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Протест синдиката 1. маја у подне 
 
Орбовић: Веће плате и измена закона о ПИО 

Тачно у подне 1. маја чланови Савеза самосталних синдиката Србије и УГС Независност изаћи 
ће на Трг Николе Пашића и затражити од државе да омогући радницима у Србији да коначно  

живе боље - први пут после неколико година. 

Пише: Љ. Б. 

  

 

Фото: СССС 

- Веће плате и достојанствен рад - каже Љубисав Орбовић, председник Самосталног синдиката 
Србије, то је оно што ће заједничким снагама затражити од државе, односно од Владе када у 
понедељак прошетају до зграде у Немањиној 11. 

Осим тога, синдикати ће од државе тражити и потпсивање колективних уговора, повећање 
минималне зараде, као и измену закона о пензијском и инвалидском осигурању. 
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- Првог маја је државни празник и нигде у Европи радници не раде тог дана, а код нас ће 
колеге које раде у трговинама радити - напомиње Орбовић. 

Орбовић је на обележавању 114 година од оснивања синдиката у Србији подсетио како су 
радници у тешком положају, како примају мале плате, раде за најмањи минималац у Европи, 
те како су принуђени да раде и по два посла и да се запошљавају преко агенција. 

У заједничком првомајском прогласу, који су јуче делили и на Ттгу Николе Пашића грађанима, 
синдикати траже "веће плате за достојанствен живот", јер је то "једини пут који води бржем 
економском расту", али и више радних места за младе, али и прилику да "часно и 
достојанствено" старе уз пензије. 

 

Поводом 114. рођендана Савеза самосталних синдиката Србије додељена 
признања лауреатима 

Новинарки Данаса награда за борбу за права радника 
Новинарки Данаса Љиљани Буквић данас је свечано уручена специјална награда за 

представнике медија "27. април" Савеза самосталних синдиката Србије, за изузетан допринос 

борби за радничка и синдикална права. 

Пише: А. П. 

Љиљана Буквић похваљена је за “личну иницијативу и несебично анагажовање” да се у 

јавности чује глас обесправљеног рандика, узбуњивача којег не штити закон, раднице која трпи 

мобинг, труднице која добија отказ, и многе друге текстове о борби за права обичног човека. 

- Љиљана се, не мали број пута, одазвала на позив нашег синдиката да пише о проблемима 

запослених у многим предузећима, у којима власници крше радничка и синдикална права. 

Тако је једина писала о запосленима у ЈП Пословни простор који су добили отказ без 

отпремнине, односу послодаваца у Јури, штрајку радника у Гоши – навели су предстваници  

Савеза приликом доделе награде. 

Мирослав Беланчић, који је награђен у категорији заслужних синдикалаца, у име свих 

добитника обратио се окупљенима и захвалио на додељеним наградама. 

- Изузетна је част добити овакво признање и то сигурно даје подстрек да и даље водимо борбу 

за права радника – истакао је Беланчић. 
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Ово је први пут да Савез додељује награду у овој категорији, уз обраложење да  треба подржати 

посленике јавне речи који се боре за правду обичног човека. 

Признања лауреатима су уручена на свечаној седници већа поводом 27. априла, Дана Савеза, 
када се прославља 114. година постојања ове организације. Љубисав Орбовић, председник 
Савеза, честитао је окупљеним гостима и лауреатима рођендан ове организације и доделу 
признања за непрекидну борбу за праведнији свет рада и интересе радника. 

- Опстајемо у времену када су зараде ниске а услови рада најтежи у целој Европи. Период у који 
идемо биће још тежи јер се појављују нови облици запошљавања, као што је рад од куће, рад 
преко агенција, што отежава нашу борбу за права радника - рекао је Орбовић. 

 

 
Протестна шетња 1. маја у Београду 
 
Извор: Бета  
 
Протестном шетњом 1. маја у Београду обележићемо Међународни празник рада како бисмо 
исказали потребу за већим зарадама и достојанственим радом у Србији, најавио је данас 
председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић. 
 
Он је на седници Већа СССС-а поводом обележавања 114 година постојања те организације, 
рекао да нигде у Европи радници не раде на 1. мај. и да то право треба вратити и радницима у 
Србији. 
 
