 
 
СТРАНАЧКА МАШИНЕРИЈА ИМ ПОЈЕЛА ПЛАТЕ Бабице, војници и 
наставници ће још дуго чекати да им врате достојанство  
Аутор:Наташа Латковић 
 
Од следеће године биће повећане плате у јавном сектору, али то повећање и даље је далеко од 
задовољавајућег. Неки од запослених у просвети, здравству и војсци, чији послови са собом 
носе велику одговорност, али и ризик, и даље ће примати зараде испод републичког просека. А 
да ли, уз прави приступ државе, ту нешто може да се промени и како се друге земље у региону 
односе према овим професијама? 
Да је Србија сиромашна земља и да никад нема довољно пара у буџету, јасно је свима. Тако 
готово увек гласи одговор надлежних министара на сваку претњу штрајком запослених у 
просвети, здравству, војсци и осталим секторима чије плате долазе из државног буџета. 
Ипак, и даље је тешко прихватити да бабица која обави стотине порођаја годишње прима плату 
од око 35.000 динара или да учитељи и наставници чији рад у највећој мери утиче на 
образовање и васпитање деце зарађују у просеку 40.000 динара. 
Чему они могу да се надају и да ли ће у неком скоријем периоду бити достојанствено плаћени 
за свој рад? 
Директор Математичке гимназије у Београду Срђан Огњановић каже за "Блиц" да је 40 година 
у просвети и да се држава на овакав начин одувек односила према наставницима и учитељима. 
"Образовање није трошак, него инвестиција" 
- Проблем у овој држави што су се издвајања за образовање одувек третирала као трошак, а не 
инвестицију. Развијеније земље попут Финске, Ирске, Кореје, Сингапура, а да не причам о 
Кини, огромна средства улажу у образовање. Ми годишње издвајамо од два до три одсто 
буџета, а рецимо Јужна Кореја чак 20 одсто. Слично је и са Финском. Тамо професори имају 
веће плате од инжењера, лекара... Да смо 2000. године кренули њиховим путем, сада би 
ситуација била потпуно другачија - наводи Огњановић. 
По износу просечне плате наставника од око 40.000 динара Србија заостаје готово за свим 
земљама у региону. У Хрватској предавачи у основној школи у просеку зарађују око 780 евра, у 
БиХ 450, док у Црној Гори примају око 480 евра. 
- Реформе образовања не могу ни да се покрену, јер нема новца за опрему. Па, информатика се 
учи по програму из 1980. године, а то је чисто губљење времена - сматра Огњановић. 
Ни однос државе према здравству није ништа бољи. Изузев лекара чије су зараде изнад 
просечне у Србији (али много испод оних у иностранству) остали здравствени радници "морају 
да деле судбину државе и осталих грађана". Тако смо дошли у ситуацију да бабице које раде у 
породилиштима уз 12-часовни ноћни рад и нешто већи коефицијент, због физички напорног 
посла, не зарађују ни 40.000 месечно. 
"Две бабице на 50 породиља" 
Др Снежана Ракић, директорка ГАК "Народни фронт" каже за "Блиц" да бабице обављају јако 
тежак и одговоран посао и да за то нису адекватно плаћене. 
- За тај обим посла и ту одговорност оне имају јако ниске плате, поготово кад их упоредите са 
другим професијама. Раде и више него што би требало, јер немамо довољно сестара, па се тако 
дешава да две дежурне бабице брину о 50 породиља, а требало би да иде једна сестра на две 
или три породиље. Као болница смо тражили да се повећа број бабица, али и даље је на снази 
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Уредба о забрани запошљавања и повећања плата у јавном сектору и ту ништа не може да 
уради ни Министарство здравља - наводи др Ракић. 
И у здравству Србија каска за осталим земљама. Бабице у Хрватској месечно зарађују у просеку 
око 690 евра. То је и тамо плата испод републичког просека, али се свакако од ње пристојније 
живи него у Србији. 
"Држава осушена као грана" 
Да нема наде за оне који раде у јавном сектору у Србији, а нарочито не просветари и 
здравствени радници, мисле и економисти. Један од њих Љубомир Маџар каже да је наша 
држава јако сиромашна и "осушена као грана" и додаје да ће у перспективи положај тих 
професија остати исти. 
- У овом тренутку спроводе се реформе под притиском међународних организације, а оне не 
могу да прођу без жртве. Да би нам било боље, мора нам бити горе на краћи и средњи рок - 
закључује Маџар. Он додаје да држава нема капацитета да уклони неспособне страначке 
кадрове, јер мора да води рачуна и о изборима. 
- Држава нема контролу над јавним предузећима и та страначка контаминираност за 
последицу има високи трошак. Када је у јавном сектору смањиване плате, у неким 
предузећима, попут ЕПС-а, су се повећале. Не формално, али јесу кроз разне бонусе и додатке - 
каже Маџар за "Блиц". 
 

 

АЗИЛ ЗА СПС КАДРОВЕ Кикиндски "Тоза Марковић" удомљава 
социјалисте након што је фабрику преузео Србијагас  
Аутор:Слађана Вукашиновић 

 

Да су у Србији партијска књижица и рођачка веза најважнија препорука за радно место, 

потврђује пример фабрике "Тоза Марковић" из Кикинде. 

Након што је ову фабрику преузео "Србијагас" на чијем је челу функционер СПС Душан 
Бајатовић, она је постала својеврсни азил за удомљавање СПС кадрова. 
Наиме, од августа ове године, када је фабрика изашла из стечаја, запослено је бар 50 чланова 
СПС. Колону предводи Владимир Илић, директор, некадашњи начелник Севернобанатског 
округа, кога је Влада пре нешто више од годину дана сменила са те функције због лоших 
резултата. Да апсурд буде већи, у директорској фотељи седи и његов син Никола, који води 
продају. У "дрим тиму" некада успешне фабрике црепа су и СПС узданице Мирослав Кресоја, 
технички директор, Миодраг Крстин, комерцијални директор и члан ГО СПС, као и Ђорђе 
Тешин, финансијски руководилац. Сви они имају мало искуства у производњи црепа, али 
много у у политичком деловању СПС. 
Сва ова партијска комбинаторика не треба да чуди, тврди група радника "Тозе Марковића", 
која је добила отказ јер је од августа први човек "Србијагаса" и истакнути функционер СПС 
Душан Бајатовић - њен апсолутни господар. 
У врху СПС у Кикинди је направљен списак од 100 људи који треба да дођу у "Тозу". Да би они 

