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"Отпремнине спремне и солидне - око 8.000 ЕУР" 
Извор:Бета, Танјуг  

 
Београд -- Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је да заостајање плата у образовању 
потребно смањити али да не може да каже колико ће повећање плата бити.  
"Кад премијерка не може да каже још увек, не могу ни ја. Ми смо са Међународним 
монетарним фондом имали јако добру радну платформу, јер смо доста тога урадили на пољу 
реформи. ММФ се не бави само штедњама него и реформским процесима... С друге стране, 
говорили смо о томе да је то заостајање просвете нужно смањити и поправљати", рекао је 
Шарчевић за РТС поводом захтева синдиката просвете да се плате повећају.  
Он је навео и да је то наслеђени проблем који траје деценијама.  
Шарчевић је казао да је спремно 1.200 отпремнина за вишак запослених у просвети.  
"Имамо прва четири решена случаја. Отпремнине су солидне - око 8.000 евра. Захтев за 
смањење броја одељења у овом тренутку је немогућ, јер имамо јако мала одељења у просеку са 
19 ђака и то је разлог што је синдикат тражио да се те мере повуку", навео је он.  
Шарчевић је рекао и да ће запослени са више од 65 година морати да иду у пензију.  
Он је нагласио да је то сектор који је дуго сам себе саплитао да у њему има 450 радника који 
примају плате а не раде, 890 људи који имају више од 65 година и нису отишли у пензију, те да 
ће тај проблем уз обезбеђених 1.200 отпремнина за технолошке вишкове бити решен усвајањем 
Закона о основама система образовања и васпитања који ће се заједно са Законом о високом 
образовању сутра наћи пред посланицима.  
Он је навео и да у просвети пренутно ради око 17.000 људи који су због забране запошљавања у 
систему ван конкурса, да их директори сами запошљавају. 
 

 

 
 

 

Пензије: Повишица и бонус сигурни, укидање закона неизвесно 
Аутор:Љубинка Малешевић 
 
Већ сад извесно је да ће до краја године пензионери добити повишицу и једнократну исплату, 

али колико ће процената пензије ове године бити веће – јер су пошле биле 1,5 одсто, а 2015. 

порасле 1,25 одсто – знаће се за две недеље.  

Тада ће се знати и да ли ће сви пензионери, а има их 1,7 милиона, у новембру добити 5.000 или 
6.000 динара бонуса. Лане је било 5.000, иако је данима најављивана хиљадарка више. 
Министарство финансија прави рачуницу и његова је последња, пошто нико не жели да 
наруши достигнуту економску стабилност државе. 
Више од 700.000 сениора чије су принадлежности умањене 2014. Законом о привременом 
уређивању начина исплате пензија, верује да привременост истиче 31. децембра ове године и 
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да ће им након тога чекови бити враћени на пређашње стање, али су чињенице сасвим 
другачије. 
У том закону нигде не пише рок до када важи. Јесте 31. децембар 2017. помињан у предлогу тог 
акта, али након што су га посланици Скупштине Србије усвојили, у „Службеном гласнику” тог 
датума нема, већ се само каже „док траје финансијска консолидација”. Она још увек није 
завршена, што је потврдио и ММФ, који не спори да је протекле три године урађено много, па 
чак и више од очекиваног, али додаје да још има много посла. 
Да је у праву „Дневник”, који је први указао на то да законски акт не садржи рок важења, 
потврђује и републички посланик ПУПС-а Момо Чолаковић. И он наглашава да нада близу 
750.000 пензионера којима је чек 2014. умањен 22, односно 25 одсто, нажалост нема законско 
покриће. 
„Као и за сваки други закон, Скупштина мора донети одлуку ако се он укида“, каже 
Чолаковић.“О томе се још није причало, али сматрам да је време да им се узврати за оно чему 
су допринели у последње три године.“ 
Он истиче да пензије треба да прате раст плата, и додаје да, уколико се постигне договор с 
ММФ-ом, тај закон може престатити да важи, а ако не, држава треба да пронађе најбоље 
решење. Пошто је српска власт „обзнанила” да ће она донети одлуку о повећању пензија, а 
ММФ о томе бити информисан, али не и питан за одоборење, она треба и да „пресече” докле 
омрзнути Закон ваља примењивати. 
За разлику од Чолаковића, који верује да још има времена да се измени постојећи закон, 
председник Удружења синдиката пензионера Милорад Вујасиновић не верује да ће од Нове 
године чекови бити враћени на старо јер се новцем који је узет од пензионера годишње буџет 
пуни с око 200 милиона динара. 
„Биће повећане само онолико колико власт мисли да треба“,  сматра Вујасиновић. „Наше 
удружење је тражило састанак с премријером и Министарством за рад, а пошто нам нису 
одговорили, одлучни смо да идемо даље. Чим Уставни суд Србије одговори на нашу 
иницијативу, коју смо поднели још 2014, позитивно или негативно, идемо у Стразбур.“ 
Пензионерима чији су чекови Законом умањени саветовано је да сами поднесу тужбу. Неки су 
се већ обратили судовима, како су им адвокати саветовали, мада се може радити и о годинама, 
стекли су право да им се надоканади оно што им је протекле три године узето. Сами адвокати 
свесни су тога да држава јесте гарант исплате пензија, које су лично право, али и могућности да 
у тешким економским временима у складу с могућностима ограничи исплату. 
Јер, шта би се догодило да је држава наставила исплату чекова колики су били 2014, а идуће 
године рекла да више нема новца за пензије? То се деведесетих година прошлог века већ 
догодило, кад су пензионери, уместо новца, добијали бонове за хлеб, уље, шећер… Данашњи би 
се с тим тешко помирили јер често својим новцем издржавају целе породице. Између два зла, 
држава је, чини се, изабрала мање па се потрудила да пензионере чији су чекови до 25.000 
динара заштити, док су онима с већим примањима она умањена 22, односно 25 одсто преко тог 
лимита. Јесу неки од око 750.000 пензионера „ускраћени” за неколико хиљада динара, али 
могло се догодити да износи буду и много већи. 
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ММФ: Нова систематизација и 700 отказа у ЕПС-у 
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД: Делегација ММФ тражила је да ЕПС изради нову систематизацију радних места 

