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Застарева дуг просветарима! 

Аутор: И. МИЋЕВИЋ 

Просветни синдикати упозоравају да држава мора хитно наставницима да врати 
400 милиона динара. Истиче рок наставном особљу за подношење тужбе на 
обрачун плате за годишњи одмор 2014. 

ПРОСВЕТНИ радници, због погрешног обрачуна плате за годишње одморе у 2014. години, 

закинути су, према процени синдиката, за око 400 милиона динара. Многи су тужили државу 

због дуга од 300 до 3.000 динара, а поједине првостепене пресуде су већ донете у њихову 

корист. Већина, међутим, чека да њихов проблем реши држава. Из синдиката упозоравају да ће 

сви предмети застарети, јер управо ових дана истиче законски рок од три године за подношење 

тужби. 

Тако би наставници, који нису покренули судску парницу, могли да остану без зарађеног новца. 

Независни синдикат просветних радника Војводине још у мају упозорио је своје чланство да је 

крајњи рок за тужбе 21. 8. и понудио им бесплатну правну помоћ. И чланови Уније синдиката 

просветих радника могу без накнаде да добију услуге адвоката. Малобројни су се одлучили да 

туже, а већина је ипак одустала. У синдикатима су проценили да, када би 80.000 просветара 

пресавило табак, то би државу могло да кошта и до милијарду динара. 

- Министар Шарчевић, када је дошао на чело Министарства просвете, одмах је исправио 

грешку у обрачуну која је начињена и за годишње одморе у 2015. години и тај новац нам је 

исплаћен. Али 2014. остала је нерешена - каже за "Новости" Јасна Јанковић, председница 

Уније синдиката просветних радника. - Министарство је признало да је грешка направљена, да 

је обрачун био погрешан, али никако да се то регулише новим обрачуном. Сва је прилика да 

држава чека да прође време, па да сви, осим оних који су тужили, остану закинути. Реч је о 400 

милиона динара, а са тужбама би било много више. 

Износи се разликују у школским управама, зависно до датума када су наставници били на 

одмору и дужине радног стажа - од 300 до 3.000 динара. Наставник који је међу првима поднео 

тужбу оштећен је за 2.800 динара, а првостепеном пресудом школа је требало да плати 38.000 

динара, па се жалила на ову одлуку. 

НОВО СМАЊЕЊЕ 

ПРОСВЕТАРИ се жале да им је последња плата умањена за бар хиљаду динара. Али овог пута 

није реч о погрешном обрачуну, него о 12-месечном просеку на основу кога се исплаћује зарада 

за годишњи одмор. Како су наставници добили повећање плате од шест одсто у децембру, а у 

просек за годишњи одмор им улазе и зараде од прошлог лета до сада, коверта им је овог пута 

тања. 
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Петорка у трци за „Галенику” 

Аутор: С. БУЛАТОВИЋ  

Док држава "чисти" српску фабрику лекова од дугова, велико интересовање 
фирми за преузимање. У игри су "Фронтијер - Петровакс", "Синофарм", "Амикус", 
"Хемофарм" и ЕМС 

ПРЕГОВОРИ око продаје "Галенике" увелико трају, а међу заинтересованима је доста старих 

имена. Како "Новости" сазнају, о евентуалној куповини београдске фабрике лекова 

размишљају британско-руски конзорцијум "Фронтијер фарма - Петровакс", "Синофарм", 

"Амикус", "Хемофарм" и ЕМС из Бразила. Министарство привреде би јавни позив требало да 

распише почетком септембра. У ишчекивању евентуалног купца почела је необавезујућа анкета 

запослених о добровољном одласку уз социјални програм. 