ушли, морали су да отпусте људе, па је тако више од 100 радника добило отказе  

- Средином августа фабрика је изашла из стечаја јер је "Србијагас" претворио дуговање "Тозе" у 
капитал и постао старатељ овог предузећа. На првој скупштини Бајатовић је изабран за 
председника Надзорног одбора и он је проценио да је најбољи лек за излечење довођење својих 
партијских другова. Тако је ухлебио партијске компањоне који су због губитка власти СПС у 
Кикинди остали без посла и функција. Такав сценарио је написан у врху СПС у Кикинди, где је 
направљен списак од 100 људи који треба да дођу у "Тозу". Да би они ушли, морали су да 
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отпусте људе, па је тако више од 100 радника добило отказе. Чак су читаве службе добијале 
отказе, као што је набавка где су доведени нови људи - објашњава наш саговорник. 
Моје постављење на функцију је резултат и мог претходног рада који познаје и Душан 

Бајатовић, па ме је зато и препоручио на то место. Сина нисам поставио ја, већ стечајни 

управник који је руководио док је фирма била у стечају Владимир Илић, генерални директор  

С друге стране, прозвани директор Владимир Илић не спори да је члан СПС, као ни то да му 
син Владимир седи у директорској фотељи, али тврди да му није једина препорука за функцију 
била партијска књижица. 
- Имам је 30 година и на њу сам поносан. Моје постављење на функцију је резултат и мог 
претходног рада који познаје и Душан Бајатовић, па ме је зато и препоручио на то место. Сина 
нисам поставио ја, већ стечајни управник који је руководио док је фирма била у стечају. Није 
истина да су сви људи који су примљени из СПС, а што се тиче отпуштених, отказе су добили 
због зимског режима рада, који тражи мањи број радника. Уосталом, ја сам смањио број 
запослених са 640 на 587 - тврди Илић. 
Илиће називају "новим Топаловићима" 
Саговорник "Блица" из фабрике додаје да је принцип за отказе који се примењује "није наш", а 
за пријем "наш је". 
- То правило важи за партијску, али и рођачку линију, па је и шефу магацина Микију 
Барошевићу препорука била да је брат од тетке директора Илића. У Кикинди се праве анегдоте, 
па тако Илиће називају новим Топаловићима. Молимо бога да "Тоза" не заврши као и фирма 
"Топаловић" из филма "Маратонци трче почасни круг" - каже наш саговорник. 
Бајатовић се не јавља 
"Блиц" је у више наврата покушао да добије и коментар Душана Бајатовића. Он се, међутим, 
није јављао на телефон. 
 

 
 

 
 

Mинистарство одбране: Неће бити смањења плата ни отпуштања 
Извор:Танјуг 
 
Неће бити смањења примања у Mинистарству одбране и Воjсци Србиjе, нити отпуштања 
запослених, а већ почетком следеће године свима ће бити повећана плата за пет одсто, 
поновило jе данас то министарство, поводом захтева репрезентативног Воjног синдиката за 
унапређење материjалног, социjалног и радног положаjа припадника ВС.Mинистарство 
одбране jе саопштило да се ипак мора имати у виду да jе предвиђено повећање плата тренутна 
могућност државе, а да побољшање материjалног и социjалног статуса припадника воjске 
остаjе преокупациjа Владе Србиjе и тог министарства. 
На претходним састанцима, додаjе се, отворено jе разговарано о свим питањима коjе синдикат 
покреће, представници синдиката су упознти са плановима министарства, а постигнут jе и 
договор да ће се нови правилник о платама примењивати од 1. jануара 2018.Неће бити 
смањења ни броjа запослених, нити лежаjева на Воjномедицинскоj академиjи, а захтеви коjи се 
односе на здравствену заштиту професионалних припадника, износ плаћања партиципациjе и 
друго, биће регулисани одредбама Закона о здравственоj заштити коjи jе у припреми. 



5 

 

Mинистарство одбране jе поручило да остаjе отворено за разговоре са представницима 
репрезентативног Воjног синдиката Србиjе о свим питањима и проблемима коjима jе циљ 
побољшање материjалног и социjалног статуса припадника воjске, попут разговора о 
колективном уговору, пословно-техничком споразуму и омогућавању несметаног синдикалног 
деловања. 
Mинистар одбране Зоран Ђорђевић jе истакао да jе диjалог представника синдиката и 
надлежних служби тог минситарства наjбољи начин за решавање свих питања и нагласио да 
ултиматуми нису начин за разговор и решење проблема.Председништво Удружења синдиката 
пензионисаних воjних лица Србиjе саопштило jе данас да подржава jавни протест Воjног 
синдиката Србиjе, заказан за 27. новембар, због, како сматраjу, “непоштовања закона у 
прописивању минималне основице плата професиналних воjних лица у Воjсци Србиjе и 
обезбеђења услова за законито синдикално деловање у Mинистарству одбране”. 
Tо удружење подржава, како се наводи, настоjања Воjног синдиката Србиjе да се побољша 
економско-социjални положаj професионалних воjних лица као и система одбране. 
 

 

 
 

