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Протест посвећен проблемима у просвети 
Извор:РТС, Фонет, Танјуг 
 
Неколико стотина студената и представника просветних синдиката протестовало је у центру 
Београда. 
Пре почекта шетње учесницима скупа испред Дома Народне скупшине обратили су се 
представници просветних радника који су нагласили да је у овој ситуацији неопходно да сви 
професори и наставници подрже своје студенте и ученике који су на улицама, јавила је 
агенција Фонет. 
Након окупљања испред Дома народне скупштине, учесници протеста су се упутили у шетњу 
стандарном рутом преко Теразија, Коларчеве улице... 
Протестовали су испред зграде РТС-а и одржали су минут ћутања за погинуле раднике током 
бомбардовања зграде РТС-а 1999. године.  
Потом су се запутили ка згради Владе Србије да би се после преко Славије и Улице Краља 
Милана вратили до зграде Дома Народне скупштине, где је протест окончан. 
Данашњем 21. протесту "Против диктатуре" придружила се Унија синдиката просветних 
радника Србије, Форум београдских основних школа и Независни синдикат просветних 
радника Војводине, јавио је Тањуг. 
Професор социологије на Филозофском факултету из Ниша Ђокица Јовановић поред осталог 
рекао је да није могао да одбије позив својих студената. 
Каже да његов Покрет слободних станара Ниша већ две године протестује и "бори се против 
неодговорних одлука локалних власти и немају намеру да одустану". 
Професор се заложио за бесплатно образовање што су учесници протеста поздравили аплаузом 
и повицима одобравања, па је и 24-годишњи Павле, представљен као студент, навео да је један 
од захтева скупа свима доступно бесплатно образовање. 
Он је критиковао политичаре који не држе обећања, док професори добијају отказе и смањење 
плата уз повећање рада. 
"Студенти морају да испоњавају бесмислене обавезе због бесмислених поена, као и професори 
да се вуку по семинарима, такође због поена", рекао је Павле. 
Раније данас Студентски збор Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу подржао је 
протесте "Против диктатуре" у Србији, наводећи да Хрватску и Србију муче исти проблеми. 
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Поскупљење горива у Србији диктирају глобалне цене 
Извор:Танјуг 
 
Нестабилне цене горива у Србији су условљене глобалним поремећајима и берзанским 
кретањима сирове нафте, изјавио је данас генерални секретар Удружења нафтних компанија 
Србије Томислав Мићовић. 
Стабилизација цена горива у нашој земљи се може очекивати када цене буде стабилизована и 
на глобалном нивоу. 
„Не можемо Србију изоловати од ових берзанских кретања. Тржиште нафте је, на срећу, такво 
да нико не може да претера са ценама, јер се глобално одређује цена сирове нафте”, рекао је 
Мићовић за РТС. 
Он је рекао да сви поремећај на глобалном нивоу неминовно утичу на на промене и у региону и 
Србији. 
„То је принцип тржишта нафте, тако да ове промене цена у Србији, и када расту и када падају, 
дешавају се у свим земљама и углавном се крећу у истом ритму односно како се крећу и цене на 
глобалном тржишту, то јест берзанске котације”, рекао је Мићовић. 
Он је додао да у малопродајној цени горива више од 50 одсто је државно захватање. 
Када би хипотетички акцизе и ПДВ били исти у свим земљама, цене горива би биле уједначене, 
додао је Мићовић.  
 

 
 

 
 
 

Зарада без доприноса мало вреди у старости 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
НОВИ САД: Будући да Закон о раду није прописао начин исплате плата, односно да се зарада 

мора уплатити на текући рачун запосленог, плата се може исплатити и у кешу. 

Правилником о садржају обрачуна зараде, односно накнаде зараде, прописано је да обрачун 
зараде – платни листић, мора да садржи податке о запосленом, укључујући и назив банке и 
број рачуна на који се зарада исплаћује. То, како објашњавају у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, значи да послодавци за запослене који немају 
отворен текући рачун у некој банци и изјаснили су се за исплату зараде на руке, не попуњавају 
те податке у платном листићу. Више о начину исплате плата у Закону о раду нема јер се 
подразумева да и газде и радници знају шта су им права и обавезе. 
Но, то што у платном листићу нема података о отвореном текућем рачуну у некој банци већ се 
радник изјашњава да плату прима на руке, никако не би требало да  значи да послодавац на 
укупна радничка примања, и званична и незванична, не плаћа порезе и доприносе за 
пензијско и инвалидско осигурање. Држава се постарала да Законом о раду пропише да су 
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послодавци у обавези да плаћају порезе и доприносе, односно оно што њој припада, али се није 
постарала да обавеже газде на то да радницима плаћају исто то на целокупну зараду, а не само 
ону коју исказују на листићу. Другим речима, у великом броју случајева на платном листићу 
послодавци као зараду исказују минималац на који плаћају доприносе, док остатак исплаћују 
радницима на руке. На тај ресто не плаћају доприносе и порезе и тако закидају државу за део 
новца.  
Дакако, радници пристају на такав начин исплате јер им то у овом тренутку одговара, али не 
размишљају о будућности. Кад дође време за пензију, схватиће колико су оштећени тиме што 
су пристали да им пензијски доприноси буду плаћани на минималац, а ресто стављали у yеп. 
Наиме, много више ће када остаре губити, него што сада добијају. На страну то што се у 
пензијски фонд слива мање новца него да им се доприноси плаћају на целокупну плату, и то у 
тренутку када један запослени ради за једног пензионера и када држава трећину новца за 
редовну исплату пензија исплаћује из државног буџета. 