којом ће број запослених бити смањен до 700, пише београдска штампа. 

Та тема је била окосница састанка шефа делегације ММФ за Србију Џејмса Руфа и 
представника Електропривреде Србије. 
Експерти ММФ сматрају да су ЕПС и Србијагас најважнији за реформу јавног сектора, чије 
кашњење може да угрози целокупну финансијску консолидацију државе.  
Вишка запослених ЕПС неће моћи да се ослободи добровољним одласцима, већ смањење мора 
јасно да буде предвиђено новом систематизацијом радних места.  
Прекобројни морају да буду утврђени овим актом, а ако је судити по упутствима, први на удару 
су људи у администрацији. 
Препрека су синдикати, који се противе таквом начину отпуштања, пише Блиц. 
О смањењу броја запослених у ЕПС пише и Политика, наводећи да се ради о бројки од 1.000 

људи до краја године. 

Лист наводи да је већ најављено поскупљење струје за октобар, а те приходе ЕПС био, према 
сугестијама ММФ, требало да искористи за инвестиције. 
Новости пишу да наплата електричне енергије ове године обара све рекорде и за првих седам 
месеци износи 100,49 одсто и да је то један од разлога којим је Србија убедила представнике 
ММФ да проценат поскупљења буде два одсто, односно да прати инфлацију, а не седам до 10 
одсто колико су тражили кредитори. 
 

 

 
 

УНИЈА СИНДИКАТА НАЈАВИЛА ШТРАЈК: Учионице празне 28. 

септембра  
Аутор:И. М. 

 

У основним и средњим школама, чланицама Уније синдиката просветних радника, 28. 
септембра неће бити часова 
У ОСНОВНИМ и средњим школама, чланицама Уније синдиката просветних радника, 28. 

септембра неће бити часова. Главни одбор овог просветног синдиката одлучио је да тог дана 

сви њихови чланови у око 750 школа чланица ступе у једнодневни штрајк и обуставе наставу. 

За исти дан, у подне, заказали су протестни скуп испред Владе Србије.  

Штрајкачки одбор захтева хитно повлачење из процедуре Нацрта закона о запосленима у 

јавним службама, називајући овај документ погубним.  

Траже хитно потписивање Протокола о зарадама којим ће плате запослених у школству 

нарасти изнад републичког просека. Трећи захтев штрајкача је хитно повлачење и измену свих 

прописа који, како кажу, запослене у просвети масовно остављају без посла.  