Радници успели да сачувају ФАП 
Пише: Г. Влаовић 
 
Док представници власти истичу да је прихватање Унапред припремљеног плана 
реорганизације за ФАП Прибој прилика за то предузеће да изађе на "зелену грану" радници 
сматрају да је то првенствено плод њихове упорне борбе за очување фабрике. 
- Након дуге и исцрпљујуће борбе са државом, штрајкова, блокада, радници прибојског ФАП-а 
предвођени Мирославом Мршевићем, представником синдиката "Слога ФАП" и оснивачем 
удружења "Радник није роб" остварили су један од својих циљева и улили наду у опстанак 
фабрике која је симбол града Прибоја - истичу у Удруженим синдикатима Србије "Слога". 
- Радници су се одрекли својих потраживања и у наредних пет година добијаће акције чија је 
укупна вредност око осам милијарди динара, а управљање фабриком биће понуђено Војсци 
Србије која за почетак очекује од ФАП-а 30 возила. Повериоци ФАП-а, под контролом државе, 
добили су обавезујућу препоруку да се одрекну својих потраживања, односно да се она преточе 
у њихов власнички удео у ФАП-у, док су се радници сами на то одлучили, будући да су добили 
уверавања да ће њихове акције у виду заосталих плата откупити Скупштина општине Прибој 
по номиналној вредности. Наш једини услов је био да нам се заостала потраживања исплате до 
краја 2017. године - каже за Данас Мирослав Мршевић, представник синдиката "Слога ФАП". 
Према његовим речима постигнут је договор да држава власништво над фабриком преда 
Војсци Србије. Он додаје да је Војска Србије спремна да уђе у власништво над фабриком оног 
тренутка када се реши питање заосталих потраживања. 
- Очекујемо од Војске Србије да на посао позове око 150 некадашњих радника ФАП-а, од укупно 
650 запослених колико их је било. То није у потпуности оно шта је очекивано, али је тај број у 
границама реалног - наглашава Мршевић. 
Државни секретар у Министарству привреде Драган Стевановић рекао је да ће потписивање 
УППР-а допринети да прибојски ФАП почне да послује, да се опорави и постане тржишно 
предузеће, истичући да постоји жеља војне индустрије да ФАП почне да ради за њих. 
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- Унапред припремљени план реогранизације документ који подразумева план како ће неко 
правно лице или неко предузеће да послује у наредних пет, шест година, да "представља 
сагласност поверилаца да предузеће не оде у стечај и потврду суда". 
Додаје да уколико неко предузеће одустане од Унапред припремљеног плана реогранизације, 
аутоматски ће отићи у стечај. Стевановић наводи да је ФАП добио прилику да се опорави, али 
да тај опоравак зависи од оних који управљају тим предузећем, као и од неких спољних 
фактора. 
- Посла има, они имају већ неке уговорене послове. Жеља је војне индустрије да ФАП почне да 
ради за њих - нагласио је Стевановић и додао да се очекује да фабрика почне да ради и за 
комерцијално тржиште. Стевановић је напоменуо да Влада не би применила модел Унапред 
припремљеног плана реогранизације у прибојском ФАП да Војска није изразила жељу за то. 
- Уз одговоран и одржив модел пословања могу да се организују и одговоре на све захтеве војне 
индустрије - тврди државни секретар у Министарству привреде. 
На шта иде новац 

Накнада за одводњавање плаћа се, како кажу у ПУ, за уређење водног режима земљишта на 
мелирационом подручју, односно делу мелирационог подручја, одвођењем сувишних вода 
системима за одводњавање, којим управља јавно водопривредно предузеће, као и за 
одводњавање пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, објеката саобраћајне 
инфраструктуре и других добара у општој употреби, осим земљишта под зградама. 
 
 

Сваки трећи са оброком на посао 
Пише: Данас Онлине 
 

Дневни максимални износ који послодавац може без плаћања пореза да потроши 

на исхрану запосленог у току рада креће се од 3.33 еура у Румунији до 11.95 у 

Пољској 

Готово 80 одсто запослених заинтересовано је да им послодавац понуди уравнотежен, здрав и 
квалитетан оброк током радног времена у компанијским ресторанима, доставом хране или 
давањем ваучера који се могу заменити за оброке у ресторанима или супермаркетима. 
То су резултати истраживања које је обавио ИПСОС Публиц Аффаирс на узорку од 405 
запослених са подручја читаве територије Републике Србије.  
Очигледан је интерес запослених за увођењем исхране у току радног времена, базиран на идеји 
о квалитетној и здравој исхрани као предуслову здравља и радне ефикасности и на 
финансијским користима за запосленог овог модела корпоративне подршке, каже се у 
истраживању. 
Према истраживању, 95,8 одсто запослених у Србији (без обзира на власничку структуру или 
претежну делатност својих компанија) једе у току радног времена, а њих око 1 3 доноси од ку е 
припремљену храну на посао што указује на однос према квалитетној исхрани али и на битан 
аспект штедње на овај начин. 
Чак 70 одсто запослених нема никакву исхрану организовану од стране послодавца током 
радног времена. Одсуство организованог решења за оброк у току радног времена је већи 
проблем у малим и средњим предузе има, јер најве е компаније (у оба сектора: приватном и 
јавном) чеш е имају решење за организовани облик исхране запослених. 
Ситуација у Србији се по овом питању веома разликује од прилика у земљама чланицама ЕУ. 
Искуства земаља Европске уније које примењују ваучере за оброк запослених, показују да су 
позитивни ефекти овог програма подизање нивоа продуктивности запослених, повећање 
куповне моћи радно способног становништва и пораст јавних прихода. Дневни максимални 
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износ који послодавац може без плаћања пореза да потроши на исхрану запосленог у току рада 
креће се од 3.33 еура у Румунији до 11.95 у Пољској. Србија би требало да се усклади са праксом 
европских земаља и реши питање оброка запослених, а да би се то постигло, социјални 
партнери, представници послодаваца, синдиката и власт би морали да раде заједно на 
прилагођавању законског оквира. 
"Очигледне су законске пореске препреке које обесхрабрују послодавце да уводе моделе 
организоване исхране запослених током радног времена јер свако издвајање послодавца за 
исхрану запослених третира се као зарада - плаћају се порези и доприноси на вредност сваког 
оброка који поједе запослени, па је сваки оброк који организује послодавац 70 одсто скупљи 
него што стварно кошта. Неопходно је укинути порезе и доприносе на трошкове везане за 
исхрану запослених у натури (или преко ваучера који се могу заментити само за храну) до 
максималног дневног износа за оброк, да би послодавац био подстакнут да обезбеди 
запосленом оброк токомрадног времена" изјавио је Дејан Радосављевић, директор 
Истраживања у Ипсос-у. 
 

