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Пензије без пенала после 65. године? 

Аутор: Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Иницијатива самосталног синдиката "прошла" социјално-економски савет. 
Владина коначна одлука после финансијске анализе 
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ савет, који сачињавају репрезентативни синдикати, послодавци и 

представници Владе, прихватио је на данашњој седници иницијативу Савеза самосталних 

синдиката Србије да се укину казнени поени за све пензионере након што напуне 65 година. 

Овај предлог сада иде пред Владу, а коначна одлука биће донета после финансијске анализе. 

Промена неких чланова закона очекује се до краја године, али надлежни не наводе којих 

конкретно. 

Према садашњем Закону о ПИО, свима који напусте радно место пре прописаног броја година 

живота пензија се на месечном нивоу умањује за 0,34 одсто. То значи да превремена пензија 

може да буде нижа за максимално 20,5 одсто, и она се прима доживотно. Међутим, према 

предлогу синдиката који је усвојио СЕС, превремена пензија примала би се само до 65. 

рођендана, а после тога - пуна. 

Промена закона, уколико је буде, важиће за све раднике, а не само за запослене у предузећима 

у реструктурирању, како се раније могло чути. На годишњем нивоу то је велики новац који оде 

на пенале за оне који ионако имају мала примања. То не издваја само послодавац, већ сваки 

запослени има обавезу по закону да даје 14 одсто своје зараде за пензионо. Плата би, дакле, 

била већа за тај износ да то не морамо да издвајамо. 

- Члан 70а Закона о ПИО неправедан је нарочито према радницима који раде тешке физичке 

послове и за оне који су изгубили посао па морају, не својом вољом, у превремену пензију - 

каже Љубисав Орбовић, председник СССС. - Очекујемо да Влада нађе адекватно решење и да се 

ова измена унесе у закон. 

За Александра Вулина, министра за рад, прихватање ове иницијативе је још један знак да 

социјални дијалог у Србији постоји и да се у протеклих годину дана доста урадило на овом 

плану. 

- Влада ће изаћи са својим ставом о овом питању после економске анализе стања и тада ћемо 

знати да ли је ово уопште могуће - рекао је Вулин. - Примера ради, људи који имају 

бенефицирани радни стаж иду у пензију са 61 годином и садашњи закон им укида ове 

повластице. 

Како је нагласио министар, нема прецизних података о томе колико је пензионера оштећено 

постојећим прописима, а ни конкретног предлога да ли ће укидање казнених поена важити 

ретроактивно за оне који су већ напустили радно место, или само за будуће пензионере. 
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ЕСТРАДА ДОБИЈА КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

НА седници Савета дато је и зелено светло да се после више од годину дана потпише 

проширено дејство колективног уговора за радно ангажовање естрадних уметника у 

угоститељству. Проблем у овој области је настао када се Министарство културе прогласило 

ненадлежним за естраду уз образложење да то није њихов ресор. 

- Потписивање значи да ће од сада и за певаче и музичаре у кафанама важити одређена 

правила игре, односно ко може да ради а ко не, да нема социјалног дампинга и нелојалне 

конкуренције - каже Душко Вуковић, потпредседник већа СССС. - Сада ће морати да их поштују 

и они који нису чланови синдиката или газде ресторана који нису у Унији послодаваца Србије. 

Тако ће се уједначити економска позиција свих угоститеља и естрадних уметника. 

Општинари закидају културу упркос одлуци Владе 

Аутор: Ј. Ж. С. 

Запослени у установама културе примају ниже плате од прописаних. Сваког 
месеца њихове коверте тање су у просеку за 1.500 динара. Просек у овој бранши 
само 26.800 динара 
ЗАПОСЛЕНИМА у установама културе широм Србије градоначелници и председници општина 

закидају на плати од нове године и не поштују закључак Владе о новој цени рада. Сваког 

месеца њихове коверте тање су у просеку за 1.500 динара, што је, с обзиром на просек зарада 

већине запослених у овој бранши од 26.800 динара, прилична свота. 

Самостални синдикат културе Србије је у децембру прошле године указивао на могући 

проблем и покушавао да реши исплату за све запослене по новој цени рада од 2.512 динара. 

Наиме, из Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других 

примања код корисника јавних средстава од 2014. године, јасно се види да је наложено 

смањење за све кориснике јавних средстава, без обзира на ниво финансирања, тако да су сви 

запослени у култури на целој територији Србије од октобра 2014. примали зараде са умањењем 

основице за 10 одсто. Променом цене рада, требало је да те зараде буду увећане. 

- Већина локалних самоуправа је исплатила зараде по новој цени рада, али постоје и локалне 

самоуправе које то одбијају да учине - каже Драгана Ђорђевић, председница Самосталног 

синдиката културе. - На првобитном списку оних који закидају раднике били су Крагујевац, 

Ниш, Лесковац, Бор, Инђија, Ивањица, Врање, Уб, Ариље, Зајечар, Смедеревска Паланка и још 

четрдесетак других локалних самоуправа. 

На иницијативу синдиката културе и министарстава финансија и културе организовани су 

састанци са градоначелницима који нису испоштовали прописе. Наложено им је да обрачуне 

ураде по новој цени рада. 

- Има напретка с обзиром на то да се кренуло са мртве тачке - каже Ђорђевићева. - Највећи 

проблем је Смедеревска Паланка, где се неким радницима дугује 13, а другима девет и по 
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плата. Миљеници су их примали редовније од осталих. Споран је и Лесковац где се веома касни 

са исплатама, и сада држава то "пегла". Крагујевац ће по ребалансу општинског буџета 

исплатити јануар и фебруар, а решава се и проблем у Панчеву. До сада су нас одбијали у 

Прибоју, Баточини, Сврљигу и многим другим малим местима, али надам се да ће и то ускоро 

бити решено. 

ГАСЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

ЗА повећање зарада према новој цени рада за све раднике у установама културе потребно је 

бруто 178 милиона динара до краја године. То су мале институције од 15 до 20 људи, па је, како 

каже Ђорђевићева, направљен проблем без проблема. Она наводи да ће и саме институције 

полако почети да се гасе, пошто општине одобравају сваке године све мање новца за пројекте 

од којих култура живи. 

Бање: Један кревет би троје пензионера 

Аутор: Ј. Ж. С.  

Велико интересовање за конкурс за бесплатан боравак у некој од 25 српских бања 
преко ПИО фонда. Пријављено 40.600 најстаријих, у лечилиште путује њих 12.500 

Како кажу у Фонду, ове године је 30 милиона динара више обезбеђено за бесплатне бање, 

односно за 45 милиона више него у 2015. години. 

- Све виши износи средстава показатељ су добрих кретања, односно повећаних изворних 

прихода Фонда, с обзиром на то да се за друштвени стандард пензионера издваја само новац од 

сопствених прихода - кажу у Фонду. - У складу с тим, ове године је издвојено више новца него 

претходне и за бесплатну рехабилитацију пензионера. Од укупног износа средстава за 

друштвени стандард корисника пензија, 93,3 одсто, односно 367,6 милиона динара, издваја се 

за рехабилитацију корисника пензија у 2017. години, а на основу опредељених средстава и 

просечних цена у бањским лечилиштима. 

Већ следећег месеца српске бање примиће прве пензионере који су имали среће да се нађу на 

списку за гратис боравак, а за све оне који нису постоји могућност повољнијег опоравка у некој 

од 24 бање са којима Фонд има потписане уговоре о повољнијим условима који подразумевају 

плаћање на рате. 

Међу лечилиштима која су на тој листи су Бања Бадања, Ковиљача, Сијаринска, Сокобања, 

Врдник, Бујановачка, Русанда... 