Унија се, иначе, одлучила на облик штрајка који је противзаконит за запослене у просвети, јер 
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је реч о делатности од јавног интереса, па није дозвољена потпуна обустава наставе. Закон о 

штрајку дозвољава скраћене часове или неодржавање једног часа у смени. 

 

 

 
 

 
ТРАЖЕ СМЕНУ ДИРЕКТОРА Синдикат Хитне помоћи у Крагујевцу 
најавио за сутра штрајк  
Извор:Бета 

 

Синдикат Завода за хитну медицинску помоћ у Крагујевцу, чији чланови су незадовољни радом 
директора, најавио је за сутра протест испред зграде "Хитне помоћи". 
У обавештењу извршног одбора синдиката Завода које је достављено градоначелнику, 
посланичким групама и медијима се наводи да се 119 од 150 запослених пре неколико месеци 
на тајном гласању изјаснило за смењивање директора Хитне помоћи. 
Синдикат је објаснио да жели аргументима да помогне градоначелнику да пред избор 
директора Завода донесе праву одлуку. 
Указује се да су последњих месеци против директора и Завода поднете пријаве, а да је "укупна 
штета града и државе 400.000 евра". 
Због неплаћеног прековременог рада 120 запослених је тужило против директора, тврдећи да 
дуг с трошковима износи 300.000 евра. 
Запослени су се обратили суду и због неплаћања рада недељом у укупном износу од 1,5 
милиона динара, а укупни трошкови су изнели чак 10 милиона. 
Поднете су и кривичне пријаве због запошљавања током важења забране и без сагласности 
Министарства здравља, и тужба због наводних малверзација у додели специјализација. 
Наводи се да се и да се непрекидно ставља "под тепих" извештај Државне ревизорске 
институције који је "катастрофалан" о Завод. 
 

 
ПОТРОШАЧКА КОРПА Грађани су најбоље живели током ове три 
године, а касније је стандард ДРАСТИЧНО ОПАО  
Аутор:Слађана Гаврић 

 

Грађани Србије најбоље су живели од 2006. до 2009. године, ако је судити према односу 
просечне месечне зараде и вредности потрошачке корпе. 
Након тог периода, животни стандард драстично је опао јер су трошкови били све већи, а 
новчаник све тањи. 
Према подацима Министарства трговине, од 2002. до 2005. просечна месечна нето зарада била 
је нешто мања од просечне потрошачке корпе. Тај однос променио се 2006, када су плате 
постале веће од трошкова живота. Међутим, већ 2009. године, с доласком светске економске 
кризе, тај однос се мења. Примања грађана била су све нижа, док је вредност потрошачке корпе 
расла. Све до сада, сваке године од 2011. просечна зарада је за чак 40 одсто нижа од вредности 
потрошачке корпе. 
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Економиста Млађен Ковачевић наглашава да и поред раста запослености последњих година, 
животни стандард грађана није побољшан. 
- Запосленост је расла, а маса плата се није мењала, па када је распоређена на све раднике, 
просечне зараде су испале мизерне. Такође, криза је од 2008. утицала на пад привредне 
активности, када није било раста БДП-а - истиче Ковачевић, додајући да ће требати две до три 
године, уз обећани раст БДП-а од 3,5 или 4 одсто, да се достигне животни стандард пре 10 
година. 
 
 

ПОСРНУЛИ ГИГАНТ НА КОРАК ОД ПРОПАСТИ Кинези чекају да 
"Будимка" банкротира, па да је купе  
Аутор:В. Лојаница 

 