 
 

 
 

Ђорђевић: Поносан сам на војнике који нису протестовали 
Извор: Танјуг 
 
Министар одбране Зоран Ђорђевић поручио је, после протеста Војног синдиката, да је поносан 
на војнике који нису дошли на протест, те да остаје при својим ставовима и тврдњама да неће 
бити смањења примања, нити отпуштања запослених, а да ће већ почетком следеће године 
свим запосленима бити повећана плата за пет одсто. 
Како се наводи у саопштењу Министарства одбране, Ђорђевић је поносан на припаднике 
Војске Србије јер се нису одазвали позиву политикантског синдикалног руководства. 
Из министарства процењују да је на протесту било приближно 200 припадника војске, и да 99 
одсто војника није дошло на протест "јер знају да је војска једно са народом и да верно служи 
својој држави". 
Ђорђевић остаје при својим ставовима, да неће бити смањења примања, нити отпуштања 
запослених, а да ће већ почетком следеће године свим запосленима бити повећана плата за пет 
одсто, наводи се у саопштењу. 
Нови правилник о платама, како је наведено, примењиваће се од 1. јануара 2018. године. 
Mинистарство одбране је у међувремену саопштило да број присутних припадника Војске 
Србије на протесту Војног синдиката говори да ставови синдикалног руководства нису ставови 
припадника Војске Србије, а ни чланова тог синдиката. 
Војни синдикат Србије је јучерашњим тврдњама у саопштењу да су Министарство одбране и 
Генералштаб Војске Србије својим неодговорним потезима урушили способност оружаних 
снага, као и оптужби да Генералштаб ВС на све начине покушава да саботира веће присуство 
војника на протесту, имао зле намере и покушао да нанесе штету угледу Војске Србије, 
наведено је у саопштењу Министарства одбране. 
Праве намере руководства Војног синдиката, истиче се у саопштењу, одсликавају неистине да 
"припадници Генералштаба седе у неколико управних одбора и да легализују криминал у 
редовима Војске". 
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У Генералштабу раде часни официри, подофицири и цивилна лица, истичу из Министарства и 
поручују да Генералшаб неће дозволити да било ко баца љагу на официре и војнике. 
У саопштењу се наводи и да начелник Генералштаба одаје признање свим припадницима 
Војске Србије, који нису присуствовали протесном скупу. 
 

 

 
 

Испод јелке скупље кафа, цигарете, шминка, хемија!  
Аутор:Д. МАРИНКОВИЋ 

 

Због промене акциза грађане Србије почетком 2017. очекује нови удар на кућни буџет. Од један 
до три одсто више продаваће се увозна козметика, кондитори, пића... 
ГРАЂАНЕ Србије од јануара чека талас поскупљења, а новим вишим ценама, сада је већ 
извесно, најпре ће бити погођени пушачи. За шест до седам динара због раста акциза 
поскупеће кутија цигарета, скочиће цена кафе и неких увозних производа, али произвођачи и 
увозници не могу да прецизирају за колико. На списку виших цена наћи ће се увозна 
козметика, кућна хемија, кондитори, нека пића, како незванично трговци кажу бар од један до 
три одсто, а у неким случајевима и више. 
За дуван је припремљен нови петогодишњи календар према којем ће акцизе и наредних година 
бити постепено повећаване на сваких шест месеци, као и до сада. Према новом предложеном 
акцизном календару, цене цигарета од почетка наредне године само по основу раста фиксне 
акцизе поскупеће за два динара по паклици. А, када се томе дода и ПДВ од 20 одсто, као и 
пропорционална акциза од 33 одсто од малопродајне цене, онда се то оптерећење повећава. 
- То значи да ће паклица цигарета да поскупи не два, већ пет до седам динара зависно од врсте 
цигарета - кажу у дуванским компанијама и не желе да прецизирају за колико ће и када подићи 
цене. - Да ли ће се то аутоматски прелити на цене остаје да се види. У ранијем периоду, 
углавном су се заокруживале цене, поскупљења су ишла на пет или 10 динара. Повећање цена 
цигарета ићи ће поступно, два пута годишње. 
Уместо досадашњих 62 динара, фиксна акциза у наредних шест месеци почев од 1. јануара 
износиће 64 динара, потом сваких пола године повећаваће се по 1,5 динар, што је умањење у 
односу на претходне циклусе. Истовремено, пропорционална акциза остаје непромењена за ову 
годину и износи као и раније - 33 одсто од малопродајне цене. Да ли ће тако остати убудуће, 
остаје да се види, када буду познати детаљи око новог акцизног календара. Сад треба да га 
одобри Влада и Скупштина усвоји у пакету са буџетом. 
У Европској унији висина минималне акцизе је 90 евра на 1.000 цигарета, док у Србији она 
износи 50 евра. Горан Пекез, директор корпоративних послова "Јапан тобако интернешенала" 
каже да су све земље прошле кроз исти процес прилагођавања ЕУ, додајући да су њима дате 
четири године по приступању да се ускладе. 
Почетак наредне године обележиће и поскупљење црног напитка. Цена сирове кафе до краја 
године повећаће се до 28 одсто, што ће утицати на цене у малопродаји. На скок цена сирове 
кафе утицао је слабији род у Бразилу, поготово дефицит сорте коју користи локална индустрија 
кафе, за трећину слабији род у Вијетнаму. Због свих тих утицаја, кафа у малопродаји је у тренду 
поскупљења широм света, па и у Србији. 
РАКИЈА ПО СТАРОМ 
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ИАКО се у јавности спекулисало да ће домаћа жестока пића бити опорезована по веома високој 
стопи по 192 динара по литру, то се ипак неће догодити. Министарство финансија је 
предложило Влади да се акцизе на домаћа алкохолна пића не повећавају. Вишенедељна 
стрепња оних који пеку ракију, а можда још већа оних који је пију, показала се безразложном. 
Држава уопште неће повећати акцизе на домаћа алкохолна пића, а посебно не за 200 динара по 
литру, како се причало. 
 

 

Просечна нето зарада у Србији у октобру смањена на 45.281 динар  
Извор:Бета 

 

Просечна нето зарада у Србији исплаћена у октобру износила је 45.281 динар, што је 
номинално мање за 2,7 одсто него у септембру, а реално је смањење од 3,4 одсто, саопштио је 
данас Републички завод за статистику 
Просечна нето зарада у Србији исплаћена у октобру износила је 45.281 динар, што је 

номинално мање за 2,7 одсто него у септембру, а реално је смањење од 3,4 одсто, саопштио је 

данас Републички завод за статистику. 

За исте проценте је мања и просечна бруто зарада која је износила 62.414 динара. 

У поређењу са октобром 2015. године просечна нето зарада је номинално већа за 2,6 дсто, а 

реално за 1,1 одсто, док је просечна бруто зарада номинално повећана за 2,7 одсто и реално за 

1,2 одсто. 