- Анкета је расписана према инструкцијама које смо добили из Министарства привреде - каже 
за "Новости" Недељко Пантић, директор "Галенике". - Анкета ни на који начин није 
обавезујућа, већ траба да покаже расположење радника према добровољном одласку. Ни они 
који се изјасне за, неће бити ни у каквој обавези да се пријаве ако се распише и званичан позив 
за социјални програм. Према информацијама из Министарства привреде, радници би добијали 
400 евра по години радног стажа. Половину би обезбедила држава, а половину будући купац. 
Последњих неколико оглашених продаја српске фабрике лекова завршило се - без успеха. 
Овога пута, међутим, држава ће купцима понудити "очишћену" "Галенику". Последњи 
преговори са "Фронтијер-Петровакс" конзорцијумом пропали су јер су они нудили свега 12 
милиона евра за откуп око 70 милиона евра кредита "Галенике" код комерцијалних банака. 
- У поступку припреме за спровођење трансакције, Влада је донела закључак да се 
приватизација "Галенике" спроведе моделом продаје капитала, којој би претходило 
претварање дуга у капитал, а у случају успешне приватизације, држава би отписала преостали 
део својих доспелих обавеза - кажу у Министарству привреде. - Седница Скупштине "Галенике" 
на којој би се донеле одлуке о спровођењу поступка конверзије потраживања "Србијагаса" и 
Управе за јавни дуг биће одржана наредних дана. Очекује се да би након спроведене 
конверзије, пакет акција у власништву Републике Србије, Србијагаса и Акционарског фонда, 
које би Министарство привреде нудило на продају било веће од 90 одсто укупног капитала 
"Галенике". 
Још се не зна колико би радника било довољно будућем власнику. Министарство привреде 
тренутно ради на дефинисању минималног броја запослених који би купац морао да задржи. У 
разговорима са потенцијалним инвеститорима, како кажу у Министарству, указано је да је 
реалан број радника неопходан за рад фабрике - од 700 до 900. тенутно је упослено њих 1.400. 
- Тече необавезујућа анкета међу запосленима, али се очигледно преговара са купцима - каже 
Зоран Пантелић, председник синдиката "Независност" у "Галеници". - Ми не сумњамо да ће 
"Галеника", када се очисти од дугова, бити успешна фирма. То је неспорно. Ми имамо бренд и 
квалитет. 
 
КО ЈЕ КО 
МЕЂУ компанијама које се распитују за "Галенику" је доста познатих имена. Руско-британски 
конзорцијум је лане понудио захтеваних седам милиона евра за четвртину власништва, али 
није успео да се договори са комерцијалним банкама. 
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"Амикус" је компанија регистрована у Швајцарској, али оријентисана искључиво на тржиште 
земаља нашег и балтичког региона. "Синофарм" је домаћи произвођач и дистрибутер 
медицинске опреме. "Хемофарм", део "Штада групе". ЕМС из Бразила је један од учесника 
прошлог јавног позива. 
 
 
 

РТВ 

Музичари у пореским токовима 

НОВИ САД -  

Првог августа, ступио је на снагу колективни уговор са проширеним дејством, који 

су потписали Самостални синдикат естрадних и музичких извођача Србије и Унија 

послодаваца Србије, са Министарством културе. 

То је покушај да се коначно уведе ред у област јавних наступа музичара и њихово увођење у 

легалне пореске токове.Карл-Ерик Беннион 

Критичари уговора сматрају да би могао бити постигнут и супротан ефекат. 

Радмило Ђурић Ћира професионални је музичар, и са рестораном у ком свира има потписан 

уговор. Али је он један од ретких. Свега 3000 музичара, према проценама, ради легално,остали 

раде у сивој зони без плаћања пореза и без икаквих права. 

"До сада је увек било покушаја, последњих 20 година, да се уведе неки ред, али без успеха. 

Мислим да је ово шанса да сви музичари остваре своја права", каже Радмило Ђурић Ћира, 

професионални музичар. 

Нови колективни уговор дефинише прецизније права и обавезе и музичара и послодаваца и 

прописује минималну цену рада која је у висини најниже цене рада у Србији. 

Јасније решава и питања уверења и потврда за рад, које сада могу да издају само два, 

репрезентативна удружења, Савез естрадно-музичких уметника Србије, Удружење музичара 

џеза, забавне и рок музике Србије, што ће, по мишљењу потписника, спречити досадашње 

злоупотребе. 

Сви који буду ангажовани од стране послодавца морају да поседују одговарајуће исправе, 

уверења и потврде од репрезентативних организација. 

Међутим, велики број удружења, као што је Савез музичких удружења АПВ, са око 3000 

чланова, нису учествовали у преговорима и имају замерке на предложена решења. 



5 

 

"Није изведена широка јавна расправа, као последица тога Колективни уговор има пуно 

мањкавости, с обзиром на то да није узео у обзир све делатности музичара на различитим 

нивоима", каже Владимир Станковић, председник Савеза музичких удружења АПВ. 

Намера је добра, али ће ефекат бити да ће најмање плаћени музичари остати без посла, јер 

газде немају економски интерес да плаћају држави за њихове наступе, сматрају неки од 

искусних музичара. 