ВАУЧЕРИ: ПРОЛОМ, ПА ОСТАЛЕ 

ОД готово 27.000 ваучера, колико су грађани Србије затражили за боравак у бањама, највише 

њих се односи на Пролом бању. Према речима Златка Вељовића, директора Пролом бање, само 

за Хотел "Радан" стигло је више од 2.400 пријава. Пролом, као и суседну Луковску бању, које 
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послују у оквиру куршумлијског предузећа "Планинка", као и Ђавољу варош, током Ускрса 

посетило је више хиљада туриста - домаћих, али и из Бугарске, Македоније, Русије. (Д. З.) 

Плата може и на руке 

Аутор: Д. И. К. - С. Б.  

Ниједан закон наше државе послодавцима не брани да радницима зараде 
исплаћују у кешу, али ретко ко то чини. Исплате у готовини не забрањује ниједан 
пропис из делокруга Народне банке Србије 

ПОСЛЕДЊИХ месеци држава све гласније зове пензионере да одустану од поштара и пензије 

почну да примају преко текућих рачуна. Ниједан пропис у Србији, међутим, најстарије грађане, 

баш као ни раднике, не обавезује да до свог новца долазе преко банака. И међу запосленима 

све је више оних који би своју плату радије видели у коверти, а не на рачуну. Тако би избегли 

банкарске трошкове који годишње износе најмање 1.200 динара. 

Запослени су већ заборавили благајне и редове пред вратима када "крене" плата. Готовинске 

исплате су још "живе" само код послодаваца који не плаћају порезе и доприносе на пун износ 

плате, па тако избегавају порезнике. Легална, прописно опорезована, плата "на руке" изашла је 

из моде, али не и из закона. 

- Законом о раду није прописан начин исплате зараде, односно није прописано да се зарада 

мора уплатити на текући рачун запосленог - речено је "Новостима" у Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања. - Правилником о садржају обрачуна зараде, 

односно накнаде зараде је прописано да обрачун зараде, "платни листић", садржи податке о 

запосленом, укључујући и назив банке и број рачуна на који се исплаћује зарада. Ово значи да 

послодавци за запослене који немају отворен текући рачун у некој банци, који су се изјаснили 

за исплату зараде "на руке", не попуњавају ове податке у "платном листићу". 

Да ни по једном закону за који су они надлежни, грађани за пријем плата и пензија нису 

обавезни да имају отворене текуће рачуне, нити послодавац и држава смеју тиме да их 

условљавају, потврдили су и у Народној банци Србије. 

ПЕНЗИОНЕРИ СЕ ОПРЕДЕЉУЈУ- КАДА је о исплати пензија реч, према прописима о 
пензијском и инвалидском осигурању, не постоји законска обавеза да корисници пензије 
морају да имају отворене текуће рачуне - речено је "Новостима" у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања. - Корисници пензије се добровољно опредељују 
да ли ће пензију примати преко текућег рачуна, или на кућну адресу и у складу с тим, 
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање им врши исплату пензије. 

- Законом о платним услугама прописују се врсте платних услуга, међу којима је услуга 

отварања и вођења платног рачуна, као и то ко може да пружа платне услуге. На основу овог 

закона НБС је донела одлуку којом се прописују ближи услови и начин отварања, вођења и 

гашења текућих рачуна. Али наведеним законом и одлуком није утврђена обавеза да физичка 

лица морају да отворе текући рачун у банци на који ће примати уплате зараде од послодавца, 

нити други прописи НБС регулишу ово питање - истичу у централној банци. 
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Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца, за "Новости" објашњава да је 

једноставније из угла послодавца да плате радницима исплаћују преко текућих рачуна. 

- У супротном, тај износ би дизали из банке и тиме ризиковали да их неко и опљачка - каже 

Атанацковић. - Трансфером преко банака заобилазе ову процедуру, а и већини радника то 

више одговара. Запослени желе да користе картице, подижу кредите. Модерне земље су скоро 

потпуно избациле кеш из употребе. 

ФИРМЕ МОРАЈУ НА ШАЛТЕР 

С ДРУГЕ стране, Закон о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која 

не обављају делатност прописује да грађани могу за извршавање платних трансакција да имају 

текуће и друге платне рачуне. Тим законом прописано је да су предузећа и предузетници 

дужни да отворе текући рачун код банке, а да грађани - могу да имају текуће рачуне. 

- Прописана обавеза правних лица и предузетника да новчане пословне трансакције обављају 

преко текућег рачуна у функцији је остваривања планиране фискалне политике, сузбијања 

сиве економије и јачања финансијске дисциплине - истичу у Министарству финансија. - За 

разлику од предузећа и предузетника, овим законом прописано је да физичка лица која не 

обављају делатност могу за извршавање платних трансакција имати текуће и друге платне 

рачуне код пружалаца платних услуга, утврђених законом којим се уређују платне услуге. 

"Гоша" добила новог директора 

Аутор: Ј. И.  

Фабрика вагона у Смедеревској Паланци добила новог генералног директора 

НОВИ генерални директор фабрике шинских возила "Гоша" је Милутин Шћепановић, сазнају 

"Новости" у тој фабрици. Шћепановић је на ово место дошао након промене власника, када је 

словачка компанија ЖОШ "Трнава" фабрику продала кипарској фирми "Лиснард Холдингс 

лимитид". 

Иако је било најава да би ове седмице фабрику требало да посети и нови послодавац, засад је, 

како сазнајемо, та посета одложена. Штрајкачима је упућен позив да се врате у погоне. 

- Нови директор је позвао раднике да почну да раде и обећао да ће захтев о исплати 100.000 

динара по раднику моћи да се испуни, али у ратама. То није прихваћено, и штрајк се наставља - 

каже Бојан Ђорђевић, представник Штрајкачког одбора. 

Ђорђевић наводи да нема гаранција новог послодавца да ће започети решавање суштинских 

проблема, а то су опстанак фабрике, исплата зарада, повезивање стажа, овера здравствених 

књижица. Радницима се дугује око 20 плата, три године нису им уплаћени доприноси, колико 

немају ни здравствене књижице. Прошле недеље исплаћена им је једнократна помоћ Владе 

Србије у износу од по 60.000 динара. 

Запослени штрајкују три недеље, након самоубиства колеге у фабричком погону. 
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Орбовић: Где су били студенти кад је доношен Закон о раду 

Београд -- Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је да је један 
део захтева с протеста у Београду политички а други социјални. 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  
   
Он је изразио чуђење што, тим пре, нико од студената и осталих који учествују у протесту није 
изашао на улице када се доносио Закон о раду. 

"Оно што сам у јавности могао да чујем, добар део тих захтева је политички, а други део је 
социјални. Оно што је интересантно је да када смо се борили око Закона о раду, није било 
подршке, нити од студената, нити од било кога, било које групације, а сада, неке пароле које 
сам могао да прочитам, односе се управо на тај период", каже Орбовић.  
 
Он је, одговарајући на питање новинара након седнице Социајално-економског савета, истакао 
и да ССС није заузимао став о протестима, нити је било ко од Синдиката тражио мишљење по 
том питању.  
 
Председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић рекао је да они као представници 
различитих пословних организација немају ни право да заузимају став о протестима.  
 
"Сматрамо да синдикалне организације, посебно послодаваца, не треба да буду актери дневних 
политика. Основна политика којом се Унија бави је политика интереса послодаваца", нагласио 
је Атанацковић.  
 
Из Синдиката Независност кажу да су они о стању у друштву рекли све последњим 
саопштењем из марта ове године, те да не желе да "делују накнадном памећу".  
 
"Синдикат Независност не делује накнадном памећу, па кад се нешто деси да после тога реагује 
и убира било какве позитивне или негативне поене. Ми се од свог оснивања критички 
осврћемо на све појаве у друштву, анализирајући све групе у друштву па тако и студенте и 
дајемо наше мишљење. Ми смо 24. марта издали саопштење у којем образлажемо наш став о 
положају свих група у друштву и начину на који се решавају проблеми у њему", кажу из ове 
организације. 
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Орбовић: Где су били студенти кад је усвајан Закон о раду? 