"СССС и Уједињени грански синдикати 'Независност' организују протестну шетњу како би 
исказали своје захтеве. Неприхватљиво је да радници у свим трговинама раде за 1. мај, 
државни празник који треба да буде нерадан, а да то није бар обележено већом зарадом, већ се 
сматра обичним даном", истакао је Орбовић. 
 
Он је објаснио да је просечна плата у Србији једна од најнижих у Европи и да су услови рада 
можда и најтежи у целој Европи. 
 
Радници су, према његовим речима, сада принуђени да раде по два посла и да се запошљавају 
преко агенција, што урушава систем запошљавања и ствара велике проблеме да се организују 
као синдикати и боре за своја права. 
 
"Период који долази биће вероватно још и тежи, али можемо успети да се изборимо за своја 
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права једино ако се ујединимо, јер ће тада власти наше захтеве узети у обзир", рекао је 
Орбовић. 
 

 

Синдикати на улицама 1. маја, тражиће веће плате 
Протестном шетњом 1. маја у Београду обележићемо Међународни празник рада како бисмо 
исказали потребу за већим зарадама и достојанственим радом у Србији. 

ИЗВОР: БЕТА  

То је најавио председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић. 

Он је на седници Већа СССС-а поводом обележавања 114 година постојања те организације, 
рекао да нигде у Европи радници не раде на 1. мај. и да то право треба вратити и радницима у 
Србији.  
 
"СССС и Уједињени грански синдикати 'Независност' организују протестну шетњу како би 
исказали своје захтеве. Неприхватљиво је да радници у свим трговинама раде за 1. мај, 
државни празник који треба да буде нерадан, а да то није бар обележено већом зарадом, већ се 
сматра обичним даном", истакао је Орбовић.  
 
Он је објаснио да је просечна плата у Србији једна од најнижих у Европи и да су услови рада 
можда и најтежи у целој Европи.  
 
Радници су, према његовим речима, сада принуђени да раде по два посла и да се запошљавају 
преко агенција, што урушава систем запошљавања и ствара велике проблеме да се организују 
као синдикати и боре за своја права.  
 
"Период који долази биће вероватно још и тежи, али можемо успети да се изборимо за своја 
права једино ако се ујединимо, јер ће тада власти наше захтеве узети у обзир", рекао је 
Орбовић. 
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Орбовић: Протестном шетњом 1. маја у Београду обележићемо 
Међународни празник рада 
Протестном шетњом 1. маја у Београду обележићемо Међународни празник рада како бисмо 
исказали потребу за већим зарадама и достојанственим радом у Србији, најавио је данас 
председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић. 

Он је на седници Већа СССС-а поводом обележавања 114 година постојања те организације, 
рекао да нигде у Европи радници не раде на 1. мај. и да то право треба вратити и радницима у 
Србији. 

"СССС и Уједињени грански синдикати 'Независност' организују протестну шетњу како би 
исказали своје захтеве. Неприхватљиво је да радници у свим трговинама раде за 1. мај, 
државни празник који треба да буде нерадан, а да то није бар обележено већом зарадом, већ се 
сматра обичним даном", истакао је Орбовић. 

Он је објаснио да је просечна плата у Србији једна од најнижих у Европи и да су услови рада 
можда и најтежи у целој Европи. 

 

 
 
ПРОТЕСТ СИНДИКАТА ЗА 1. МАЈ Орбовић: Тражимо веће зараде 
 
Извор: Бета  
 
Протестном шетњом 1. маја у Београду обележићемо Међународни празник рада како бисмо 
исказали потребу за већим зарадама и достојанственим радом у Србији, најавио је данас 
председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић. 
Он је на седници Већа СССС поводом обележавања 114 година постојања те организације, рекао 
да нигде у Европи радници не раде на 1. мај и да то право треба вратити и радницима у Србији. 
- Савез самосталних синдиката и Уједињени грански синдикати "Независност" организују 
протестну шетњу како би исказали своје захтеве. Неприхватљиво је да радници у свим 
трговинама раде за 1. мај, државни празник који треба да буде нерадан, а да то није бар 
обележено већом зарадом, већ се сматра обичним даном - истакао је Орбовић. 
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Он је објаснио да је просечна плата у Србији једна од најнижих у Европи и да су услови рада 
можда и најтежи у целој Европи. 
Радници су, према његовим речима, сада принудјени да раде по два посла и да се запошљавају 
преко агенција, што урушава систем запошљавања и ствара велике проблеме да се организују 
као синдикати и боре за своја права. 
- Период који долази биће вероватно још и тежи, али можемо успети да се изборимо за своја 
права једино ако се ујединимо, јер ће тада власти наше захтеве узети у обзир - рекао је 
Орбовић. 
 