Просечна нето зарада исплаћена у периоду јануар-октобар 2016. године номинално је већа за 

3,7 одсто одсто и реално за 2,7 одсто него у истом периоду прошле године, а просечна бруто 

зарада је номинално увећана за 3,8 одсто и реално за 2,8 одсто.  

 
 

 

Кажњен и када раније и када касније оде у пензију 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 

Читаоцу „Политике” који је радио 48 година без прекида пропашће три године радног стажа и 

уплаћених доприноса јер закон прописује да пензијски стаж за обрачун пензије може износити 

највише 45 година 

У Србији се не исплати радити ни дуже, ни краће, од оног што закон прописује. Ако се неко 
пензионише пре 65. године плаћа пенале, тако што му се пензија трајно умањује за 0,34 одсто 
сваког месеца или 4,08 одсто годишње. Ако настави да ради и после 65. рођендана и има више 
радног стажа од законом прописаних 45 година – „вишак” стажа пропада. 
Управо се то ових дана догодило једном нашем читаоцу коме ће пропасти три последње године 
радног стажа и уплаћених доприноса, јер је уместо 45 како је прописао закон, наставио да ради 
и има 48 година радног стажа, без прекида. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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Могао би, каже, да настави још да ради, јер је здрав и потребан фирми, али је за сваки случај 
хтео да провери каква су му права у том случају. Сазнао је да му уплаћени доприноси за 
последње три године неће улазити у обрачун за пензију. 
Када је понудио, каже, Фонду за пензијско и инвалидско осигурање да ове уплаћене доприносе 
пребаце на неког запосленог коме недостају доприноси за три године, како му новац не би 
пропао, речено му је да то није могуће. 
Обрни-окрени, новац ће пропасти. 
Упитани каква су права запослених који наставе да раде и после 45 година радног стажа, у 
пензијском фонду за „Политику” кажу, да се у складу са Законом о ПИО пензије обрачунавају 
на основу података утврђених у матичној евиденцији. 
Према члану 68 овог закона, пензијски стаж за обрачун висине пензије може износити највише 
45 година. Плаћање доприноса регулисано је Законом о доприносима за обавезно социјално 
осигурање и обавезно је за сва лица која су укључена у обавезно пензијско и инвалидско 
осигурање. 
Сходно томе, чињеница да осигураник има навршених више од 45 година стажа то није од 
утицаја на обавезу плаћања доприноса. 
У складу са одредбама Закона о раду (члан 175), радни однос престаје кад запослени наврши 65 
година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се послодавац и запослени другачије 
не договоре. 
Законодавац не забрањује старосним пензионерима да раде после 45 година стажа и 65 година 
старости, али је услов за то прекид радног односа и подношење захтева за пензију, а потом 
даљи наставак рада код истог, или неког другог послодавца с којим пензионер има договор. 
 Право да поново уђу у осигурање, односно да раде по уговору о раду или уговору о делу, 
ауторском уговору, на одређено време, привремене и повремене послове или на било који 
други начин, имају старосни пензионери без икаквог ограничења. Све време док раде они 
остварују зараду и примају пензију. 
Послодавац је дужан да ангажованом старосном пензионеру исплаћује зараду и уплаћује 
доприносе за пензијско и инвалидско осигурање. Доприносе за здравствено осигурање 
послодавци не морају да уплаћују, јер су старосни пензионери здравствено осигурани преко 
Фонда ПИО. 
Старосни пензионер који ради најмање још годину дана по основу накнадног запошљавања (то 
не мора бити у континуитету, већ збирно), има право да тражи обрачун пензије, тако што ће му 
и тај стаж ући у пензијски стаж, а тиме и у основ за обрачун пензије. Дакле, старосни 
пензионери немају никаква ограничења за поновни улазак у обавезно осигурање. 
Што се тиче инвалидских пензионера, ситуација је нешто другачија. Они могу да раде само по 
уговору о делу и не могу бити ангажовани по уговору о раду. 
Уколико уђу у осигурање, Фонд им обуставља исплату пензија, позива их на контролни 
преглед, а лекар вештак може на том прегледу потврдити или променити налаз, оцену и 
мишљење о радној способности, што зависи од здравственог стања и способности пензионера. 
Војни пензионер који је остварио право на инвалидску пензију, по основу потпуног губитка 
способности за професионалну војну службу, има могућност да се запосли или обавља 
самосталну делатност, а да му због тога не буде обустављена исплата инвалидске пензије, нити 
ће бити позван на контролни преглед. 
Што се породичних пензионера тиче, без обзира на висину пензије коју примају, имају право 
да раде само по уговору о делу или ауторском уговору и остварују уговорену накнаду на 
месечном нивоу у износу нижем од 50 одсто најниже основице у осигурању запослених у 
Србији, важеће у моменту уплате доприноса. 
То практично значи да породични пензионер може да ради, али само ако му приход од тог 
ангажовања није виши од половине најниже основице осигурања. 
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Уколико је приход који остварује за додатни рад виши од овог износа, Фонд ће привремено 
обуставити исплату пензије, а поновно успостављање исплате биће тек по престанку осигурања. 
Изузетак од овога су деца породични пензионери која раде преко омладинске задруге и којима 
се, због тог ангажовања, не обуставља исплата пензија, јер се не пријављују Фонду ПИО као 
осигураници. 
 