Извор: N1, Аутор текста: Бета 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да је 

један део захтева студената који свакодневно протестују политички, а други 

социјални. 

Он је после седнице Социјално-економском савета на питање новинара како оцењује 

студентске протесте и њихове захтеве рекао да "нема коментар". 

"Када се говорило о Закону о раду није било подршке студената, нити било које групације да 

нас подржи. Сада се на транспарентима које држе могу прочитати пароле које се односе управо 

на тај закон", истакао је Орбовић. 

Представник Уједињених гранских синдиката "Независност" Драган Милановић рекао је да тај 

синдикат не делује тако да када се нешто деси реагује и тако убира било какве позитивне поене. 

"Од свог оснивања се овај синдикат критички освртао на све појаве у друштву, анализирајући 

све групе у друштву, па и студентске, и давао своје мишљење", рекао је Милановић. 

Додао је да су студенти и пензионери део друштва и да "треба веома озбиљно приступити 

анализи онога што они кажу и у демократској атмосфери решавати проблеме, на начин који је 

примерен демократском друштву". 

 

Ђорђевић: Најављено повећање ће донети бољитак војницима 

Извор: N1, Аутор текста: Бета 

Министар одбране Зоран Ђорђевић данас је у разговору са представницима 

Асоцијације слободних и независних синдиката и Синдиката одбране Србије 

рекао да би најављено повећање плата, које неће бити линеарно, требало да 

допринесе да бољитак осете управо они са најнижим примањима. 

У саопштењу Министарства одбране наводи се да су представници Асоцијације слободних и 

независних синдиката изнели проблеме са којима се сусрећу у раду и тежњи да њихови захтеви 

http://rs.n1info.com/topicv14/Beta/1
http://rs.n1info.com/topicv14/Beta/1
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остану у домену стварне синдикалне борбе која ће донети конкретан бољитак за припаднике 

Војске Србије и запослене у Министарству. 

Наводи се да су представници Синдиката одбране Србије указали на неке недоумице чијим 

решавањем је могуће побољшати положај запослених и ефикасност њиховог рада. 

Ђорђевић је рекао да ће се на конкретне и реалне предлоге брзо реаговати и да редовни 

састанци са представницима свих синдиката представљају отворену комуникацију која ће 

доприносити сталном побољшању социјалног статуса свих припадника Војске и запослених у 

Министарству одбране. 

Како се наводи, Министарство одбране је у циљу побољшања положаја свих запослених донело 

је пакет мера, који обухвата уговоре са појединим трговачким ланцима, повољности за 

куповину књига и школског прибора, возила, туристичких аранжмана, попуста од седам одсто 

за набавку горива на НИС-овим пумпама. 

Ђорђевић је истакао да су наведене мере резултат непосредног дијалога са представницима 

синдиката, али и са свим припадницима Војске. 

Најавио је наставак директних разговора са подофицирима, професионалним војницима и 

војним службеницима у свим јединицама, како би се решавањем конкретних, појединачних 

проблема допринело побољшању професионалног и економског статуса тих људи. 

 

  

Чека се само потврда Владе: Сви који се пензионишу пре 65. године, 
добијаће пуну пензију! 

 

Према предлогу синдиката превремена пензија примала би се само до 65. 

рођендана, а после тога пуна 

Социјално-економски савет (СЕС), који сачињавајзу репрезентативни синдикати, послодавци и 

представници Владе, прихватио је на јучерашњој седници иницијативу Савета самосталних 

синдиката Србије (СССС) да се укину казнени поени за све пензионере након што 

напуне 65 година, пишу Вечерње Новости. 

Овај предлог сада иде пред Владу, а коначна одлука биће донета после финансијске анализе. 

Промена неких чланова закона очекује се до краја године, али надлежни не наводе којих 

конкретно. 

http://www.telegraf.rs/teme/penzioneri
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna.1.html
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Према садашњем Закону о ПИО, свима који напусте радно место пре прописаног броја година 

живота пензија се на месечном нивоу умањује за 0.34 одсто. То значи да превремена пензија 

може да буде нижа за маскимално 20,5 одсто, и она се прима доживотно. 

 

Међутим, према предлогу синдиката који се усвојио СЕС, превремена пензија 

примала би се само до 65. рођендана, а после тога пуна. 

– Члан 70а Закона о ПИО неправедан је нарочито према радницима који раде тешке физичке 

послове и за оне који су изгубили посао па морају и то не својом вољом у превремену пензију – 

каже за Новости Љубисав Орбовић, председник СССС: 

– Очекујемо да Влада нађе адекватно решење и да се ова измена унесе у закон. 

Министар за рад Александар Вулин рекао је да ће Влада изаћи са својим ставом о 

овом питању после економске анализе стања. 

– Тада ћемо знати да ли је ово уопште могуће – рекао је Вулин. 

Где су били демонстранти кад је доношен Закон о раду 
 

Оно што је интересантно је да када смо се борили око Закона о раду, није било 

подршке, нити од студената, нити од било кога, било које групације, а сада, 

неке пароле које сам могао да прочитам, односе се управо на тај период - каже 

председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић 

 

Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је данас да је 

један део захтева са протеста у Београду политички а други социјални, али је изразио чуђење 

што, тим пре, нико од студената и осталих који учествују у протесту није изашао на 

улице када се доносио Закон о раду. 

– Оно што сам у јавности могао да чујем, добар део тих захтева је политички, а други део је 

социјални. Оно што је интересантно је да када смо се борили око Закона о раду, није било 

подршке, нити од студената, нити од било кога, било које групације, а сада, неке пароле које 

сам могао да прочитам, односе се управо на тај период – каже Орбовић. 

Он је, одговарајући на питање новинара након седнице Социајално-економског савета, истакао 

и да ССС није заузимао став о протестима, нити је било ко од Синдиката тражио мишљење по 

том питању. 

Председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић, рекао је да они као представници 

различитих пословних организација немају ни право да заузимају став о протестима. 

http://www.telegraf.rs/teme/penzija
http://www.telegraf.rs/teme/ljubisav-orbovic-2
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– Сматрамо да синдикалне организације, посебно послодаваца, не треба да буду 

актери дневних политика. Основна политика којом се Унија бави је политика 

интереса послодаваца – нагласио је Атанацковић. 

Из Синдиката Независност кажу да су они о стању у друштву рекли све последњим 

саопштењем из марта ове године, те да не желе да “делују накнадном памећу”. 

– Синдикат Независност не делује накнадном памећу, па кад се нешто деси да 

после тога реагује и убира било какве позитивне или негативне поене. Ми се од свог 

оснивања критички осврћемо на све појаве у друштву, анализирајући све групе у друштву па 

тако и студенте и дајемо наше мишљење. Ми смо 24. марта издали саопштење у којем 

образлажемо наш став о положају свих група у друштву и начину на који се решавају проблеми 

у њему – кажу из ове организације. 

 

 

Општине не поштују закључак Владе: Запослене у култури сваког 
месеца закину на плати 
 

- На првобитном списку оних који закидају раднике били су Крагујевац, Ниш, 

Лесковац, Бор, Инђија, Ивањица, Врање, Уб, Ариље, Зајечар, Смедеревска 

Паланка и још четрдесетак других локалних самоуправа - рекла је председница 

Самосталног синдиката културе Драгана Ђорђевић 

Градоначелници и председници општина од Нове године закидају 

на плати запослене у установамакултуре широм Србије. Због тога што се не поштује 

закључак Владе о новој цени рада, плате запослених су сваког месеца мање за око 1.500 

динара, што није мало ако се узме у обзир да већина запослених у овој бранши прима свега 

26.800 динара, сазнају “Новости”. 

На овај проблем је Самостални синдикат културе Србије још у децембру прошле године 

покушао да укаже и да реши исплату за све запослене на новој цени рада од 2.512 динара. 