 
Орбовић: Протестна шетња 1. маја, тражићемо веће плате 
 
Аутор текста: Бета 
 
Протестном шетњом 1. маја у Београду обележићемо Међународни празник рада 
како бисмо исказали потребу за већим зарадама и достојанственим радом у 
Србији, најавио је председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав 
Орбовић. 
Он је на седници Већа СССС-а поводом обележавања 114 година постојања те организације, 
рекао да нигде у Европи радници не раде на 1. мај. и да то право треба вратити и радницима у 
Србији.  
"СССС и Уједињени грански синдикати 'Независност' организују протестну шетњу како би 
исказали своје захтеве. Неприхватљиво је да радници у свим трговинама раде за 1. мај, 
државни празник који треба да буде нерадан, а да то није бар обележено већом зарадом, већ се 
сматра обичним даном", истакао је Орбовић.  
Он је објаснио да је просечна плата у Србији једна од најнижих у Европи и да су услови рада 
можда и најтежи у целој Европи. 
Радници су, према његовим речима, сада принуђени да раде по два посла и да се запошљавају 
преко агенција, што урушава систем запошљавања и ствара велике проблеме да се организују 
као синдикати и боре за своја права. 
"Период који долази биће вероватно још и тежи, али можемо успети да се изборимо за своја 
права једино ако се ујединимо, јер ће тада власти наше захтеве узети у обзир", рекао је 
Орбовић. 
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Протест синдиката 1. маја 
 
Аутор: Бета 
 
"Протестном шетњом 1. маја у Београду обележићемо Међународни празник рада како бисмо 
исказали потребу за већим зарадама и достојанственим радом у Србији", најавио је председник 
Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић. 
Он је рекао да нигде у Европи радници не раде на 1. мај и да то право треба вратити и 
радницима у Србији. 
 - Савез самосталних синдиката и Уједињени грански синдикати "Независност" организују 
протестну шетњу како би исказали своје захтеве. Неприхватљиво је да радници у свим 
трговинама раде за 1. мај, државни празник који треба да буде нерадан, а да то није бар 
обележено већом зарадом, већ се сматра обичним даном - истакао је Орбовић. 
  
Он је навео да је просечна плата у Србији једна од најнижих у Европи и да су услови рада 
можда и најтежи у целој Европи. Радници су, према његовим речима, сада принудјени да раде 
по два посла и да се запошљавају преко агенција, што урушава систем запошљавања и ствара 
велике проблеме да се организују као синдикати и боре за своја права. 
 - Период који долази биће вероватно још и тежи, али можемо успети да се изборимо за 
своја права једино ако се ујединимо, јер ће тада власти наше захтеве узети у обзир - рекао је 
Орбовић. 
 
 

 
 
Васпитачи траже веће плате и боље услове за рад 
 
Извор: Танјуг 
 
Чланови Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања предали су данас 
петицију Министарству просвете, у којој траже веће плате, да уђу у републички систем плаћања 
као сви просветари, а не да им зараде исплаћују локалне самоуправе. 
Први корак ка остварењу ток циља је, како кажу, да им министар просвете Младен Шарчевић 
закаже састанак са представницима Министарства финансија и Министарства државне управе 
и локалне самоуправе. 
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Председница синдиката Љиљана Киковић наглашава да годинама покушавају да предшколско 
образовање припадне систему образовања на републичком нивоу, али да их је држава оставила 
на нивоу локалних самоуправа. 
„Никада ниједан министар није ушао у вртић. Локалне самоуправе иду на причу да немају 
пара. Повећање од 6 одсто које су добили просветни радници ми не можемо да извучемо”, 
рекла је Киковић новинарима испред Министарства просвете. 
Она каже да им је циљ, осим уласка у републички систем плаћања, да имају боље услове рада, 
да раде са мањим групама деце. 
Гордана Годунц Главић из предшколске установе „Радосно детињство” из Новог Сада каже да 
имају добру сарадњу са локалном самоуправом, али да оно због чега су покренули петицију не 
зависи од њих, већ од Министарства просвете. 
„Плате запослених у предшколским установама не могу да буду различите, да зависе од 
могућности локалне самоуправе, да се некоме признају коефицијенти, а другима не, да се 
дешава да плате у појединим општинама касне и по неколико месеци”, закључила је она. 
У предшколским установама запослена је 21.000 људи, а петицију су потписали запослени у 
вртићима у 70 градова.  
 