 
Текући  рачун није обавезан 

У Народној банци Србије објашњавају да грађани за пријем плата и пензија нису обавезни да 
имају отворене текуће рачуне, а да ни послодавац ни држава не смеју тиме да их условљавају. 
Законом о платним услугама није прописана обавеза да физичка лица отворе текући рачун у 
банци на који ће примати уплате од послодаваца, а ни други прописи НБС-а регулишу то 
питање. 

 
Једна од ретких одредби Закона о раду која је донела бољитак радницима у Србији јесте да је 
обрачун зарада и накнада зарада, такозвани обрачунски или платни листић, постао судски 
налог за наплату потраживања проистеклих из радног односа. Конкретно, то значи да радници 
који не добијају плату редовно могу на основу обрачунског листића одмах доћи до свог новца, 
под условом да пријаве свог газду. Многи радници знају за ту могућност, али и за последице 
таквог поступка, па је то разлог што се мало њих одлучи на то да судски наплати своју плату. 
Чак и радници који добијају плате мање од прописаног минималца могу наплатити разлику 
преко извршитеља. Процењује се да у Србији око 200.000 радника добија коверте тање од 
минималца. 
Међутим, проблем настаје када радници пристану на то да им газде званично исплаћују 
минималац, на тај износ плаћају порезе и доприносе, а остатак на руке. У том случају, на основу 
обрачунског листића они судски могу наплатити минималац, али не и ресто, који су добијали 
на руке јер то званично нигде није пријављено. 
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић објашњава да су развијене земље 
готово потпуно избациле кеш из употребе, додајући да је и за наше послодавце једноставније 
да се плате исплаћују преко текућих рачуна. 
– У супротном, тај износ би дизали из банке и тиме ризиковали да их неко и опљачка – рекао је 
Атанацковић. – Трансфером преко банака заобилази се процедура, а већини радника то више 
одговара јер запослени желе да користе картицу, подижу кредите... 
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Обезбедиће средства за РТК до нове приватизације 
Пише:  З. Р. 
 
Уколико крагујевачка градска управа добије сагласност Владе Србије, оснивачка права над 
Радио-телевизијом Крагујевац (РТК) биће пренета на град Крагујевац, наведено је у закључку 
"о намерама о преносу оснивачких права над РТК", који је усвојен на данашњој седници 
Градског већа. 
У саопштењу се појашњава да закључак "о намерама преноса оснивачких права над РТК" значи 
да ће по окончању социјалног програма, који се у РТК управо реализује, Влади Србије бити 
поднет захтев за давање сагласности за "пренос удела из Регистра акција и удела граду 
Крагујевцу до стицања услова за нову приватизацију РТК". 
 "Органи Града ће, у најкраћем могућем року, припремити сва потребна акта којима ће 
Скупштина града моћи да прихвати закључак Владе Србије и тиме створи услове за 
потписивање уговора о преносу оснивачких права са ресорним министарством. Градско веће 
ће, у складу са одлуком о буџету града за 2017, обезбедити средства неопходна за 
функционисање РТК до нове приватизације, што подразумева измирење обавеза према 
запосленима и осталим повериоцима, посебно водећи рачуна да се обавезе према запосленима 
измире уз поштовање рокова дефинисаних условима социјалног програма", поручено је са 
седнице ГВ. 
 Истакнуто је, притом, да је разлог за доношење овог закључка садржан "у потреби да се РТК на 
адекватан начин припреми за нову приватизацију, која ће омогућити опстанак ове медијске 
куће која је од значаја не само за град Крагујевац већ и за читаву Шумадију"... 
У РТК је, у минулим деценијама и годинама, много уложено, и то не само материјалног и 
финансијског, него, подвлачи се у саопштењу са седнице ГВ, и људског напора да се створи 
медиј који ће задовољавати потреба за информисањем житеља Шумадије. Град Крагујевац, 
отуда, има обавезу да помогне да РТК опстане и настави да се бави својом основном 
делатношћу како би грађани били правовремено и објективно информисани, констатовано је 
на седници ГВ, уз напомену да је 16. марта ове године надлежнима у градској управи 
достављена петиција којом је више од 10.000 Крагујевчана изразило "јасну потребу за 
опстанком РТК".  
Половина запослених прихвата отпремнине 

Поступак преузимања РТК градска управа ће, као што је наш лист већ најавио, започети чим у 
тој медијској кући буде окончана реализација социјалног програма, којим је предвиђен 
добровољни одлазак из фирме уз понуђене отпремнине, а који је, према (не)званичним 
информацијама, до сада прихватило више од половине од око 60 преосталих новинара и 
других медијских радника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

Србијагас "појео" 300 вртића 
Пише: Н. Д. 
 