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других примања 

код корисника јавних средстава од 2014. године јесте наложено смањење за све кориснике 

јавних средстава за 10 одсто, али су променом цене рада, те зараде требале да буду 

увећане. 

Због непоштовања промене цене рада у појединим местима радницима дугују и по 

13 плата. Већина локалних самоуправа је, по речима председнице Самосталног синдиката 

културе Драгане Ђорђевић, ипак исплатила зараде по новој цени рада. 

– Међутим, постоје и локалне самоуправе које одбијају да то учине. На првобитном списку 

оних који закидају раднике били су Крагујевац, Ниш, Лесковац, Бор, Инђија, 

Ивањица, Врање, Уб, Ариље, Зајечар, Смедеревска Паланка и још четрдесетак 

других локалних самоуправа. Највећи проблем је Смедеревска Паланка, где се неким 

радницима дугује 13, а другим девет и по плата. Миљеници су их примали редовније од 

осталих. Споран је и Лесковац где се веома касни са исплатама и сада држава то “пегла”. 

http://www.telegraf.rs/teme/gradonacelnici
http://www.telegraf.rs/teme/plata
http://www.telegraf.rs/teme/plata
http://www.telegraf.rs/teme/kultura-2
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna.1.html
http://www.telegraf.rs/teme/sindikat
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Крагујевац ће по ребалансу буџета исплатити јануар и фебруар, а решава се и проблем у 

Панчеву – наводи она. 

Држава ће за повећање плата према новој цени рада за све раднике у установама културе 

морати да обезбеди бруто 178 милиона динара до краја године. Због овог проблема, ће многе 

мале институције од 15 до 20 људи, по речима Ђорђевићеве, почети да се гасе, зато што 

општине одобравају сваке године све мање новца за пројекте од којих култура живи. 

Овим поводом синдикати културе и министарства финансија и културе организовали су 

састанке са градоначелницима који нису испоштовали прописе. Наложено им је да обрачуне 

ураде по новој цени рада. 

 

 

Министар одбране са представницима синдиката 

Министар одбране Зоран Ђорђевић састао са са представницима Асоцијације слободних и 
независних синдиката и Синдиката одбране Србије, саопштило је Министарство одбране. 

Представници Асоцијације слободних и независних синдиката изнели су проблеме са којима се 
сусрећу у своме раду и тежњи да њихови захтеви остану у домену стварне синдикалне борбе 
која ће донети конкретан бољитак за припаднике Војске Србије и запослене у Министарству 
одбране, док су представници Синдиката одбране Србије указали на неке недоумице чијим 
решавањем је могуће побољшати положај запослених и ефикасност њиховог рада. 
 
Министар Ђорђевић је рекао да ће се на конкретне и реалне предлоге брзо реаговати, те да 
редовни састанци са представницима свих синдиката представљају отворену комуникацију која 
ће доприносити сталном побољшању социјалног статуса свих припадника Војске и запослених 
у Министарству одбране. 
 
Део залагања за бољи социјални статус запослених у систему одбране , нагласио је, представља 
и најављено повећање плата које овога пута неће бити линеарно и требало би да допринесе да 
бољитак осете управо они са најнижим примањима, истиче се у саопштењу. 

ММФ: Раст српског БДП-а у овој години три а у следећој три и по одсто 

Извор: Танјуг 

ВАШИНГТОН - Међународни монетарни фонд (ММФ) потврдио је данас прогнозу раста 
БДП-а Србије за ову годину од 3,0 одсто, док су за следећу годину кретања БДП-а процењена 
још повољније, јер је предвиђен раст од 3,5 одсто. 
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Та институција је данас, током традиционалног пролећног заседања ММФ и Светске банке у 
Вашингтону, објавила најновије економске прогнозе за цео свет у документу „Светски 
економски изгледи”. 

У последњем документу ове врсте који је ММФ објавио у октобру 2016, предвиђало се да ће 
БДП у Србији у 2017. да расте по стопи од 2,8 одсто. Затим је у марту, након техничке посете 
Мисије Београду, та институција подигла прогнозу раста на три одсто. 

Тада је шеф Мисије ММФ-а за Србију Џејмс Руф саопштио да је економски програм Србије дао 
добре резултате, и подсетио да је раст БДП-а у 2016. години достигао 2,8 одсто, уз повећање 
инвестиција, извоза и запослености. 

Истакао је и да су фискални показатељи бољи од циљаних, да је дефицит смањен на 1,4 одсто 
БДП-а, што је најнижи ниво од 2005. године, да је јавни дуг пао на 74 одсто БДП-а у 2016. 
години, а да незапосленост има тренд пада, као и ненаплативи зајмови у банкарском сектору. 

Када је реч о незапослености, ММФ прогнозира да це она у овој години износити 16 одсто, а да 
ће у 2018. та стопа пасти на 15,6 одсто.  

Боље прогнозе и светског раста за 2017 

ВАШИНГТОН - Међународни монетарни фонд (ММФ) је побољшао прогнозу раста глобалне 
економије на 3,5 одсто за ову годину са претходно прогнозираних 3,4 одсто, према извештају у 
који је Танјуг имао увид, а који ће бити објављен касније данас у Вашингтону. 

Пројекција раста бруто домаћег производа светске економије за 2018. годину је задржана на 
стабилних 3,6 одсто, наводи се у најновијем извештају ММФ-а под називом „Перспективе 
светске економије”. 

Пројектовано побољшање раста у 2017. и 2018. години очекује се у највећем делу света, иако у 
многим развијенијим економијама раст остаје пригушен, а земље извозници сировина и даље 
имају потешкоћа, наводи се у документу. 

Додаје се да је повећање процене раста за 2017. годину скромно, а дугорочне потенцијалне 
стопе привредног раста остају пригушене широм света у односу на протекле деценије, нарочито 
у развијеним економијама. 

Иако, међутим, постоји шанса да раст премаши очекивања на краћи рок, значајни ризици 
настављају да помрачују средњорочне перспективе, и заправо су се интензивирали од 
последњих пројекција ММФ-а, оцењује се у извештају. 

Заокрет ка протекционизму који доводи до трговинског рата је, како наводи ММФ, само једна 
од претњи, а опасност представља и спорији темпо раста просечних примања. 
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Социјално-економски савет предложио да се превремене пензије не 
умањују 

Извор: Бета  

Председник Социјално-економског савета Љубисав Орбовић рекао је данас да ће од Владе 

Србије бити затражено да укине трајно умањење пензија од 0,34 одсто месечно за грађане који 

су због бенефицираног радног стажа отишли у пензију пре навршених 65 година старости. 

Он је на конференцији за новинаре у Влади Србије рекао да је предлог Савета да умањење 

треба да важи до навршетка 65 година живота. 

- За запослене у администрацији није велико оптерећење да раде до 65 година старости како би 

испунили и други услов за пензију, али за људе који раде у посебним условима где је потребено 

физичко ангажовање, рад до 65 година је напоран и они не треба да буду кажњени због тога 

што ће отићи раније у пензију, што им закон омогућава - рекао је Орбовић. 

По речима Орбовића, који је председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) и 

председаваће Саветом наредних годину дана, Влада Србије треба да нађе најбоље решење и 

измени Закон о пензијском и инвалидском осигурању. 

Министар за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту Александар Вулин рекао је да се 

у овом тренутку не зна колико је пензионера којима се одбија од пензије зато што су остварили 

пун радни стаж, а немају 65 година живота, што је други услов за пуну пензију. 

- Тек када се уради финансијска анализа знаће се колико је додатно потребно новца да би се 

увели нови прописи за превремене пензије. Разумемо потребе оних који су због бенефицираног 

стажа отиши у пензију са 61 годином живота, али коначан суд ће се донети после финансијске 

анализе - рекао је Вулин. 

Он је додао да је Савет за годину дана урадио доста у решавању проблема у друштву и потписао 

18 колективних уговора. 