Ни годину и по кад откад су под теретом дугова који су компанију одвели у стечај утихнули 
погони некадашњег гиганта, нема назнака када ће производња прерађевина од воћа, поврћа и 
меса бити обновљена и ко ће газдовати Будимком. А има спремних да уложе новац и врате 
раднике у погоне. 
Од 5. фебруара 2016. када је уведен стечај, пожешка „Будимка“ налази се на раскрсници између 
реорганизације и банкротства. Жеља огромне већине радника којима су враћене радне 
књижице, али и челника општине Пожега је ово друго - банкрот из кога би фабрика могла да 
оживи. 
Прошле године је на сајту Владе Србије објављено да је гувернер кинеске провинције Хебеи 
пренео да једна тамошња компанија жели да преузме „Будимку“. Кинези су, наводно, изразили 
спремност да у погон ставе све потенцијале и окупе 5.000 газдинстава од којих би куповали 
сировине. 
- Најављују 15 милиона евра улагања у предузеће, плус 30 милиона евра у фабрику у Кини која 
ће се звати „Будимка“ и која ће воће и поврће откупљивати из нашег краја - испричао је тада 
председник општине Пожега Милан Божић. 
Као најкраћи пут да се агонија некада чувене фирме оконча, најављивено је проглашење 
банкрота после кога би Кинези преузели фирму чистих рачуна и без динара дуга, уз обавезу да 
уложе обећану суму. Међутим, планове је помрсио „Пан комерц“, предузеће које је 2008. 
постало већински власник „Будимке“, али са којим је држава две године касније раскинула 
приватизацију. 
- Решење о банкротсву није изгласано на првом поверилачком рочишту, а „Пан комерц“, који 
се три године налази у блокади, поднео је два плана реорганизације. Један је правоснажно 
одбачен, а други је у поступку пошто је најпре одбијен, али је Апелациони суд предмет поново 
вратио на одлучивање Привредном суду у Ужицу, те се још увек не зна да ли ће „Будимка“ бити 
на продају или ће се стечај наставити реогранизацијом - каже Ђорђе Зечевић, повереник 
Агенције за лиценцирање која је стечајни управник „Будимке“. 
А највећи појединачни поверилац, наводи саговорник „Блица“, заправо је „Пан комерц“ који се 
три године налази у блокади, али хоће опет да уђе у „Будимку“. 
- Кинези јесу заинтересовани, али до пре годину дана нису знали да је фирма у стечају и да је 
процедура за куповину из стечеја детаљнија од фирме која је у реструктурирању. Не само они, 
заинтерсоване су и угледне компаније из Русије, Аустрије, Турске, Словеније - каже Зечевић. 
У случају да план „Пан комерца“, који је Апелација вратила на поновно разматрање, поново не 
буде усвојен, Привредни суд дужан је да донесе решење о банкротсву. Од тог момента почиње 
процес припремања продаје. 
- Шта је боље - реорганизација или банкротство - нека одлуче повериоци. Битно је да фирма 
почне да ради јер у њој има посла за неколико стотина људи, али и за велики број 
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пољопривредника од којих би „Будимка“ могла да откупљује сировине за производњу - каже 
повереник Агенције за лиценцирање. 
 

 
ММФ ИНСИСТИРА НА РЕФОРМАМА У ЕПС и Србијагасу тек следе 
ОТПУШТАЊА  
Аутор:Слађана Вукашиновић 
 
