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Пензионери љути јер им остају умањене пензије 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 

Очекивања 1,7 милиона пензионера да ће влада до краја ове године укинути Закон о 
привременом умањењу пензије и од 2018. године кренути с усклађивањем примања према 
расту инфлације и БДП-а, пала су у воду. Од тога, за сада дефинитивно нема ништа, иако је 
својевремено предлагано да важење овог прописа буде ограничено до краја године. 
Уместо тога, пензионери у најбољем случају могу да приме, како се лицитира последњих дана, 
једнократну помоћ од пет до шест хиљада динара (која им не улази у основицу за обрачун 
пензија) и повећање од пет одсто. О враћању разлике умањених пензија од 2014. нико више не 
говори, а ПУПС с друге стране, у свом саопштењу, предлаже властима у Београду такозвану 13 
пензију за најсиромашније у престоници. 
 
 

Веће дневнице за припаднике Војске Србије 
Извор:Бета 
 
Влада Србије донела је одлуку о повећању дневница и солидарној помоћи за рођење детета за 
припаднике Војске Србије, саопштило је данас министарство одбране.Влада је одлучила да се 
трупне дневнице, дневнице за појачано ангажовање и за рад на терену повећају са 800 на 1.100 
динара. 
Министар одбране Александар Вулин изјавио је да су на основу наређења врховног команданта 
Војске Србије Александра Вучића, радна група и Министарство одбране дали одговарајуће 
предлоге Влади Србије како би се побољшао материјални положај свих припадника Војске 
Србије. 
„Баш као што смо и рекли, наставићемо да побољшавамо и појачавамо положај свих 
припадника наше Војске, а посебно оних који раде најтеже и најодговорније послове”, рекао је 
Вулин. 
Он је навео и да је први пут обезбеђено да се солидарна помоћ за рођење детета исплаћује 
сваком припаднику Војске. 
„Од сада ће просечна зарада бити уплаћена сваком припаднику Војске који обрадује своју 
породицу”, рекао је Вулин, наводи се у саопштењу. 
 
 

Пара има, проценти увећања непознати 
Аутор: Аница Телесковић 

 

Уколико плате буду веће 10, а пензије пет одсто то ће укупне расходе повећати око 55 

милијарди 

Да у буџету има пара за веће плате и пензије сагласни су и министар финансија Душан Вујовић, 
Међународни монетарни фонд (ММФ), Фискални савет и економисти. Оно око чега још нема 
сагласности је колико ће то повећање износити. „Вечерње новости” објавиле су, позивајући се 
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на изворе из Владе Србије, да ће плате запосленима у јавном сектору бити увећане 10, а пензије 
пет одсто. 
Министар финансија Душан Вујовић пре два дана није говорио о конкретним процентима. 
Рекао је једино да ће повећање бити значајно. „То је најтеже питање и оно је већ дуго на 
дневном реду”, рекао је Вујовић. 
 
 
 

 
 

 
Вулин: Вучић наредио веће дневнице у војсци 
Пише: Данас Онлине 
 
На основу наређења врховног команданта Војске Србије Александра Вучића, радна група и 
Министарство одбране дали су одговарајуће предлоге Влади Србије како би се побољшао 
материјални положај свих припадника Војске Србије, изјавио је министар одбране Александар 
Вулин. 
- У складу са тим, Влада Србије је донела одлуку да се трупне дневнице, односно дневнице за 
појачано ангажовање, за рад на терену, за рад оних који највише и најтеже раде повећају са 800 
на 1.100 динара. Баш као што смо и рекли, наставићемо да побољшавамо и појачавамо положај 
свих припадника наше Војске, а посебно оних који раде најтеже и најодговорније послове. 
Такође, први пут, што се до сада никада није дешавало, обезбедили смо да ће се солидарна 
помоћ за рођење детета исплаћивати и сваком припаднику Војске. До сада, то није био случај, а 
од сада, просечна зарада ће бити уплаћена сваком припаднику Војске који обрадује своју 
породицу, али и нашу земљу и нашу Војску рођењем новог детета – нагласио је министар 
Вулин. 
Према речима министра одбране, као што је већ и речено, а у складу са политиком врховног 
команданта, политиком Владе Србије и политиком Министарства одбране, положај 
припадника Војске Србије ће се побољшавати, наш материјални положај ће бити бољи него 
што је био до сада и сваког дана ћемо моћи да кажемо да успевамо да га унапредимо, наводи се 
у саопштењу. 
- Као што јачамо и организујемо армију, тако се трудимо да и наши припадници живе боље, да 
њихове породице живе боље и да се осећају бољим и поштованијим. Њихова Србија их воли, а 
ово је начин да им то и покажемо – истакао је министар одбране Александар Вулин. 
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Оглашена продаја Јагодинске пиваре  
Извор:Танјуг 

 

У имовину стечајног дужника спадају пословни комплекс у Јагодини, односно 41 објекат у 
кругу фабрике, пословно-складишни објекти на издвојеним локацијама у Нишу, Крушевцу и 
Пожаревцу, опрема Пиваре, и потраживања 
Агенција за лиценцирање стечајних управника огласила је продају Јагодинске пиваре, на 

основу решења о банкротству које је донео Привредни суд у Крагујевцу.  