 

 
 
Васпитачи предали петицију, траже више зараде и боље услове 
 
Аутор текста: Адам Сантовац 
 
Чланови и чланице Самосталног синдиката предшколског васпитања и 
образовања Србије предали су Министарству просвете петицију. Траже да 
министар просвете организује хитан састанак васпитача са представницима 
Министарства џравне управе и локалне самоуправе и Министарства фнансија. 

Тврде да је зарада запослених у предшколским установама Србије испод нивоа потрошачке 
корпе, у просеку око 40 хиљада динара. Желе да финансирање васпитача пређе са локалног на 
државни ниво, траже више зараде, боље услове рада и хитно доношење платних разреда. 
Петицију је потписало око 10 хиљада васпитача из око 70 градова и општина. 
"Испод сваког људског достојанства је да о условима рада причамо овде на улици, на тротоару 
и да свакој следећој гарнитури с почетка мораш да објашњаваш да треба да се пооштри Закон о 
вапситању и образовању, да плате у Србији не могу да буду другачије од локалне самоуправе до 
локалне самоуправе", рекла је Гордана Годунц Главић, васпитачица из Новог Сада. 
Представници Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије 
упозоравају и да локалне самоуправе не поштују одлуке Владе о одобреним повећањима од 4 
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одсто и 6 одсто чиме су запослени у предшколским установама трајно оштећени у односу на 
друге у просвети. 
"Имамо увек пресију локалне самоуправе преко директора. А локална самоуправа најчешће 
иде на причу да нема пара, да је потрошено, иако је препоручено од Владе да добијемо 
повишицу 6 одсто. Једноставно, ја мислим да у овој делатности раде људи само из 
ентузијазма", сматра рекла је Љиљана Киковић, председница Самосталног синдиката 
предшколског васпитања и образовања Србије. 
Министар Младен Шарчевић се извинио што није био у прилици да разговара са 
представницима синдиката, које је на састанак примила Шарчевићева саветница. Васпитачима 
је обећано да ће имати састанак који су затражили после првомајских празника. 
 

 
 
Васпитачи траже веће плате и боље услове за рад 
 
Извор: Танјуг 
 
БЕОГРАД: Чланови Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања предали су 
петицију Министарству просвете, у којој траже веће плате, да уђу у републички систем плаћања 
као сви просветари, а не да им зараде исплаћују локалне самоуправе. 
Први корак ка остварењу ток циља је, како кажу, да им министар просвете Младен Шарчевић 
закаже састанак са представницима Министарства финансија и Министарства државне управе 
и локалне самоуправе. 
Председница синдиката Љиљана Киковић наглашава да годинама покушавају да предшколско 
образовање припадне систему образовања на републичком нивоу, али да их је држава оставила 
на нивоу локалних самоуправа. 
"Никада ниједан министар није ушао у вртић. Локалне самоуправе иду на причу да немају 
пара. Повећање од 6 одсто које су добили просветни радници ми не можемо да извучемо", 
рекла је Киковић новинарима испред Министарства просвете. 
Она каже да им је циљ, осим уласка у републички систем плаћања, да имају боље услове рада, 
да раде са мањим групама деце. 
Гордана Годунц Главић из предшколске установе "Радосно детињство" из Новог Сада каже да 
имају добру сарадњу са локалном самоуправом, али да оно због чега су покренули петицију не 
зависи од њих, већ од Министарства просвете. 
"Плате запослених у предшколским установама не могу да буду различите, да зависе од 
могућности локалне самоуправе, да се некоме признају коефицијенти, а другима не, да се 
дешава да плате у појединим општинама касне и по неколико месеци", закључила је она. 
У предшколским установама запослена је 21.000 људи, а петицију су потписали запослени у 
вртићима у 70 градова. 
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РТВ 