Делегација ММФ тражи да ЕПС изради нову систематизацију радних места којом ће број 
запослених бити смањен до 700, сазнаје „Блиц”. 
Та тема је окосница данашњег састанка шефа делегације ММФ за Србију Џејмса Руфа и 
представника Електропривреде Србије. Рачуне је Мисији ММФ полагао и Душан Бајатовић јер 
ни „Србијагас“ није испоштовао рокове за преузете обавезе у вези са поједностављењем 
организационе структуре компаније, али и са смањењем трошкова пословања. Због тога су то 
главне теме које иритирају ММФ и њима ће, према нашим сазнањима, бити посвећено највише 
времена. 
Експерти те организације сматрају да су ЕПС и „Србијагас“ најважнији за реформу јавног 
сектора, чије кашњење може да угрози целокупну финансијску консолидацију државе. Због 
тога ће директору Електропривреде Милораду Грчићу бити предочено да вишка запослених 
неће моћи да се ослободи добровољним одласцима, већ да смањење мора јасно да буде 
предвиђено новом систематизацијом радних места. Другим речима, прекобројни морају да 
буду утврђени овим актом, а ако је судити по упутствима, први на удару су људи у 
администрацији. 
Извор „Блица” близак ММФ-у каже да је то главна тема разговора, иако је из те компаније 
прошле године отишло 2.000 људи. 
- Суштина је да је број запослених смањен добровољним одласком, а не укидањем непотребних 
радних места која нису повезана са производњом. Тако је, према стандардима ММФ-а, и даље 
велики број запослених у администрацији, што ће морати да се коригује, и то не стихијски, већ 
систематизацијом. Препоручено је да се на тај начин смањи број људи за још највише 700, и то 
до краја фебруара 2018. Наравно, препрека су синдикати, који се противе таквом начину 
отпуштања. За њих је главни проблем неадекватно реструктурирање компаније које је 
обављено за мандата Александра Обрадовића, којим су дистрибуције издвојене из система 
ЕПС-а, па се многи послови сада дуплирају. Најдрастичнији пример је код монтера који су 
раније били само при дистрибуцијама, а сада их морају имати и ЕПС и дистрибуције - 
објашњава наш саговорник. 
Он додаје да ни Душан Бајатовић, директор „Србијагаса“, неће проћи без пацки. 
- Њему ће се, поред незавршених обавеза у вези са фактичким одвајањем транспорта и 
дистрибуције гаса, на душу ставити и то што није продао имовину која се не користи за 
обављање основне делатности. Реч је, пре свега, о власништву у Азотари и МСК, али и у 
фабрици керамике “Тоза Марковић”, која је руку спаса прошле године пронашла под окриљем 
наше гасне компаније. Наравно, чешљаће се и дугови које има „Србијагас“ - каже извор 
„Блица”. 
ЕПС и „Србијагас“ проблеми уместо да буду мотори развоја  
Стручњаци кажу да су оправдани разлози тога што ММФ инсистира баш на реформама у ЕПС-у 
и у „Србијагасу“ јер су они кључ за стабилизацију привредне и финансијске ситуације у земљи. 
- Када су у питању јавна предузећа, резултати су само делимично остварени у односу на оно 
што је био договор с ММФ-ом. ЕПС није до краја спровео реформе јер је требало још и да 
затвори две нерентабилне електране, што није урађено. Ни у „Србијагасу“ нису реализоване 
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договорене обавезе. Због тога су ове две компаније извори проблема, иако би требало да буду 
мотори развоја Србије - каже Милојко Арсић, професор Економског факултета. 
 

 
ПРВИ ПУТ ПОСЛЕ ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ Радници Џенерал Моторса 
ступили у штрајк  
Извор:Танјуг 

 

Радници у канадској фабрици Џенерал Моторса (ГМ) ступили су јутрос у штрајк први пут за 21 
годину због губитака радних места, пошто је компанија одлучила да пресели део производње у 
Мексико, јавља агенција "Блумберг". 
Штрајк ће се одразити на производњу "Шевролета Еквинокс", главног СУВ возила које је овај 
произвођач аутомобила управо редизајнирао, први пут у седам година. 
Синдикат Унифор, који представља око 6.500 радника ГМ-а у Канади, саопштио је да жели да 
произвођач аутомобила из Детроита да њиховој фабрици да производе неко друго возило 
уместо модела "ГМЦ Терен", чију је производњу раније ове године ГМ преселио у Мексико, што 
је фабрику у Ингерсолу, Онтарио, коштало 600 радних места. 
Синдикат се бори за заустављање таласа преусмеравања радних места и инвестиција у 
аутомобилској индустрији на јефтиније локације јужно од границе. 
Из Унифора су навели да су позвали ГМ да фабрику у Ингерсолу, која има више од 3.000 
запослених, одреди за главног произвођача "Шевролета Еквинокс", најбоље продаваног СУВ 
модела компаније. "Еквинокс" се производи у Канади и Мексику. 
Под Северноамеричким споразумом о слободној трговини (НАФТА), производња лаких возила 
у Мексику се више него утростручила, са 1,1 милиона јединица 1994. на око 3,5 милиона 
јединица прошле године, према извештају банке Федералних резерви Чикага. 
Канада је, с друге стране, изгубила више од 53.000 радних места у аутомобилској индустрији у 
периоду од 2001. до 2014. године, према студији Центра за истраживање политике у сектору 
аутомобилизма. 
Фабрика Ингерсол је била искључена из колективног уговора које је Унифор прошле године 
склопио са аутомобилским компанијама у САД, чиме је обезбеђено више инвестиција у Канаду. 
ГМ је пристао тада да инвестира 554 милиона канадских долара у своја друга предузећа у 
Канади, која укључују фабрику за монтажу, фабрику мотора и погон за дистрибуцију резервних 
делова, наводи "Блумберг". 
 

 

 
 

Поново штрајк у школама 28. септембра 
Пише: В. А. 
 