Почетна цена је 355,5 милиона динара, пренео је РТС. 
У имовину стечајног дужника спадају пословни комплекс у Јагодини, односно 41 објекат у 
кругу фабрике, пословно-складишни објекти на издвојеним локацијама у Нишу, Крушевцу и 
Пожаревцу, опрема Пиваре, и потраживања. 
Рок за откуп продајне документације је 20. октобар, а јавно надметање је 27. октобра. 
 

 

Министарство одбране: Војни синдикат Србије обмањује јавност о 

закону о војсци  
Извор:Танјуг 

 

Министарство истиче да тврдње да је закон донет по хитном поступку представљају 
обмањивање јавности које захтева дисциплинску ако не и кривичну одговорност њихових 
креатора 
Министарство одбране одбацило је вечерес као неистините тврдње Војног синдиката Србије да 

је Закон о Војсци донет по хитном поступку, наводећи да ће после усаглашавања и јавне 

расправе тај пропис бити упућен у редовну скупштинку процедуру. 

"Закон о Војсци није донет нити усвојен по хитном поступку. Као и до сада, закони се 
усаглашавају у систему одбране, а онда се стављају на јавну расправу", саопштило је 
Министарство реагујући на тврдње Војног сидниката да је закон донет у тајности. 
Министарство истиче да такве тврдње представљају обмањивање јавности које захтева 
дисциплинску ако не и кривичну одговорност њихових креатора. 
У саопштењу се објашњава да су надлежни органи система одбране припремили измене и 
допуне Закона о Војсци које су послате организационим јединицама Војске Србије и 
Министарства одбране да се изјасне, доставе предлоге, сугестије и мишљења.  
"Након коначног усаглашавања унутар система одбране, предлог Измена и допуна Закона о 
Војсци биће послат на јавну расправу, а затим и Влади на одобрење и на крају би требало да 
буде усвојен у редовној скупштинској процедури", наводи министарство. 
У саопштењу се истиче и да је таква процедура прописана важећим законима и увек је 
примењивана у Министарству одбране и Војсци Србије. 
"Када је реч о побољшању материјалног положаја припадника Војске Србије истичемо да је то 
један од најважнијих приоритета руководства Министарства одбране и да је у том смислу 
председник Војног синдиката Србије позван на састанак ради разговора о законским 
могућностима за склапање колективног уговора", пише у саопштењу. 
Наводи се и да врховни командант и Министарство одбране раде на побољшању материјалног 
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положаја припадника Војске проналажењем различитих могућости и инисцијатива на 
републичком нивоу и у разговору са представницима локалне самоуправе. 
Војни синдикат Србије затражио је раније данас од председника Србије, као врховног 
команданта ВС, да подржи њихову иницијативу за смену министра Александра Вулина и да 
војску заштити од, како сматра, "урушавања, злоупотреба и покушаја да се њена борбена моћ 
дезавуише и дезинтегрише".  
Тај синдикат је у описму Вучићу изнео и тврдњу да је Закон о Војсци Србије "донет у тајности" и 
да ће без јавне расправе и знања војника да се стави на гласање у Народној Скупштини. Такође 
тврде да је закон неуставан и да даје преширока овлашћења министру одбране. 
Војни синдикат сматра и да као министар одбране Вулин ништа није урадио на решавању 
"понижавајућег материјалног стања припадника ВС", и тврди да одбија да преговара и 
потпише Колективни уговор иако му је то законска обавеза.  
 

 
 

 
 

Синдикат: Плате у јавном сектору неће бити смањене 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Зоран Савић 

изјавио је данас да су у текст Нацрта закона о запосленима у јавном сектору уврштене 

примедбе и предлози овог синдиката.  