"Послодавац каже, ја не могу да ти плаћам социално и пензионо осигурање, ако ти можеш, сам 

плаћај себи. Пријави се негде као молер, или било шта, или се пријави да ти је то самостална 

делатност. Ја ћу то плаћати да би могао да наставим да радим", каже Жељко Дацин, музичар. 

Највећа примедба критичара је да колективни уговор не доноси ништа ново и да су обавезе 

послодаваца и до сада постојале и биле дефинисане Законом о раду, као и најнижа гарантована 

цена рада, али да нису поштовани. 

Гаранције никакве не постоје, али ипак има велике вероватноће да ће коначно нешто да се 

промени, јер је Влада по први пут озбиљно стала иза ове приче и Пореска управа је тим 

поводом издала саопштење. 

Добро је почети са решавањем проблема, али без доследне провере на терену, све је узалуд, 

слажу се и једни и други. Прави ефекти видеће се када почну контроле и када власници локала 

дају свој одговор. 

Да ли има промена, од првог августа, када је поменути колективни уговор ступио на снагу, за 

РТВ је говорио и Бранко Копривица, председник Удружења угоститеља Новог Сада. 

 
 

 
 

Синдикат просвете: Припремају се тужбе због лоше обрачунате 
накнаде за одморе у 2014. 

Извор: Бета  

Председница Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) Јасна Јанковић изјавила је 

да није постигнут никакав договор око погрешне исплате накнаде за годишње одморе у 2014. 

години и да та потраживања ускоро застаревају, због чега чланови синдиката спремају тужбе. 

- Разлика за 2015. годину је исплаћена прошле године у септембру. Око 2014. године нисмо 

успели да се договоримо. Након састанка, половином јула, остало је још да министар просвете 

Младен Шарчевић проблем представи Влади. Нисмо добили повратну информацију да ли је 

Шарчевић уопште стигао да изнесе овај проблем - казала је Јасна Јанковић за Градски биро 

(градскибиро.рс). 

Она је навела да се разлика у обрачунима креће од 300 до преко 3.000 динара по запосленом. 
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- Минстарство просвете сматра да ће проћи с мањим финансијским износом ако пусти људе да 

туже за лоше обрачунату висину зараде за време годишњих одмора из 2014. Знају они да смо 

ми у праву, али се надају да ће мали број просветних радника тужити сопствене школе. 

Финансијско потраживање застарева кроз неколико дана и тужбе су спремне - навела је Јасна 

Јанковић. 

Она је рекла да је Унија синдиката просветних радника Србије задужила своје општинске 

одборе да се баве тим питањем и додала да су "завршене припремне радње и припремљена је 

документација". 

Потпредседник Форума београдских гимназија Миодраг Сокић рекао је за Градски биро да су 

неки синдикати (Независни синдикат просветних радника Војводине, Форум београдских 

гимназија и Унија синдиката просветних радника Србије) поднели тужбе за око 100 радника, 

али да се до краја августа очекује много више. 

- Министарство просвете није до сада ништа обећало, већ се позива на друге инстанце и купује 

време не би ли 30. августа дошло до застаре потраживања - казао је Сокић. 

На питање како је ове године обрачунат годишњи одмор, он је оценио да је вероватно 

спроведен тачно, али да ће плата у месецима када се користи одмор бити мања, због мањег 

броја радних дана. 

Председница УСПРС објаснила је да се висина зараде за време коришћења годишњег одмора 

обрачунава тако што се сабере укупан износ ефективних часова рада, накнада за старешинство, 

минули и прековремени рад за претходних 12 месеци. 

- Тај износ се подели са бројем радних сати у истом, поменутом периоду. Преко ове рачунице 

добија се просечна цена радног сата, а она се затим множи са бројем сати проведених на 

годишњем одмору - рекла је Јасна Јанковић. 

Она је додала да је када се узме у обзир да је плата у 2016. била мања за шест процената и 

чињеница да у јулу 2017. има мање радних сати, због само 21 радног дана, логично је да је 

накнада за годишњи одмор у јулу 2017. мања него плата у претходном месецу. 

- Дакле, овакав начин обрачуна јесте у складу са Законом, али показује да је сам Закон и начин 

обрачуна накнаде за годишњи одмор више на страни послодавца него на страни запослених. 

Овога пута није у питању грешка, већ стратегија уперена против радника - оценила је Јасна 

Јанковић. 
 
 