Чланови сва четири репрезентативна синдиката образовања штрајковаће 28. септембра у 12 
сати испред зграде Владе Србије, у знак протеста због најављеног усвајања Закона о 
запосленима у јавним службама.  
Представници Синдиката радника у просвети Србије (СРПС), Уније синдиката просветних 
радника, Синдиката високог образовања Србије, Конференције слободних синдиката Србије и 
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ГСПРС "Независност" усагласили су на данасрашњем састанку проглас који ће потписати 21. 
септембра, а очекује се да им се придружи и Синдикат медицинских сестара. 
Председник СРПС-а Слободан Брајковић каже за Данас да ће 28. септембра бити одржан и 
штрајк у школама, али да ће сваки синдикат донети одлуку о модалитету протеста. 
- Што се тиче СРПС-а, још нисмо одлучили да ли ће тог дана настава бити обустављена или 
ћемо држати скраћене часове по 30 минута. Начули смо да ће Предлог закона о запосленима у 
јавним службама бити на дневном реду Скупштине Србије 29. септембра, па је одлучено да је 
боље да штрајкујемо дан раније и покушамо да спречимо његово усвајање. Наш захтев је да се 
направи јединствен закон за све делатности које се финансирају из републичког буџета, као и 
јединствени платни разреди, како би сви запослени у јавним службама са истом стручном 
спремом имали исте плате - каже Брајковић. 
Унија синдиката просветних радника већ је обавестила Министарство просвете да 28. новембра 
неће бити наставе у школама у којима има чланство. 
Иако нису присуствовали данасрашњем састанку, у Синдикату образовања Србије кажу да је 
њихово учешће у протесту извесно. Републички одбор тог синдиката раније је донео одлуку да 
од 6. октобра започне законски штрајк са скраћеним часовима на 30 минута, уколико до 15. 
септембра не започну преговори са Владом. Председница Синдиката образовања Србије 
Валентина Илић каже за Данас да је 14. септембра одржан састанак са министром просвете, на 
којем је речено да ће се тачан проценат повећања плата у просвети знати после 18. септембра. 
Илићева је рекла да изјашњавање чланства траје до 28. септембра, те да је, ако не буде 
повишице, штрајк у октобру известан. 
Замерке 

Просветни синдикати су у више наврата критиковали Предлог закона о запосленима у јавним 
службама јер битно умањује права оних који раде у образовању и укида одредбе из посебног 
колективног уговора које се тичу јубиларних награда, отпремнина, превоза... Просветари тврде 
да се тим законом укида социјални дијалог, те да се њиме не могу исправити садашњи 
диспаритети у висини зарада, јер се закон не односи на јавна предузећа, ЕПС, НИС, војску, 
полицију...  
 
 

ММФ спреман да подржи разумно повећање плата у просвети 
Пише: Данас Онлине 
 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић разговарао је данас са 
шефом Мисије Међународног монетарног фонда Џејмсом и Руфом представницима техничке 
Мисије ММФ.  
Како је саопштено из Министарства просвете, Шарчевић је упознао представнике Мисије са до 
сада спроведеним реформама у циљу рационализације, пре свега кроз мрежу школа и примену 
Стручног упутства о формирању одељења, али и најавио трећи ниво рационализације као 
резултат примене нових закона. 
Говорећи о планираним активностима за наредни период, министар је истакао да је циљ свих 
промена побољшање квалитета образовања и увођења реда у образовано-васпитни систем. 
Шарчевић је рекао важно да се у свим тим просецима води брига о запосленима, да су 
планиране преквалификације и обезбеђене отпремнине, али и да ће се веома интензивно 
радити на спречавању манипулација са слободним радним местима. 
"Важно је да се настави досадашњи тренд и при сваком повећању плата запослени у просвети 
добију више од других. Они су у великом заостатку у односу на друге јавне службе и то је 
наследство прошлости. Њихов положај се мора постепено побољшавати, али уз истовремену 
рационализацију система", нагласио министар. 
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Шеф Мисије ММФ рекао је да је задовољан оним што је Министарство до сада урадило, док је 
план даљих реформи оценио као веома импресиван. Уколико се реформски процеси наставе 
спремни смо да подржимо разумно повећања плата, рекао је Руф. 
 