 

Отпремнине у Железници 240 евра 
Аутори: Аница Телесковић   Јелена Попадић 

 

За добровољни одлазак из све четири компаније пријавило се око 2.000 људи. – Око 700 

запослених биће проглашено технолошким вишком 

После састанка репрезентативних синдиката „Железнице” са премијером Александром 
Вучићем коначно је договорено да се износ отпремнина са 200 повећа на 240 евра по години 
стажа. Како за „Политику” кажу представници синдиката – тај износ је максимум који су у 
овом тренутку могли да добију од државе. Драган Ранђеловић, председник Синдиката 
железничара Србије, подсећа да је прва понуда која је стајала на столу била око 170 евра. 
– Знам да радници нису задовољни, али то је максимум у односу на плате. Поставља се често 
питање како да радници ЕПС-а имају много веће отпремнине. Морам да кажем да су 
критеријуми за добровољни одлазак исти као и у овој компанији, само су зараде у ЕПС-у 
далеко веће – каже наш саговорник. 
Према информацијама из Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре сва 
четири предузећа („Железница Србије”, „Инфраструктура железнице”, „Србија воз” и „Србија 
карго”) усвојила су планове оптимизације радне снаге у складу са којима би до краја године 
број запослених требало да буде смањен за око 3.000 људи. За сада се за добровољни одлазак 
пријавило скоро 2.000 запослених. Највећи број њих – чак 1.600 је из „Инфраструктура 
железнице”. 
Интерне рачунице указују да ће око 700 радника, из све четири фирме, бити проглашено 
технолошким вишком, а око 300 њих отићи ће у редовну пензију. Према речима представника 
синдиката, јасно су дефинисани критеријуми по којима ће неко бити проглашен технолошким 
вишком. То су: радни учинак, године стажа и број деце. Запосленима којима недостаје до две 
године до пензије, припада и новчана накнада код Националне службе за запошљавање у 
трајању од 24 месеца. 
– Свима који узму отпремнине радни однос ће престати 26. децембра како би могли пре 
празника да се пријаве на биро – каже Ранђеловић. 
Према ранијој процени Светске банке и Радне групе у којој су и представници ресорног 
министарства, до краја 2017. године из четири ћерке фирме некадашњих „Железница Србије” 
требало би да оде око 6.000 људи. Ово предузеће има велики број запослених у 
администрацији, тако да ће ова служба бити драстично смањена. Са друге стране, недостаје им 
квалификована радна снага попут пружних радника и машиновођа. 
Сва четири предузећа укупно запошљавају око 17.000 радника. Највећи број њих (око 9.000) 
ради у „Инфраструктури железнице” тако да ће и највећи број њих током следеће године остати 
без посла. Синдикалне рачунице показују да се очекује да током 2017. године из овог дела 
фирме отпремнине добије још 1.600 људи. 
Иако је фискална консолидација јавних финансија почела да се примењује још од почетка 
2015. године, досад је најмање учињено када је о реформама јавних предузећа реч. Ипак, и 
Фискални савет и Међународни монетарни фонд (ММФ) „Железницу” су у својим оценама 
истицали као позитиван пример. 



12 

 

Тако чланови Фискалног савета у свом последњем извештају пишу како се реформа јавних 
предузећа углавном избегава, а видљиви помаци направљени су управо у „Железницама 
Србије”. 
То је једино јавно предузеће које је озбиљно отпочело неопходне реформе: извршена је подела 
на четири независна предузећа, нови начин субвенционисања подстиче ефикасност, само у 
2016. предвиђено је смањење броја запослених за 15 одсто, наводи се у анализи Савета и додаје 
да одређена кашњења у спровођењу ових мера постоје. 
По том плану предвиђа се и укидање више од 800 километара нерентабилних линија. 
Професор др Александар Цветановић у Извештају о управљању и финансирању путева и 
железница у Србији указује на лоше стање железничке инфраструктуре. 
На свега 3,2 одсто пруга дозвољена брзина прелази 100 километара на час. Максималну брзину 
до 60 километара на час могуће је достићи само на половини железничке мреже. Са изузетком 
појединих деоница пруга Београд–Шид и Велика Плана – Ниш, које дозвољавају веће брзине. 
Професор Цветановић наводи као пример Коридор 10 на којем је предвиђено да возови иду 
брзином од 95 километара на час. У стварности на појединим деоницама дозвољена брзина је 
готово упола мања. На појединим местима пруге су у толико лошем стању да се често брзина 
привремено ограничава на 20 километара на час. 
Додатни проблем представља недостатак савремених возова. Он тврди да је неопходно око 4,6 
милијарди евра како би се наше пруге осавременила, а пројектована брзина возова достигла 
160 километара на час. 
Држава је почела да улаже у наше пруге, тако да је око 941 милион долара издвојено за улагање 
у железничку инфраструктуру. У питању је такозвани руски кредит од 800 милиона долара, а 
остатак новца издвојен је из буџета. Руси обнављају пругу Београд–Бар, Београд–Панчево и 
део Коридора 10. Осим тога, при крају је набавка 27 дизел моторних возова у вредности од 100 
милиона долара. 
 Из овог новца обнавља се и део пруге Београд–Будимпешта, од Старе Пазове до Новог Сада. 
На недавно одржаном самиту у Риги потписан је споразум о кредиту од 319 милиона евра са 
кинеском Ексим банком за модернизацију другог дела ове међународне саобраћајнице, од 
Београда до Старе Пазове. 
Чињеница је да је држава почела озбиљно да улаже у железничку инфраструктуру, али 
поставља се питање да ли ће ови послови бити успешно приведени крају и да ли ће се улагати у 
одржавање пруга како би Србија коначно престала да буде црна рупа на европској мапи 
железничког саобраћаја.  

 
 

 
 

Радници нишке Омладинке страхују да ће остати без плата 
Извор: Н1  
 
Од када је оформљен тим представника министарстава рада, привреде и финансија, међу 
радницима некада друштевних предузећа у Нишу који потражују заостале плате, главно 
питање је хоће ли бити на списку за исплату који овај тим прави.  
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Многи, упркос судским пресудама, нису успели да наплате ни динар, па коначни списак 
нарочито ишчекују бивши радници оних фирми које су у међувремену избрисане из регистра и 
више не постоје. 
Радницима пропалих нишких гиганата, који годинама чекају да наплате заостале зараде, Град 
је пред прошлу Нову годину исплатио једнократну помоћ. 
"Отишла сам у Пошту, кажу нема те. Као да су ме полили водом. А предали смо. Сви примају 
десет хиљада. Десет, али опет корист нека", каже Зорица Тасков, фабрика трикотаже 
"Омладинка". 
Више од тога што новац нису добиле, раднице трикотажне фабрике "Омладинка", изненадило 
је образложење које су добиле од надлежних у граду. 
"Добиле смо одговор да ми нисмо на списку, јер Омладинка није регистрована у Нишу и до 
дана данашњег не знамо шта се с тим дешава", рекла је Слободанка Јанковић из фабрика 
трикотаже " Омладинка". 
Зато страхују да када радници осталих фирми добију заостале зараде, њих опет неће бити на 
списку. Необориви аргумент да је фабрика постојала носе на себи. Џемпер шивен у њој, кажу, 
који није мрднуо већ двадест година, па образложење да фабрика није постојала не прихватају. 
"Па то немају они појма, нека питају мене. Прва трикотажна фирма која је постојала је 
Омладинка. Само смо гледале да изађу камиони што више са робом и да примимо што више 
плату. Примале смо и тринаесту плату и биле увек од стране фирме и руководста поштоване", 
наводи Милица Ракић. 
Сада, кажу, очекују и поштовање државе. Преостали дуг Омладинке, односно државе, према 
око две стотине бивших радница у просеку износи око 200.000 динара. 
Из Града стиже објашњење да изјаве не могу да дају јер је све у рукама Владине комисије. Да 
ова и још неколико фирми, заправо, више и не постоје. Стечај је завршен а оне избрисане из 
регистра. 
Такође је објашњено да иако на списку града нису биле, на државном ће бити. Радници се 
позивају на раније обећање председника Владе, да ће после више од деценије чекања дуг од 
државе наплатити до краја године, али званићно још није саопштено да ли су спискови 
завршени и када ће новац бити исплаћен.  
 