Васпитачи траже веће плате и боље услове за рад 
Чланови Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања предали 
су данас петицију Министарству просвете, у којој траже веће плате, да уђу у 
републички систем плаћања као сви просветари, а не да им зараде исплаћују 
локалне самоуправе. 
Први корак ка остварењу ток циља је, како кажу, да им министар просвете Младен Шарчевић 
закаже састанак са представницима Министарства финансија и Министарства државне управе 
и локалне самоуправе.нислав Угринов) 
Председница синдиката Љиљана Киковић наглашава да годинама покушавају да предшколско 
образовање припадне систему образовања на републичком нивоу, али да их је држава оставила 
на нивоу локалних самоуправа. 
"Никада ниједан министар није ушао у вртић. Локалне самоуправе иду на причу да немају 
пара. Повећање од 6 одсто које су добили просветни радници ми не можемо да извучемо", 
рекла је Киковић новинарима испред Министарства просвете. 
Она каже да им је циљ, осим уласка у републички систем плаћања, да имају боље услове рада, 
да раде са мањим групама деце. 
Гордана Годунц Главић из предшколске установе "Радосно детињство" из Новог Сада каже да 
имају добру сарадњу са локалном самоуправом, али да оно због чега су покренули петицију не 
зависи од њих, већ од Министарства просвете. 
"Плате запослених у предшколским установама не могу да буду различите, да зависе од 
могућности локалне самоуправе, да се некоме признају коефицијенти, а другима не, да се 
дешава да плате у појединим општинама касне и по неколико месеци", закључила је она. 
У предшколским установама запослена је 21.000 људи, а петицију су потписали запослени у 
вртићима у 70 градова. 
 

 
Васпитачи траже веће плате и боље услове за рад 
 
Аутор: Танјуг 
Чланови Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања предали су данас 
петицију Министарству просвете у којој траже веће плате, као и да уђу у републички систем 
плаћања као сви просветари, а не да им зараде исплаћују локалне самоуправе. 
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Први корак ка остварењу тог циља је, како кажу, да им министар просвете Младен Шарчевић 
закаже састанак са представницима Министарства финансија и Министарства државне управе 
и локалне самоуправе. 
Председница синдиката Љиљана Киковић наглашава да годинама покушавају да предшколско 
образовање припадне систему образовања на републичком нивоу, али да их је држава оставила 
на нивоу локалних самоуправа. 
"Никада ниједан министар није ушао у вртић. Локалне самоуправе иду на причу да немају 
пара. Повећање од 6 одсто које су добили просветни радници ми не можемо да 
извучемо", рекла је Киковић. Она каже да им је циљ, осим уласка у републички систем 
плаћања, да имају боље услове рада и да раде са мањим групама деце. 
Гордана Годунц Главић из новосадског "Радосног детињства" каже да имају добру сарадњу са 
локалном самоуправом, али да оно због чега су покренули петицију не зависи од њих, већ од 
Министарства просвете. 
"Плате запослених у предшколским установама не могу да буду различите, да зависе од 
могућности локалне самоуправе, да се некоме признају коефицијенти, а другима не, да се 
дешава да плате у појединим општинама касне и по неколико месеци", закључила је она. 
У предшколским установама запослена је 21.000 људи, а петицију су потписали запослени у 
вртићима у 70 градова. 
 

 
ХОЋЕ ДА ИХ ПЛАЋА ВЛАДА Васпитачице траже веће плате! 
 
Аутор: Бета  

Чланови Самосталног синдиката предшколског образовања и васпитања Србије предали су 
данас представницима министарства просвете петицију којом траже побољшање материјалног 
положаја. 
Петицију су потписали представници тих установа из 70 градова и општина, а њоме се тражи 
да финансирање предшколског образовање и васпитање буде из државног буџета а не 
локалних самоуправа. 
"Годинама већ покушавамо да предшколско васпитање и образовање вратимо у нормалне 
токове", рекла је новинарима испред зграде министарства председница тог синдиката Љиљана 
Киковић. 
Она је навела и да запослени у то области, која је, како је рекла, "прва степеница у образовању", 
траже да удју у комплетан систем образовања. 
Према њеним речима, то је дугогодишњи проблем који је сачекао и актуелног министра 
Младена Шарчевића. 
"Никада ниједан министар није ушао у вртић, седео мало и саслушао људе који ту раде", рекла 
је Љиљана Киковић. 
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Она је навела и да је први корак у испуњавању њихових захтева одржавање састанка 
представника министарстава просвете, финансија и локалне самоуправе. 
Чланови тог синдиката захтевају и измену Уредбе о коефицијантима за исплату плата 
запосленима у јавним службама. 
У захтеву за измену те уредбе је наведено да су плате у предшколским установама испод нивоа 
потрошачке корпе за 2016. и да је њихова исплата "нередовна од стране локалних самоуправа". 
Захтев за измену уредбе је образложен и тиме што се "не поштују одлуке владе о одобреним 
повећањима плата од четири и шест одсто, чиме су запослени у предшколским установама 
трајно оштећени у односу на друге делатности које припадају Министарству просвете". 
Чланови синдиката рекли су новинарима да очекују да ће, после предаје петиције, разговарати 
и с представницима Министарства просвете с обзиром да министар има службених обавеза 
 