 

ММФ ће тражити да ЕПС отпусти 700 људи? 
Пише: ФоНет 
 
Делегација Међународног монетарног фонда (ММФ) тражиће да Електропривреда Србије 
(ЕПС) изради нову систематизацију радних места којим ће број запослених бити смањен до 
700, сазнаје Блиц. 
Та тема биће окосница данашњег састанка ММФ и ЕПС, док ће директор Србијагаса морати да 
"положи рачуне" зашто није испоштовао рокове за преузете обавезе у вези са 
поједностављењем организационе структуре и смањењем трошкова пословања. 
Говорећи о ЕПС, саговорник Блица наводи да је суштина да је број запослених смањен за 
2.000, али се ради о добровољном одласку, а не укидању непотребних радних места која нису 
повезана са производњом. 
 

 

  
 

Брнабић: Имамо новца за значајно повећање плата 
Аутор:РТВ  
 
Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је да су у току разговори са Међународним 
монетарним фондом (ММФ), као и калкулације у Влади о могућем повећању плата у јавном 
сектору. 
"И даље водимо разговоре са ММФ-ом и наше интерне калкулације колико би могло да буде 
повећање, а да се не угрозе фискална стабилност и дисциплина", рекла је Ана Брнабић за 
Радио-телевизију Војводине. 
 Она није прецизирала колико ће плате у јавном сектору бити повећане, јер, како је навела, ако 
би говорила о томе, "говорила би у форми нагађања". 
"Имамо за значајно повећање, а ја нећу говорити о процентима", рекла је премијерка Србије. 
Зашто "шкода", а не "фијат"? 
Премијерка је објаснила и да су за МУП купљене "шкоде", а не возила из крагујевачког 
"Фијата", зато што се у Србији не практикује протекционизам, и зато што се купује од онога ко 
победи на јавној набавци. 
"Ко је победио на јавној набавци од њега купујемо, не практикујемо протекционизам", рекла је 
Брнабић одговарајући на питање зашто је МУП купио "шкоде", а не возила из крагијевачког 
Фијата. 
Упитана о оцени синдиката "Фијата" да је летос, као медијаторка преговора радника и челника 
фабрике, имала "скандалозну" улогу због става да радници немају право на штрајк, рекла је да 
не би требало да долази до обуставе рада ако послодавац поштује колективни уговор. 
"Мој је одговор био да, уколико послодавац не поштује колективни уговор, свакако могу да 
штрајкују, а ако се он поштује, онда не треба да долази до обуставе рада", рекла је Брнабић и 
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додала да је држава стала уз раднике, али није могла да "инсистира на српском инату" јер би у 
том случају 2.500 радника остало без посла. 
 

 
Шарчевић: Кад не сме премијерка, не могу ни ја о платама 
Извор:Бета 
 
Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је да заостајање плата у образовању треба 
смањити, али да не може да каже колико ће повећање плата бити. 
"Кад премијерка не сме да каже још увек не могу ни ја. Ми смо са Међународним монетарним 
фондом (ММФ) имали јако добру радну платформу, јер смо доста тога урадили на пољу 
реформи. ММФ се не бави само штедњама него и реформским процесима... С друге стране, 
говорили смо о томе да је то заостајање просвете нужно смањити и поправљати", рекао је 
Шарчевић за РТС поводом захтева синдиката просвете да се плате повећају. 
Он је навео и да је то наслеђени проблем који траје деценијама. 
Говорећи о Закону о основама образовања и васпитања који је по хитном поступку упућен у 
парламент, Шарчевић је рекао да тај закон мора да регулише, пре свега, развојни програмски 
начин рада. 
"Значи, имамо реформу образовања кроз прве ставове закона, а то је да се прелази на сасвим 
другачији модел учења, рада путем концепта и очекивањем исхода. Напуштамо учење садржаја 
и репродуковање истих тих ствари и то је највећа вредност овог закона", казао је он. 
Шарчевић је казао да је спремно 1.200 отпремнина за вишак запослених у просвети. 
"Имамо прва четири решена случаја. Отпремнине су солидне - око 8.000 евра. Захтев за 
смањење броја одељења у овом тренутку је немогућ, јер имамо јако мала одељења у просеку са 
19 дјака и то је разлог што је синдикат тражио да се те мере повуку", навео је он. 
Шарчевић је рекао и да ће запослени са више од 65 година морати да иду у пензију. 
 

 