- Социјални дијалог боље функционише - додао је Вулин. 

Социјално-економски савет је на данашњој седници предложио да Посебни колективни уговор 

за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству, на основу 

мишљења Министарства културе добије проширено дејство што значи да ће се односити на све 

угоститељске објекте. 
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У Социјално-економском савету су представници Владе Србије, Уније послодавца и два 

репрезентативна синдиката - Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских 

синдиката "Независност". 

 

Орбовић: Где су били демонстранти кад је доношен Закон о раду 

Извор: Танјуг  

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је данас да је 

један део захтева са протеста у Београду политички а други социјални, али је изразио чудјење 

што, тим пре, нико од студената и осталих који учествују у протесту није изашао на улице када 

се доносио Закон о раду. 

- Оно што сам у јавности могао да чујем, добар део тих захтева је политички, а други део је 

социјални. Оно што је интересантно је да када смо се борили око Закона о раду, није било 

подршке, нити од студената, нити од било кога, било које групације, а сада, неке пароле које 

сам могао да прочитам, односе се управо на тај период - каже Орбовић. 

Он је, одговарајући на питање новинара након седнице Социајално-економског савета, истакао 

и да СССС није заузимао став о протестима, нити је било ко од Синдиката тражио мишљење по 

том питању. 

Председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић, рекао је да они као представници 

различитих пословних организација немају ни право да заузимају став о протестима. 

- Сматрамо да синдикалне организације, посебно послодаваца, не треба да буду актери дневних 

политика. Основна политика којом се Унија бави је политика интереса послодаваца - нагласио 

је Атанацковић. 

Из Синдиката Независност кажу да су они о стању у друштву рекли све последњим 

саопштењем из марта ове године, те да не желе да "делују накнадном памећу". 

- Синдикат Независност не делује накнадном памећу, па кад се нешто деси да после тога реагује 

и убира било какве позитивне или негативне поене. Ми се од свог оснивања критички 

осврћемо на све појаве у друштву, анализирајући све групе у друштву па тако и студенте и 

дајемо наше мишљење. Ми смо 24. марта издали саопштење у којем образлажемо наш став о 

положају свих група у друштву и начину на који се решавају проблеми у њему - кажу из ове 

организације. 
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Ђорђевић разговарао са представницима војних синдиката 

Извор: Бета  

Министар одбране Зоран Ђорђевић данас је у разговору са представницима Асоцијације 

слободних и независних синдиката и Синдиката одбране Србије рекао да би најављено 

повећање плата, које неће бити линеарно, требало да допринесе да бољитак осете управо они са 

најнижим примањима. 

У саопштењу Министарства одбране наводи се да су представници Асоцијације слободних и 

независних синдиката изнели проблеме са којима се сусрећу у раду и тежњи да њихови захтеви 

остану у домену стварне синдикалне борбе која ће донети конкретан бољитак за припаднике 

Војске Србије и запослене у Министарству. 

Наводи се да су представници Синдиката одбране Србије указали на неке недоумице чијим 

решавањем је могуће побољшати положај запослених и ефикасност њиховог рада. 

Ђорђевић је рекао да ће се на конкретне и реалне предлоге брзо реаговати и да редовни 

састанци са представницима свих синдиката представљају отворену комуникацију која ће 

доприносити сталном побољшању социјалног статуса свих припадника Војске и запослених у 

Министарству одбране. 

Како се наводи, Министарство одбране је у циљу побољшања положаја свих запослених донело 

је пакет мера, који обухвата уговоре са појединим трговачким ланцима, повољности за 

куповину књига и школског прибора, возила, туристичких аранжмана, попуста од седам одсто 

за набавку горива на НИС-овим пумпама. 

Ђорђевић је истакао да су наведене мере резултат непосредног дијалога са представницима 

синдиката, али и са свим припадницима Војске. 

Најавио је наставак директних разговора са подофицирима, професионалним војницима и 

војним службеницима у свим јединицама, како би се решавањем конкретних, појединачних 

проблема допринело побољшању професионалног и економског статуса тих људи. 

 

Министар Кнежевић: Финансије стабилне, суфицит 15,1 милијарду 
динара 

Извор: Танјуг  

У прва три месеца остварен је суфицит у буџету од 15,1 милијарду динара, изјавио је данас 

министар привреде Горан Кнежевић истичући да је "Србија данас политички, економски и 

финансијски стабилна земља". 
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- “ Кренули смо путем напретка и признања добијамо са свих страна”  - нагласио је Кнежевић у 

Привредној комори Србије на отварању Пословног савета за сарадњу Србије и Белорусије. 

Он је позвао делегацију од око двадесетак белоруских компанија да улажу у српску привреду. 

- “ Одговорно решавампо изазове у сваком сегменту, укључујући и оно што нам је остало као 

наслеђе, од приватизације државних фирми, јавних предузећа и троме администрације. Србија 

за 44 места напредовала за две године на листи Светске банке Дуинг бизнис”  - нагласио је 

Кнежевић. 

Он је истакао и да је ММФ након последње ревизије поручио да су наши фискални резултати и 

даље изнад циљева програма. 

- “ Макроекномски показатељи су добри, БДП у 2016. је забележио раст од 2,6 одсто, а у 

наредним година очекујемо да раст буде више од три одсто”  - навео је министар. 

Како каже, нето прилив инвестиција у току прошле године је био између 1,9 и две милијарде 

евра, а незапосленост је за четири године смањена за 26 на 13 одсто и тај тренд је настављен и у 

2017. години. 

- “ Наше финансије су сигурне и за прва три месеца ове године имао суфитицт од 15,1 

милијарду динара. Радимо све да смањимо удео сиве економије у БДП-у и очекујемо а у 

наредне три године сваке године то учешће смањимо за по два процента”  - навео је Кнежевић. 

 

Унија синдиката просветера о протесту: Ограђујемо се од 
политикантских захтева, али просветни радници треба да буду уз ђаке 

Извор: Бета  

Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС) саопштила је данас да просветни 

радници треба да буду уз своје ђаке и студенте и подрже миран начин изражавања њиховог 

незадовољства. 

- Ограђујемо се од политикантских захтева и парола, а подржавамо све захтеве који ће 

допринети оздрављењу нашег друштва - наведено је у саопштењу. 

Додаје да су "мирна окупљања у појединим градовима доказ да претходни вишегодишњи 

протести просветних радника нису били без повода и разлога". 
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- Своје незадовољство показују и војска, полиција, студенти, радници, интелектуалци и сељаци. 

Корупција, непотија, безакоње, мале плате, урушавање институција и исељавање младих су 

само неки од проблема нашег друштва о којима окупљени говоре - пише у саопштењу. 

Додаје се да Главни одбор УСПРС подржава протест сваког појединца и удружења против 

"наведених болести нашег друштва и сматра да сваки просветни радник који је незадовољан 

има потпуно право да своје незадовољство искаже и на овај начин". 

Како се наводи, стање просвете у једној земљи је најбољи показатељ стања целог друштва. 

- Истинитост ове тврдње најбоље се види у Србији, а нагомилани проблеми у просвети и бедан 

положај просветних радника су већ годинама повод за наше протесте. Последњи су били 17. и 

31. марта - наведено је у саопштењу УСПРС. 

 

РТВ 

Укидање пенала за превремени одлазак у пензију? 

Социјално економски савет прихватио је данас иницијативу Савеза самосталних 

синдиката Србије и УГС "Независност" да се укину пенали за превремени одлазак 

у пензију пре 65. године. 

Предлог се односи и на оне грађане којима Закон омогућава бенефицирани радни стаж и који 

са 61 годином одлазе у пензију. 

оцијално економски савет сес 

Иницијатива С С С С и УГС је да члан 70а Закона о пензијско инвалидском осигурању, у коме 

стоји да се трајно смањује пензија оним запосленима који оду у пензију пре напуњених 65 

година, требало би да буде промењена и да гласи: "смањење пензија важи до 65. године, а када 

се напуне те године, онда се то умањење прекида". 