Чланови синдиката данас су с представницима Министарства државне управе и локалне 
самоуправе разговарали о закону који треба да уреди положај и вредновање запослених у 
јавним службама и изнели своје сугестије које треба да побољшају положај запослене. 
Савић је рекао да је у текст закона уграђено чак 40 од 60 њихових примедби.  
"Мислим да је суштина и оно што највише погађа запослене сада уврштено у закон. Потврђено 
је да колективни уговори остају на снази и да се њиме могу уређивати одређена права. Суштина 
је да запослени неће имати мању плату него сада и да неће изгубити ниједно право 
загарантовано колективним уговором и Законом о раду", рекао је Савић. 
Председник Синдиката је оценио неутемељеним поједине тврдње и критике о томе да ће 
запослени у јавном сектору бити у несигурнијем положају након усвајања тог закона. 
За Синдикат је, како је навео, једина непознаница у вези са законом вредновање резултата 
рада.  
"Али у закону стоји да при изради критеријума за вредновање ресорно министарство дужно да 
сарађује са репрезентативним синдикатима, тако да имамо могућност да утичемо и на то", 
навео је председник Синдиката. 
Помоћница министра државне управе и локалне самоуправе, Ивана Савићевић, навела је да је 
то да сви који раде исти посао имају једнаке зараде основни циљ реформе која треба да се 
проведе доношењем овог закона. 
"Тај реформски процес није нешто што може да се деси у трентку и самим ступањем на снагу 
закона. У њему постоји заштитна одредба према запосленима који ће када закон ступи на снагу 
радити у јавним службама. Њима плата не може бити умањена", рекла је Савић. 
Она је на питање новинара да ли се на тај начин смањује преговарачки потенцијал синдиката 
јер ће запосленима бити у интересу да имају већу плату него да колективно преговарају, 
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одговорила да законом синдикатима неће бити одузета ниједна надлежност у преговарању о 
материјалном положају запослених. 
"Чак је синдикатима омогућено да се укљућују у друге аспекте преговарања које до сада нису 
имали, а то је на који начин треба да се вреднује квалитетнији рад њихових чланова.  
Она је додала да закон намеће нове обавезе и нову одговорност и синдикатима и држави када 
се убудуће буде разматрао материјални положај запослених, као и да изједначавање разлика 
које сада постоје у платама зависи од финансијских могућности државе. 
Савић је подсетила да Нацрт закона о запосленима у јавним службама не уређује висину плате, 
али да прописује да основица која диктира висину плате у јавном сектору буде јединствена, као 
и да се о томе преговара са репрезентитавним синдикатима. 
Она је негирала да било какав утицај Светске банка и ММФ-а на израду закона.  
"ММФ има друге захтеве према држави, не тиче се радно-правног положаја запослених. Без 
обзира на ММФ и Светску банку, ако желимо да систем плата уредимо на транспаретнији и 
објективнији начин потребно је да донесемо закон који ће се односити на све запослене у 
јавном сектору и који ће прописати да се зараде одређују према истим принципима", рекла је 
Савић.  
 

 

Синдикати просвете и здравства протестовали испред Владе 
Аутори:В. Црњански, И. Миклоши 
 
БЕОГРАД/НОВИ САД: Унија синдиката просветних радника Србије, Нови синдикат здравства 

Србије, Синдикат радника у просвети Србије, Грански синдикат просветних радника Србије 

„Независност” и Нови синдикат БАС Београд одржали су јуче протест испред зграде Владе 

Србије.  