 

Војни синдикат Србије протестовао, однели писмо Николићу 
Извор:Бета  

 

Одржан је протест Војног синдиката Србије испред зграде Министарства одбране. Војниц и 
прошетали до Председништва, где су председнику Србије оставили писмо са захтевима, у ком 
су скренули пажњу на свој тежак материјални положај. 
Чланови синдиката, војна лица, као и грађани који их подржавају, њих око 1000, окупили су се 
у центру Београда око подне. 
Скупу су се обратили председник Војног синдиката Новица Антић и председник Полицијског 
синдиката Србије Вељко Мијаиловић, чији чланови су пружили подршку војницима. 
Из синдиката су, са скупа, оптужили Генералштаб и Министарство одбране да су својим 
неодговорним потезима урушили способност оружаних снага и само ове године навели око 
1.000 људи на напусти војску. 
Премијер је рекао да не може да да више од пет одсто. Ми не радимо за премијера, него за 
државу Србију 
На скупу испред зграде Министарства одбране, председник Војног синдиката Србије Новица 
Антић рекао је да припаднике војске не може да задовољи најава Министарства одбране да 
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неће бити опуштања јер ће, уколико се тако настави, сви припадници оружаних снага сами 
отићи због малих плата и дневница, као и лоших услова рада. 
Он је оценио да такве губитке, од око 1.000 људи, војска не би имала ни да је ратовала целе 
године и да такав одлив кадрова негативно утиче на стање у Војсци Србије. 
"Премијер је рекао да не може да да више од пет одсто. Ми не радимо за премијера, него за 
државу Србију", рекао је Антић и додао да се у Министарству одбране много новца троши 
непотребно и ненаменски, попут издвајања више милиона динара за невладине организације, 
и да би тај новац могао да буде искоришћен за унапређење стандарда припадника војске. 
Он је оптужио Генералштаб да је на све начине покушавао да саботира веће присуство 
припадника војске на протесту и да је пред војском читано обавештење да је тај протест уперен 
против државе, као и да су многи чланови синдиката данас добили позив да се јаве на дужност 
у своје јединице, како би били спречени да дођу на протест. 
Антић је додао да је, након информације о нестанку одређене количине оружја у војном 
магацину, наређено да се појачају страже код војних објеката али је упитао ко ће да држи 
стражу када сви оду из војске због малих плата.  
 Он је, међутим, додао да Војска Србије није у штрајку већ да редовно извршава све своје 
задатке и да ничија безбедност није угрожена због протеста. 
Председник Полицијског синдиката Србије Вељко Мијаиловић рекао је да је нормално да 
синдикат полиције подржи колеге из војске, јер имају исте проблеме, и критиковао притиске 
који су долазили из Генералштаба, нарочито наводне информације да је припадницима војске 
прећено да ће им послати организоване навијачке групе да прекину скуп. 
"Претите да ћете довести навијачке групе? Да на припаднике снага безбедности доведете олош 
који трује нашу децу и који ми хапсимо? Па доведите", рекао је Мијаиловић и додао да то није 
политички скуп уперен против Владе и државе већ скуп којим они желе да скрену пажњу на 
тежак положај и проблеме са којима се органи безбедности сусрећу. 
Представник Удружења војних пензионера Јово Тамбурић оценио је да је систем одбране 
урушен у претходном периоду утицајем "разних НАТО курсиста и ММФ реформатора", али да 
тај процес није окончан ни након 2012. године, већ да је напротив настављен, и то у тренутку 
када се драстично повећавају војни буџети суседних земаља. 
"Хоћемо да делимо судбину свог народа. Али наш народ су и они запослени у Народној банци 
Србије, у Нафтној индустрији Србије, и посланици у скупштини и чланови разних агенција и 
бројни тајкуни", рекао је Тамбурић. 
Одговарајући на питања представника појединих телевизија и новина, представници војног и 
полицијског синдиката негирали су тврдње да су повезани са било каквим невладиним и 
другим домаћим и страним организацијама, појединим медијима из Србије који се истичу 
критичким ставом према Влади, као и са фондовима иза којих стоје Сорош или Рокфелер и 
позвали те медије да слободне објаве ако имају супротне информације. 
Затим су сви прошетали до зграде Председништва, не ометајући саобраћај, тротоаром, и 
председнику Николићу, који је и врховни командант оружаних снага, оставили писмо. 
Окупљени су носили заставе Србије и Војног синдиката. 
Ради се о првом таквом протесту. У ранијој изјави за Н1, из овог синдиката рекли су да 
"никад теже није било".  
"Ми нисмо тражили повећање плате, ми смо само тражили да наша плата буде исплаћивана по 
закону о војсци, а она је сада за 27 процената нижа од законског минимума. Ми немамо право 
на штрајк, протест је један вид репресивних мера које имамо као могућност да применимо 
према нашем послодавцу", рекао је Новица Антић из Војног синдиката Србије. 
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Грађански бунт Милета Делића - нећу милостињу, хоћу пензију 
Извор: Н1  
 