"За неке запослене који раде на административним пословима, који могу да издрже тај рад, то 

није оптерећујуће, али на радним местима која траже посебне услове рада, посебно физичке 

послове, тешко је да ти људи успеју да раде до 65 година. Због тога не треба да буду кажњени 

пеналима и умањењем пензија", каже новоизабрани председник Социјално економског савет 

Љубисав Орбовић. 

Како је рекао, ради се о и великом броју људи који су због губљења свог радног места отишли у 

пензију у неком ранијем периоду. 
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"Очекујемо да у наредном периоду Влада нађе решење и да се изврши измане овог закона. Овај 

предлог се не односи само на предузећа у реструктуирању већ на све грађане", рекао је он и 

објаснио да је у Закону написано да је 0,34 одсто било планирано смањење пензија на 

месечном нивоу за свакога ко оде раније у пензију. 

Министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Александар Вулин, истакао је да 

се у протеклом периоду много урадило на унапређењу социјалног дијалога. 

"Влада ће се о предлогу изјаснити када уради све неопходне економске анализе, када будемо 

знали колико је новца потребно за ову меру и колико више новца је потребно из будзета 

издвојити. Разумемо потребу и предлог синдиката, поготово за категорије који потпадају под 

бенифицирани радни стаж и који свакако одлазе у пензију пре 65 године", каже Вулин и додаје 

да ова мера погађа управо људе који одлазе у пензију са 61 годином живота. 

Како је рекао, закон о Пензијском инвалидском осигурању ће бити промењен до краја ове 

године. 

Орбовић: Где су били демонстранти кад је доношен Закон о раду 

Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је данас да 

је један део захтева са протеста у Београду политички а други социјални, али је 

изразио чуђење што, тим пре, нико од студената и осталих који учествују у 

протесту није изашао на улице када се доносио Закон о раду. 

"Оно што сам у јавности могао да чујем, добар део тих захтева је политички, а други део је 

социјални. Оно што је интересантно је да када смо се борили око Закона о раду, није било 

подршке, нити од студената, нити од било кога, било које групације, а сада, неке пароле које 

сам могао да прочцитам, односе се управо на тај период ", каже Орбовић. 

Он је, одговарајући на питање новинара након седнице Социајално-економског савета, истакао 

и да С С С није заузимао став о протестима, нити је било ко од Синдиката тражио мишљење по 

том питању. 

Председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић, рекао је да они као представници 

различитих пословних организација немају ни право да заузимају став о протестима. 

"Сматрамо да синдикалне организације, посебно послодаваца, не треба да буду актери дневних 

политика. Основна политика којом се Унија бави је политика интереса послодаваца", нагласио 

је Атанацковић. 

Из Синдиката Независност кажу да су они о стању у друштву рекли све последњим 

саопштењем из марта ове године, те да не желе да "делују накнадном памећу". 

"Синдикат Независност не делује накнадном памећу, па кад се нешто деси да после тога реагује 

и убира било какве позитивне или негативне поене. Ми се од свог оснивања критички 

осврћемо на све појаве у друштву, анализирајући све групе у друштву па тако и студенте и 

дајемо наше мишљење. Ми смо 24. марта издали саопштење у којем образлажемо наш став о 

положају свих група у друштву и начину на који се решавају проблеми у њему", кажу из ове 

организације. 
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Орбовић: Студенти нас нису подржали кад се говорило о Закону о раду 
Извор: Бета 
 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да је један део 
захтева студената који свакодневно протестују политички, а други социјални. 
Он је после седнице Социјално-економском савета на питање новинара како оцењује 
студентске протесте и њихове захтеве рекао да "нема коментар". 
"Када се говорило о Закону о раду није било подршке студената, нити било које групације да 
нас подржи. Сада се на транспарентима које држе могу прочитати пароле које се односе управо 
на тај закон", истакао је Орбовић. 
Представник Уједињених гранских синдиката Независност Драган Милановић рекао је да тај 
синдикат не делује тако да када се нешто деси реагује и тако убира било какве позитивне поене. 
"Од свог оснивања се овај синдикат критички освртао на све појаве у друштву, анализирајући 
све групе у друштву, па и студентске, и давао своје мишљење", рекао је Милановић. 
Додао је да су студенти и пензионери део друштва и да "треба веома озбиљно приступити 
анализи онога што они кажу и у демократској атмосфери решавати проблеме, на начин који је 
примерен демократском друштву". 
 

 

Вулин: О предлогу синдиката после анализе 
 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 
данас да ће Влада Србије, након што се ураде економске анализе, дати коначан став о 
иницијативи Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) и УГС "Независност" да се укине 
трајно умањење пензија за оне који су се пензионисали пре напуњених 65 година живота. 

Пише: ФоНет 
  
Када урадимо одговарајуће финансијске процене, када видимо колико би то коштало, изаћи 
ћемо са коначним ставом. Очекујем да ће закон о ПИО бити промењен у току ове године и шта 
год се буде мењало мењаће се у току ове године, рекао је Вулин на конференцији за новинаре 
после седнице Социјално-економског савета. 

Вулин, који је претходних годину дана председавао Социјално-економским саветом, рекао је да 
је у том периоду урађено много на унапређењу социјалног дијалога. 

На данашњој седници за председавајућег Социјално-економског савета изабран је председник 
СССС Љубисав Орбовић, који ће тај посао обављати у наредних годину дана. 
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Орбовић је навео да је иницијатива СССС и УГС "Независност" да се измени члан 70. Закона о 
пензијско-инвалидском осигурању, у коме се наводи да се трајно смањује пензија свима који се 
пензионишу пре навршених 65 година. 

Њихов предлог је да смањење пензија важи до напуњених 65 година живота, а након тога се 
умањење укида. 

Орбовић је рекао да је Социјално-економски савет прихватио тај предлог и да очекује да Влада 
"у наредном периоду нађе одговарајуће решење да измени закон". 

Председник Уније послодаваца Слободан Атанацковић рекао је да је предлог синдиката 
логичан, али је додао да Унија нема намеру да се меша, и да би Влада, Министарсво финансија 
и ПИО фонд требало да изнађу решење. 

На питање новинара да прокоментаришу протесте који се одржавају широм Србије, Орбовић је 
рекао да СССС није заузимао став о томе, нити је било ко од њих тражио мишљење о томе. 

Један део тих захтева је политички, а други је социјални. Интересантно је да када смо се 
борили око Закона о раду није било подршке студената, ни било које групације, рекао је 
Орбовић и додао да се сада "неке пароле демонстраната односе на тај период". 

Представник УГС "Независност" Драган Милановић рекао је да су "и студенти и пензионери 
део нашег друштва и да би требало веома озбиљно приступити анализи онога што они кажу и у 
демократској атсмосфери покушати решити те проблеме". 

Атанацковић је рекао да послодавци сматрају да "синдикалне организације, посебно 
послодавачке, не би требало да буду актери дневне политике".   

 

 

Ни после две препоруке Министарства просвете директорима нејасно како да 

се реши проблем ниских плата запослених са трећим и четвртим степеном 

стручности 

Ненаставно особље у школама и даље на минималцу 
 

Од најављене повишице плата ненаставном особљу запосленом у просвети засад нема ништа, 
јер ни после другог дописа министра просвете Младена Шарчевића упућеног директорима 
школа није јасно ко ће, када и колико новца добити. 

Пише: В. Андрић 
  

Председник Гранског синдиката просветних радника Србије "Независност" Томислав 
Живановић каже за Данас да ће синдикати тражити састанак са министром да би прецизирали 
отворена питања и да би се нашло прихватљиво решење и за Министарство и за запослене у 
образовању. 
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Синдикати не сумњају у добру вољу министра да се овај проблем реши, а то што до директора 
школа опет стиже непрецизан допис Живановић тумачи чињеницом да су се "неки министрови 
сарадници променили и очито се не сналазе", те да су синдикати након првог Шарчевићевог 
дописа "усмено упозорили на недоречености, али не и писмено". 