МОНДО 
 
Васпитачице траже веће плате и боље услове рада 
 
Аутор: МОНДО/Танјуг 

Веће плате, бољи услови за рад и рад са мањим групама деце захтеви су у петицији, 
коју су чланови Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања из 
око 70 градова предали Министарству просвете. 
 
Чланови Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања траже да уђу у 
републички систем плаћања, као сви просветари, а не да им зараде исплаћују 
локалне самоуправе, а први корак ка остварењу тог циља је, кажу, да им министар Младен 
Шарчевић закаже састанак са представницима Министарства финансија и Министарства 
државне управе и локалне самоуправе. 
Председница синдиката Љиљана Киковић наглашава да годинама покушавају да 
предшколско образовање припадне систему образовања на републичком нивоу, 
али да их је држава оставила на нивоу локалних самоуправа. 
"Никада ниједан министар није ушао у вртић. Локалне самоуправе иду на причу да немају 
пара. Повећање од шест одсто које су добили просветни радници ми не можемо да 
извучемо", рекла је Киковић новинарима испред Министарства просвете. 
Она каже да им је циљ, осим уласка у републички систем плаћања, да имају боље 
услове рада, да раде са мањим групама деце. 
Гордана Годунц Главић из предшколске установе "Радосно детињство" из Новог Сада каже да 
имају добру сарадњу са локалном самоуправом, али даоно због чега су покренули 
петицију не зависи од њих, већ од Министарства просвете. 
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"Плате запослених у предшколским установама не могу да буду различите, да зависе од 
могућности локалне самоуправе, да се некоме признају коефицијенти, а другима не, да се 
дешава да плате у појединим општинама касне и по неколико месеци", закључила је она. 
У предшколским установама запослена је 21.000 људи, а петицију су потписали 
запослени у вртићима у 70 градова. 
 
 

 
Премијерово обећање о висини личног дохотка поново није остварено 
Плате у марту далеко од Вучићевих 395 евра 
Пре месец и по дана премијер Александар Вучић изјавио је да ће у марту просечна плата у 
Србији достићи 395 евра, међутим, она је у том месецу била само 386 евра, односно 47.816 
динара. 

Пише: Г. Влаовић 

Стручна јавност истиче да је Вучићев манир да даје паушална обећања, да то ради зарад 
стицања краткорочних политичких поена, да је веома успешан у томе и да су такве изјаве 
усмерене искључиво ка његовом бирачком телу. 

Изјава о висини просечне плате у Србији је само једно у низу премијерових неостварених 
обећања. Вучић веома често говори о повећању плата и пензија, међутим засад од тога нема 
ништа. Тако је прошле године обећавао да ће до овог тренутка просечна плата достићи 430 
евра, мало касније је то смањио на 400 евра, па на прецизних 395, да би се сада испоставило да 
Влада ни то није успела да оствари. Нови рок који је премијер поставио за бољи живот је крај 
године. 

Када је рекао да ће просечне плате у Србији достићи 395 евра, додао је још и да ће бити 
смањени намети на зараде како би послодавци могли да повећају плате запосленима. Ни то до 
овог тренутка није остварено. 

Љубодраг Савић, професор Економског факултета у Београду, наглашава за Данас да је 
уобичајена ствар да се изјаве политичара у Србији дијаметрално разликују у зависности од тога 
да ли се дају током изборне кампање или после ње. 