Једанаест пута је писао премијеру Александру Вучићу, дванаести пут послао му је уплатницу од 
5.000 динара. Тако своју причу почиње војни пензионер Миле Делић, који је помоћ државе 
вратио желећи да на тај начин пошаље поруку да му је држава смањењм пензије за две године, 
како каже, отела много више. Враћање новца је, каже,његов грађански бунт. 
Миле Делић. Потпуковник у пензији, инструктор летења, пилот на борбеном авиону и бивши 
професор на Ваздухопловној војној академији, на предмету Теорија гађања из ваздуха. Сада 
када му на земљи подмећу мине и смањују пензију, шали се, принуђен је да употреби знање из 
диверзије: шаље уплатницу од 5.000 динара лично премијеру Вучићу. 
"Повредило ме много ово што он мени шаље 5.000 динара, а узео је од мене 307.645,00 динара. 
Па нећу...написао сам му, нећу милостињу, дај ми моју пензиију", каже он. 
Признаје да је овим неуобичајеним поступком желео да скрене пажњу на свој и проблем војних 
пензионера. Да ће наићи на добре реакције, било му је јасно већ по томе како је реаговала 
поштанска службеница. 
"Кад се онако лепо насмејала, ја сам рекао чиним праву ствар". 
И у праву је овај пензионер, каже главни уредник економске рубрике у НИН-у Милан Ћулибрк. 
Исплату једнократне помоћи пензионерима од 5.000 динара види као још један у низу 
популистичких потеза власти. 
"Ја мислим да ово више иритира. Тих 5.000 динара кад поделите на годину дана то је 400 
динара месечно. То заиста делује, онако, мало понижавајуће. Верујем да је било много боље, 
ако се кренуло у такве ствари, да се ћутало, као што је у почетку и речено, две године нема 
повећања плата ии пензија и идемо даље. Оно што ту мене много више нервира је то што Влада 
на једној страни штеди, штеди на пензионерима и платама у јавном сектору, а с друге стране, 
једна Азотара ће појести ове године тачно онолико колико ће пензионери добити кроз ових 
5.000 динара, сваки појединачно. Дакле, њих 1,7 милиона по 5.000 - то Азотара поједе у једној 
години", објашњава економски новинар и главни уредник НИН-а Милан Ћулибрк. 
Председник ПУПС-а и министар Милан Кркобабић има другачију рачуницу, не колико "поједу 
јавна предузећа", већ колико за 5.000 динара може да поједе један пензионер. 
"То је 100 кг купуса, то је џак и по кромпира и да не набрајам... Ал изгледа има господе којима 
ни тај купус, ни тај кромпир, ни тај кубик дрва не значе ништа", рекао је Кркобабић. 
"Ја нећу ни купус, ни кромпир, ја бих мало шницле коју је задржао за себе. Нисам ја ништа 
лошији од њега. Ја нећу да се грејем на дрва, ја бих на дугме ко и он", одговара Делић. 
Одговор има и на коментаре на друштвеним мрежама да му је лако да враћа новац кад му је 
пензија знатно већа од просечне у Србији. 
"Ја сам ту пензију зарадио", закључује он. 
 

 

Ђорђевић: Поносан сам, слаб одзив политикантском синдикату  
Извор:ФоНет  

 

Министар одбране Србије Зоран Ђорђевић изјавио је, после протеста Војног синдиката у 
Београду, да је поносан на припаднике Војске Србије, јер се нису одазвали позиву 
политикантског синдикалног руководства, који је на протесту имао и политичке изјаве, које 
нису у складу са синдикалним деловањем.  
"На протесту је било свега око 200 припадника војске, а забринут сам што је протест окупио и 
присталице националистичких и екстремистичких група. Више од 99 одсто војника није дошло 
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на протест, јер знају да је војска једно са народом и да верно служи својој држави", рекао је 
Ђорђевић.  
Ђорђевић истиче да остаје при својим ставовима и тврдњама да неће бити смањења примања, 
нити отпуштања запослених, а да ће већ почетком следеће године свим запосленима бити 
повећана плата за пет одсто. 
Нови правилник о платама примењиваће се од 1. јануара 2018. године, наводи се у саопштењу 
Министарства одбране.  
Министарство одбране посебно указује да саопштење Војног синдиката Србије, у коме се, како 
наводе, износи низ неаргументованих и неистиних тврдњи и оптужби на рачун Генералштаба 
Војске Србије, никако није начин и пут решавања проблема које синдикат покреће.  
"Таквим иступима умањује се међусобно поверење и уверење да се само заједничким снагама 
проблеми могу решавати у циљу јачања Војске Србије и бољег стандарда њених припадника", 
додаје се у саопштењу. 
Држава ће на најбољи начин заштитити безбедност Србије и њених грађана и наставити 
модернизацију војске у циљу сигурне и боље будућности Србије и свих њених грађана, 
саопштило је Министарство одбране. 
Генералштаб: Оптужбе синдиката злонамерне и паушалне 

Генералштаб Војске Србије негирао је наводе Војног синдиката Србије да је, заједно са 
Министарством одбране, неодговорним потезима урушио способност оружаних снага, као и да 
је на све начине покушао да саботира веће присуство војника на протесту и оценио да су такве 
оптужбе злонамерне и паушалне и да штете угледу Војске Србије, као институције од највећег 
поверења грађана. 
"Срамни су иступи чланова руководства Војног синдиката који у јавности износе неистине и 
блате часне војнике, па и своје чланове. Праве намере руководства Војног синдиката најбоље 
одсликавају неистине да 'припадници Генералштаба седе у неколико управних одбора и да 
легализују криминал у редовима Војске'. У Генералштабу раде часни официри, подофицири и 
цивилна лица који су, пре тога, по двадесет и више година службовали у јединицама, и који и 
данас одговорно извршавају своје задатке", наводи се у саопштењу Генералштаба ВС.  
Генералштаб је додао да неће дозволити да било ко баца љагу на часне официре и војнике. 
"Број присутних припадника ВС на протесту Војног синдиката најбоље говори да ставови 
синдикалног руководства нису ставови припадника ВС, чак ни чланова тог синдиката. 
Начелник Генералштаба одаје признање свим припадницима ВС, који су увидели праве намере 
руководства Војног синдиката и нису присуствовали протесном скупу. Политика није посао 
војске а ни синдиката. Протест војника није, нити је у српској историји икада био, начин за 
решавање проблема", додаје се у саопштењу.  
 

 
 

 
 
 

 

 