За покриће губитака државних предузећа из хемијског комплекса потрошено је онолико новца 
колико би коштала комплетна обнова два највећа клиничка центра у Србији, изјавио је Саша 
Ранђеловић, продекан Економског факултета у Београду. 
Он је, у интервјуу Магазину Бизнис, рекао да се зато врло прецизно може израчунати директна 
економска цена евентуалног неспровођења економских реформи. Говорећи о реформама, он је 
подсетио да је у последње две године Србија смањила фискални дефицит са 6,6 на 1,4 одсто 
БДП-а, првенствено смањењем плата и пензија, сузбијањем сиве економије и повећањем 
пореза. Сада је, како сматра, главни ризик да све то буде дерогирано ако се не спроведе 
реформа јавних и државних предузећа. 
"Без већег искорака у том погледу и даље остају ризици преливања њихових губитака на 
државни буџет, што је у претходним годинама износило више милијарди евра", наводи 
Ранђеловић. Ако би се такав сценарио поновио, то би, како каже, могло да неутралише већи део 
до сада остварних резултата. 
Као пластичан пример, Ранђеловић наводи да је покриће губитака само једног државног 
предузећа из хемијског комплекса коштало онолико новца колико је могло да буде 
употребљено за потпуну обнову два највећа клиничка центра у земљи, док је за покриће 
губитака Србијагаса у претходним годинама потрошен новац еквивалентан цени изградње 200 
километара аутопута или 300 вртића. 
 

 
 

 
 

Вујовић: Није нам неопходан нови аранжман са ММФ-ом  
Извор:Танјуг 
  
Министар финансија Душан Вујовић рекао је вечерас да је Србија добила изузетне похвале од 
ММФ-а и Светске банке за резултате остварене у макро-фискалној, макро-монетарној грани и у 
свим другим областима, као и да Србији није неопходан нови аранжман са ММФ-ом али да 
није ни на одмет. 
- Оцене напретка реформи у Србији су толико похвалне да ми је просто непријатно да их 
цитирам. ММФ је то потврдио недавним студијама да је привредни раст сада стабилизован на 
три одсто са могућношћу да буде још већи, као и да се наредне године очекује да буде три и по 
одсто сто је јако добар знак - рекао је Вујовић за РТС из Вашинготна где је са делегацијом 
присуствовао пролећном заседању ММФ-а и Светске банке. 
Према њеогвим речима, учесници тог скупа су потврдили повишен рејтинг Србије и сви 
очекују да ће тренд смањивања учешћа дуга у БДП-у да се настави и то на сигурним основама. 
То је како је навео, прави начин показивања свим инвеститорима да је ово прави тренутак да се 
инвестира у Србију и да је Србија прешла ту преломну тачку спровођењу реформи. 
Он је истакао да нама са становишта макро-монетарне и макро-фискалне политике са 
становишта новца и средстава нови формални програм са ММФ-ом није неопходан, али да би 
"у контексту реформи, било би добро да имамо програм који нас све ставља у ситуацију да 
добро планирамо и да те планове остварујемо". 



7 

 

Што се тиче проблема појединих великих предузећа у Србији, Вујовић је рекао да је тешко у 
раздаљини од преко 20 месеци планирати тачно динамику разрешења ситуације, јер то не 
зависи само од њих или од државе. 
- То зависи и од интереса инвеститора, од наших административних правних процедура и свега 
осталог. Ја сам због тога замолио да покушамо да будемо реални да не бисмо морали да 
ревидирамо рокове. Подекад је боље рокове дефинисати функционално него закуцати за 
конкретне датуме и то ћемо наставити да радимо и у будућности - рекао је министар. 
Он је напоменуо да представници ММФ-а подржавају флексибилност дефинисања рокова. 
Што се тиче наредних аранжмана са ММФ-ом Вујовић је рекао да ће то бити дефинисано у 
наредним месецима када се види какав нам облик сарадње треба. 
- Једно је сигурно, Србији средства ММФ даје, а то су средства за подршку платном билансу. Та 
средства, на срећу нису потребна - напоменуо је Вујовић. 
Он је указао да су реформе у току доста тешке и да то понекад изгледа "као проблем Икара - не 
сме сда се лети ни преблизу сунцу ни преблизу таласима". 
- Ми преговарамо да имамо такву позитивну тензију у дефинисању програма да се обавежемо и 
сами себи и међунароној заједници да ћемо остварити те програме - да не будемо 
преамбициони али ни превише релаксирани јер време пролази - рекао је министар. 
Према његовим речима, још увек су огромна средства блокирана у предузећима која нису 
реструктуирана и самим тим су ускаћена за развој привреде и отврање нових радних места... 
У Вашингтону је данас заврš ено пролећно заседање ММФ-а и Светске банке на којем је 
учествовала и делагација Србије, коју су предводили Вујовић и гувернерка Јоргованка 
Табаковић. 
 

 