Подсетимо, због повећања минималне цене рада од 1. јануара, плате запослених у образовању 
са средњом стручном спремом практично су се изједначиле са радницима који примају 
минималну зараду. У том положају нашли су се благајници, административни радници, али и 
домари, ложачи, и још неке категорије запослених у средњим стручним школама. Синдикати 
су својевремено тврдили да је са Министарством договорено да школе из сопствених прихода 
ненаставном особљу месечно исплаћују додатак на плату од 4.000 до 5.000 динара, до трајног 
решења кроз повећање коефицијената или цене рада. Незванично се процењује да овај 
проблем има око 3.500 запослених у образовању. 

Последњим дописом директорима Министарство је, позивајући се на Посебан колективни 
уговор и Закон о платама у државним органима и јавним службама, препоручило да школе 
које остварују сопствене приходе могу од њих повећати плате запосленима највише до 30 
одсто. То се превасходно односи на ненаставно особље које има од првог до четвртог степена 
стручности. 

- Допис Министарства није добро формулисан, јер нису обухваћене све образовне институције, 
као што су ученички и студентски домови и предшколске установе. Такође, није дефинисано 
шта је са школама које немају сопствене приходе или им је блокиран рачун. Неке школе, пре 
свега средње стручне, имају додатне послове из којих остварују сопствене приходе, градске 
школе тај новац добијају тако што издају сале и базене, али има установа које на овај начин не 
могу да приходују. Због тога се мора прецизирати на који начин ће њихово ненаставно особље 
добити повећање - каже Живановић. 

Милорад Антић, председник Форума средњих стручних школа Београда, сматра да проблем 
ниских зарада радника са трећим и четвртим степеном стручности треба да реши држава, а не 
да одговорност пребацује на директоре школа. Он за Данас каже да "Министарство својим 
дописом тера директоре да праве буџетски прекршај", јер као образложење за исплату новца из 
сопствених прихода које остварује установа не могу да напишу да "административни радник 
прима мању плату од теткице". Антић указује и да је препорука Министарства неостварива, јер 
велики број школа нема никаква сопствена средства. 

 

Унија синдиката просветних радника: Изједначити коефицијенте 

У Унији синдиката просветних радник Србије предлажу изједначавање коефицијената 
ненаставног и наставног особља са истим степеном стручности. Како за Данас објашњава 
Владимир Аџић из тог синдиката, коефицијент административног радника је 8,62, а учитеља са 
средњом школом 13,42, док ненаставно особље са шестим степеном има коефицијент 13,73, а 
наставно 14,88. 

Завршен пролећни распуст 

За ученике основних и средњих школа у Србији данас се завршава пролећни распуст, а наредни 
дводневни одмор имаће већ за две недеље, јер државни празник 1. и 2. мај "пада" у понедељак и 
уторак. Матуранти гимназија са школом завршавају 23. маја, ђаци завршних разреда 
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трогодишњих и четворогодишњих средњих стручних школа 30. маја, као и ученици осмог 
разреда. Ђаци од првог до седмог разреда се распуштају 13. јуна, а сви остали средњошколци 
20. јуна. 

 

Обећања премијера Вучића за Војни синдикат представљају "чисту демагогију" 

Нема новца за повећање плата војницима 
 

Антић: Ми сличне приче слушамо већ две године. Од тих обећања нема ништа 

У текућој години неће бити средстава за повећање плата припадницима Војске Србије, као ни 
средстава за пријем нових војника, одговор је које је Министарство финансија недавно послало 
Војном синдикату Србије. 

Пише: В. Јеремић 
  
Због тога председник ВСС-а Новица Антић наводе премијера Србије Александра Вучића да би 
примања војника требало да се повећају у овој години види као чисту демагогију. 

- Ми сличне приче слушамо већ две године. Од тих обећања нема ништа. Ако већ има озбиљну 
намеру да повећа зараде, због чега није конкретно рекао када војници могу да очекују 
повећања и о коликој суми је реч - наводи Антић. 

Према његовим речима, Министарство финансија је недавно, одговарајући на допис Војног 
синдиката Србије, навело да у буџету Србије нису предвиђена средства за повећање плата 
припадницима Војске Србије, као ни новац за пријем нових војника. 

- Ја имам црно на бело да повећања зарада неће бити. А притом ми ни не тражимо повећање, 
већ само враћање основице на плату на ниво из 2014. године - наводи Антић.  
Подсетимо, премијер Александар Вучић је током недавне посете припадницима 250. ракетне 
бригаде у касарни "Народни херој мајор Милан Тепић" у Јакову, најавио могућност повећања 
зарада за припаднике Војске Србије. 
- Хвала вам што радите увек, и када су празници, и хвала вам на љубави према домовини - 
рекао је Вучић, напоменувши припадницима ВС да ће, поред, модернизације војске, набавке 
наоружања и нових униформи, гледати и да њихова примања буду већа, нарочито војника и 
подофицира.  
Због тешког материјалног положаја припадника ВС, Војни синдикат Србије од новембра 
прошле године, заједно са Полицијским синдикатом Србије организује периодична протестна 
окупљања. 
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Синдикат тражи оставку Ђорђевића 
 

Војни синдикат Србије затражио је данас оставку министра одбране Зорана Ђорђевића. 

Пише: ФоНет 
  
Синдикат наводи да је више него очигледно да Влада Србије наставља са обмањивањем 
јавности и припадника војске и да "не постоји воља министра одбране и Владе Србије да се 
поправи тренутно поражавајући и катастрофални положај припадника војске". 

Поздрављамо разговоре које министар одбране води са синдикатима, а тек бисмо их 
поздравили кад би се они завршавали конкретним закључцима и резултатима од општег 
интереса за Војску Србије и њене припаднике, наводи Војни синдикат Србије, поводом 
данашњег разговора Ђорђевића са представницима Асоцијације слободних и независних 
синдиката и Синдиката одбране Србије. Министар одбране избегава састанке са 
репрезентативним синдикатом, иако му је то законска обавеза, јер му тај синдикат захтева 
конкретна решења на унапређењу радног и материјалног положаја запослених у систему 
одбране, наводи се у саопштењу Војног синдиката Србије, који тврди да је једини 
репрезентативни синдикат запослених у систему одбране. 

Министар одбране се не састаје са репрезентативним синдикатом због избегавања закључења 
посебног колективног уговора, иако му је то такође законска обавеза, наводи се у саопштењу. 
Додаје се да се министар одбране не састаје са репрезентативним синдикатом јер све чини да 
угуши синдикално деловање у систему одбране и већ две године избегава закључење 
просторно-техничког споразума за несметан рад синдиката, на шта је такође обавезан по 
закону. 

Министар одбране се, како се истиче, састаје са синдикатима чије чланство броји пар десетина 
чланова и чија руководства су изневерила и проневерила чланство, јер према таквим 
синдикатима нема никаквих обавеза, а у јавности ствара лажну слику о томе да је расположен 
за социјални дијалог. 