- То није ништа ново на нашим просторима. Реч је о нечему чиме се служе сви политичари и 
властодршци. Оптимистичне прогнозе су присутне док кампања траје, после тога прича се 
друга прича. Када је реч о конкретном случају, једино што могу да констатујем да су до 
премијера дошли статистички подаци који су се на крају показали као нетачни - наводи наш 
саговорник. 
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Он додаје да су заказали надлежни званични државни статистичари. 

- Није први пут да они погреше у својој процени. Сетимо се само њихових тврдњи да ће гашење 
пећи у Железари Смедерево само незнатно утицати на пад БДП-а у Србији, а када је пећ поново 
прорадила, речено је да ће поправити БДП за читав један одсто. Суштина је у томе да људи 
заиста не могу да памте силне статистичке податке сем оних најосновнијих везаних за 
свакодневни живот и тешко да ће се неко сетити колика је плата обећана пре неколико месеци 
- каже Савић. 

Ивица Цветановић, председник Конфедерације слободних синдиката, каже за Данас да 
премијер и други представници власти олако дају обећања и прогнозе, али да би требало да се 
потруде да се она у пракси и испуне. 

- Чак и да је просечна плата достигла ниво о коме је говорио премијер, иако до тога није дошло, 
тај износ би свеједно био мали и недовољан за живот просечне породице. Пракса показује да су 
и две просечне плате недовољне или једва довољне да би се подмирила потрошачка корпа 
састављена од најосновнијих потрепштина за живот. Подаци говоре да је животни стандард у 
протекле три године у Србији снижен за 30 одсто - каже Цветановић. 

Наш саговорник истиче да је управо то разлог због којег се КСС залаже за повећање плата и 
пензија које треба да уследи што пре. 

- Ако до тога дође, како је премијер најавио, до краја године суштински нећемо моћи да 
говоримо о било каквом повећању. Примања ће се наиме вратити на ниво на коме су била пре 
њиховог смањења. О истинском повећању ће моћи да се говори тек идуће године када ћемо ми 
од новог премијера захтевати да се плате увећају, јер ни када се врати оно што је узето, то још 
увек неће бити довољно за пристојан живот - објашњава Цветановић. 

Приватизациони саветник Бранко Павловић амбициозне изјаве премијера које се на крају 
покажу као нетачне сматра његовим веома успешним изборним маркетингом. 

- Примера ради, тако је својевремено причао да је решио случајеве спорних приватизација 
иако се са тим у том тренутку тек ушло у процедуру а до данас се ништа није разрешило. Реч је 
о класичним предизборним обећањима. Е сад, кад даје такве изјаве, за које се после покаже да 
нису тачне, Вучић се углавном обраћа свом бирачком телу. То су људи који не користе интернет 
и не прате медије, сем оних који су наклоњени властима. Ти медији никада неће објавити 
информацију која би премијера представила као неког ко даје брзоплете, паушалне и нетачне 
изјаве, тако да ти људи који су Вучићеви симпатизери нигде ни не могу да провере да ли он 
говори истину. У Београду је ситуација мало другачија, јер грађани у главном граду у већем 
проценту користе рачунаре и информишу се путем медија и управо зато је у појединим 
деловима Србије на председничким изборима Александар Вучић добио подршку од око 60 
одсто, а у Београду између 40 до 45 одсто - наглашава Павловић. 
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Члан Фискалног савета: Могуће је смањити ПОРЕЗЕ НА РАД, али би 
нас резултат СВЕ ЗАБОЛЕО 
 
Извор: екапија.цом 
 
Реформа пензијског система започета 2014. године не би требало да се мења ни у једном свом 
елементу, рекао је Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета, коментаришући захтеве да се 
укине трајно умањење пензија од 0,34 одсто месечно за грађане који су отишли у пензију 
пре навршених 65 година старости. 
Алтипармаков је након традиционалног годишњег састанка чланова Фискалног савета са 
представницима Српске асоцијације менаджера (САМ) истакао да су мере штедње допринеле 
фискалној консолидацији и сада су створени услови за фино подешавање пореског система и 
стварање повољније привредног амбијента. 
Могуће је да се смање порези на рад, али би у том случају морао да се повећа порез на додату 
вредност - рекао је он, додајући да је то била тек једна од тема разговора. 
Такође, присутне су и идеје о пореским стимулацијама за новооснована мала и средња 
предузећа, али како, према речима Алтипармакова, буџет још није у стању да поднесе већа 
смањења пореза за целу привреду. 
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