 

КРАГУЈЕВАЧКЕ НОВИНЕ 

НАЈАВА СТРАЈКА НОВИНАРА РТК 

 НАЈАВА СТРАЈКА ЗА СРЕДУ 19.4.2017. У 13:00 ЧАСОВА.  ЗАПОСЛЕНИ У РТК И СИНДИКАТ 

''НЕЗАВИСНОСТ'' РТ КРАГУЈЕВАЦ,  ИСПРЕД  СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ОРГАНИЗУЈУ  

КОНФЕРЕНЦИЈУ  ЗА  НОВИНАРЕ ГДЕ ЋЕ ИХ УПОЗНАЗИ СА ИСХОДОМ  САСТАНКА СА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ, А  У  ВЕЗИ  ПЕТИЦИЈЕ  ГРАЂАНА ЗА  ОПСТАНАК  РТК, РЕШАВАЊА 

СОЦИЈАЛНОГ ПРОГРАМА, ПЛАТА И ДАТУМА ПОЧЕТКА ЕМИТОВАЊА ПРОГРАМА РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ. 
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БЕТА 
 
Орбовић: Студенти нису протестовали кад је доношен Закон о раду 

БЕОГРАД - Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је данас 
да је један део захтева студената који свакодневно протестују политички, а други социјални. Он 
је после седнице Социјално-економском савета на питање новинара како оцењује студентске 
протесте и њихове захтеве рекао да ``нема коментар``. 

 

Од свог оснивања се овај синдикат критички освртао на све појаве у 
друштву 

БЕОГРАД - Представник Уједињених гранских синдиката ``Независност`` Драган Милановић 
рекао је да тај синдикат не делује тако да када се нешто деси реагује и тако убира било какве 
позитивне поене. ``Од свог оснивања се овај синдикат критички освртао на све појаве у 
друштву, анализирајући све групе у друштву, па и студентске, и давао своје мишљење``, рекао 
је Милановић. (ЦХ2 

 

 
 

Укидају се пенали за превремени одлазак у пензију 

Аутор: Агенције 

Пенали за превремени одлазак у пензију пре 65. године биће укинути.: Пиxабаy 

Социјално економски савет прихватио је јуче иницијативу Савеза самосталних синдиката 

Србије и УГС "Независност" да се укину пенали за превремени одлазак у пензију. Предлог се 

односи и на оне грађане којима Закон омогућава бенефицирани радни стаж и који са 61 

годином одлазе у пензију. 

  

Иницијатива СССС и УГС је да члан 70а Закона о пензијско инвалидском осигурању, у коме 

стоји да се трајно смањује пензија оним запосленима који оду у пензију пре напуњених 65 

година, требало би да буде промењена и да гласи: "смањење пензија важи до 65. године, а када 

се напуне те године, онда се то умањење прекида".  

  

http://www.beta-video.tv/?page=play&id=56614
http://www.beta-video.tv/?page=play&id=56615
http://www.beta-video.tv/?page=play&id=56615
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"За неке запослене који раде на административним пословима, који могу да издрже тај рад, 

то није оптерећујуће, али на радним местима која траже посебне услове рада, посебно 

фижичке послове, тешко је да ти људи успеју да раде до 65 година. Због тога не треба да 

буду кажњени пеналима и умањењем пензија", каже председник Социјално економског савет 

Љубисав Орбовић. 

  

Како је рекао, ради се о и великом броју људи који су због губљења свог радног места отишли у 

пензију у неком ранијем периоду.  

  

"Очекујемо да у наредном периоду Влада нађе решење и да се изврши измане овог закона. 

Овај предлог се не односи само на предузећа у реструктуирању већ на све грађане", рекао је 

он и објаснио да је у Закону написано да је 0,34 одсто било планирано смањење пензија на 

месечном нивоу за свакога ко оде раније у пензију.   

Закон о Пензијско-инвалидском осигурању ће бити промењен до краја ове године. 
 

 

Поште и у Новом Саду сутра у штрајку, Синдикат одбио споразум 

Аутор: Зоран Стрика  

Запослени у Пошти у Новом Саду сутра ће ступити у штрајк упозорења, пошто је Главни одбор 
синдиката одбио предлог споразума који је предложила директорка Поште Србије Мира 
Петровић. 

Поште у Новом Саду ће сутра од 11.59 до 12.59 часова радити са трећином капацитета, а у 

штрајк ће ступити и курирске службе, поштари и шалтерски службеници. У том периоду 

могуће су гужве у поштама.  

  

Иако је изгледало да ће до споразума доћи, то се ипак неће десити, јер радници нису добили 

гаранције да ће њихова два кључна захтева бити испуњена, потврђено је за 021.рс у Синдикату 

ПТТ. Захтеви се односе на враћање зарада које су имали пре 2015. када су им умањене за 10 

одсто и на поштовање Колективног уговора.  

  

Директорка Мира Петровић сагласна је са захтевима запослених, те је пристала да се поново 

направи пресек стања о броју слободних дана и реши статус привремено запослених. Питања 
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враћања старих зарада и поштовања Колективног уговора у надлежности су оснивача, односно 

Владе Србије, за коју у Синдикату кажу да није била заинтересована за преговоре. 

  

"Проблем је што се прва два наша захтева односе на оснивача и што о томе нисмо ни 

кренули да причамо јер наш оснивач очигледно није заинтересован, а споразум са 

послодавцем не може бити потписан без одлуке о прекиду штрајкачких активности. 

Главни одбор синдиката одбио је споразум и ми настављамо са штрајкачким 

активностима", наводе у синдикату. 

  

Осим штрајка у свим поштама, како у Новом Саду, тако и у целој Србији, запослени ће се 

окупити и сутра испред Главне поште у Београду. Запослени су раније најавили за 021.рс да ће, 

након штрајка упозорења, радикализовати своје активности и ступити у генерални штрајк, 

уколико се захтеви не испуне. 

  

Незадовољство у Пошти Србије "кувало" се дуго, а ескалирало је након што је објављено да је 

ово предузеће остварило добит од 3,5 милијарди динара. У Синдикату су сматрали да је 

то учињено науштрб радника, тврдећи да се на њима штеди и да они остају кратких рукава. 

  

Ово није први пут да се надлежни оглушују о захтеве запослених. Подсетимо да су се, по 

речима председника Синдикалне организације Поште Нови Сад Славка Новакова, запослени 

обраћали и премијеру и Влади, али одговор нису добили. 

  

"Обраћали смо се свима, премијеру, министарствима, нико се није удостојио да одговори. 

Нема никакве перспективе. Плата пада константно, ситуација је из месеца у месец све 

гора, а нема најаве да ће нешто кренути на боље. Људи више не могу да издрже притисак. 

Егзистенција нам је буквално на ивици, а плата испод сваког нивоа и просека, како у 

Војводини, тако и у Србији", закључио је том приликом Новаков. 

  

У решавање спора између Поште Србије и запослених у њој укључила се и Агенција за 

решавање радних спорова Министарства за рад, међутим, у Синдикату нису могли да кажу да 

ли ће се посредовање Агенције наставити. 

 
 

http://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/159304/Gladni-i-besni-radnici-novosadskih-posta-sutra-strajkuju.html
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А 

Важан састанак синдиката и руководства Регионалне депоније Пирот 

Објавио П.В.  

 

Данас је у просторијама Регионалне депоније Пирот, на иницијативу руководства 

Депоније, одржан састанак синдиката Депоније, председника Градског већа 

Савеза самосталних синдиката Србије Родољуба Ћирића и руководства 

Регионалне депоније. Састанак је одржан у циљу заштите права запослених у 

Регионалној депонији, а везано за исплату топлих оброка запосленима у овом 

предузећу у протеклом периоду. 

-Данас је одржан заједнички састанак представника синдиката и руководства Регионалне 

депоније. Основни проблем који је истакнут јесте примена Закона о исплатама зарада у јавним 

предузећима. Основни проблем који се поставља јесте да ли јавна комунална предузећа треба 

да примењују свој посебан колективни уговор који се односи пре свега на исплату зарада, 

топлог оброка и регреса. Регионална депонија није у претходном периоду исплаћивала ова 

права, направљена су вансудска поравњања и сада се појављује проблем око исплате, јер по 

нама у Синдикату, Закон у том погледу није јасан. Због тога ћемо се ми преко Синдиката 

обратити Министарству финансија које је надлежно за примену овог закона-казао је 

председник Ћирић. 

 
 
 
 
 
 

http://www.pirotskevesti.rs/author/admin/