Педставници синдиката тражили су да се из процедуре повуче предлог Закона о запосленима у 
јавним службама зато што, “од радника прави грађане другог реда”. Како су објаснили, тај 
закон је неправедан зато што запослене у просвети, здравству, социјалној заштити, култури и 
научно-истраживачкој делатности изузима из система заштите “права запослених”. То би 
значило да послодавци запосленима у јавним службама више не би биле установе или 
организације у којима су потписали уговоре о раду већ “јавна служба”, а то би значило и да 
престаје дејство уговора о раду, и да је запослени на располагању ресорном министарству, 
истичу синдикати. 
Како наводе, на тај начин неколико стотина хиљада запослених у јавним службама постали би 
људи без радних права. Оцењују и да тај закон представља черупање Закона о раду и најаву 
његовог потенцијалног укидања у наредном периоду. 
Председница Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић критиковала је и 
Закон о основама образовања и васпитања, јер, каже, даје овлашћење министру просвете да 
смењује директоре свих школа, чиме, сматра, министар постаје генерални директор свих 
школа Србије. Са друге стране, како је рекла, овај предлог Закона о запосленима у јавним 
службама даје превелика овлашћења директорима у односу на запослене. 
Председник Новог синдиката здравства Србије Живорад Мркић рекао је, да је ово први у низу 
протеста и да синдикати неће дозволити усвајање Закона о јавним службама. 
Штрајк одржан у 512 школа 
У 70 одсто основних и средњих школа у Србији настава се јуче у преподневној смени одвија 
нормално, саопштено је из министарства просвете. Како је речено према подацима школских 
управа који су прикупљени од директора 1.751 основне и средње школе настава се у 
преподневној смени нормално одвијала у 1.232 школе. У преосталих 512 школа позиву на 
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штрајк три репрезентативна синдиката просфетара одазвало се у просеку 60 одсто запослених. 
Просветари су штрајк одржали због неиспуњениог низа захтева постављених Влади Србије, 
међу којима је и повћање плата. 
Председник синдиката радника у просвети Србије Слободан Брајковић је рекао да ће закон 
омогућити масовно отпуштање запослених у јавним службама. Брајковић је изјавио и да ће се 
тражити да се за најмање 25 одсто повећа плата радницима у тој области. 
Представници синдиката су поручили да ово није био политички скуп већ “раднички бунт”. 
Најавлили су масовније протесте у наредном периоду уколико се предлог закона не повуче из 
процедуре. 
 “Штетност новог предлога Закона за запослене у јавном сектору је вишеструк и представља 
ропски положај у ком је запослени на неки начин роба“, рекла је председница новог Синдиката 
здравства Дома здравља “Нови Сад” и потпредседница новог Синдиката Србије др Драгица 
Јанков Видачић, на конференцији за новинаре, одржаној у Дому здравља Нови Сад. 
Додала је да послодавац има одрешене руке, односно, даје му се могућност да радника сели на 
неко друго радно место удаљености до 50 километара без сагласности радника, односно на 
удаљеност преко 50 километара уз његову сагласност. Такође може привремено или трајно да 
вас “позајми” другом послодавцу, али и стави на ниже радно место 45 дана у години. 
“Он отвара врата приватним секторима и на тај начин се њима даје приоритет, а тек око 10 
одсто становника има могућност да плати приватне прегледе“, рекла је Драгица Јанков 
Видачић. 
По њеним речима, радници ће бити препуштени сами себи, јер уколико се овај закон изгласа у 
Скупштини, синдикати ће изгубити велику улогу. Штетност везана за закон запослених у 
јавном сектору одражава се како на здравство, тако и на просвету, раднике у социјалном 
сектору, у култури и раднике у научно – истраживачком раду. 
“То је велики круг радника запослених преко буџета и велику већину углавном чини женски 
колектив“, рекла је Јанков Видачић. Додаје да, уколико се донесе овај закон, тортуру трпи 
жена, а самим тим и породица и на крају целокупно друштво. 
“Наша највећа сумња је да се жели смањити број радника у јавним секторима, што резултира 
смањеним квалитетом рада, те на крају имамо урушену друштвену заједницу”, закљичила је 
Јанков Видачић. 
 

 

 
 

 
ШТРАЈК ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА Министарство: У 70 одсто школа 
настава се нормално одвија  
Аутор:П. Вујанац, Бета 
 
Настава у преподневној смени одвија се нормално у више од 70 одсто школа у Србији, 
саопшило је данас Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 
Како се наводи, према подацима школских управа прикупљених од директора школа, од 1.751 
основне и средње школе у Србији настава се нормално одвијала у 1.232 школе, односно у више 
од 70 одсто. 
Додаје се да се у просеку око 60 одсто запослених одазвало позиву на штрајк три 
репрезентативна синдиката у 519 школа. 
У Ваљеву пет школа обуставило наставу 
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У Ваљеву је због штрајка просветара обустављена настава у четири основне и једној средњој 
школи, док су остале школе скратиле часове на по 30 минута, а има и оних који нису у штрајку. 
Како сазнаје “Блиц”, наставе нема у основним школама “Владика Николај”, “Андра Савчић”, 
“Нада Пурић” и “Десанка Максимовић”, у којима су већина запослених чланови синдиката који 
протестује. У Првој основној и ОШ “Милован Глишић” настава се одвија уобичајено, док су у 
ОШ “Сестре Илић” часови скраћени на 30 минута. 
Што се тиче средњих школа, у обустави рада је Музичка школа „Живорад Грбић“, а у Техничкој 
школи су часови скраћени на 30 минута, док Економска и Медицинска школа нису у штрајку. 
Како сазнајемо, ни у једном ваљевској основној и средњој школи настава није потпуно 
обустављена, тако да поједини просветари држе наставу, али су они малобројни у односу на оне 
који су се одлучили на штрајк. 
У Расинском округу штрајкује трећина школа 
Данашњем једнодневном штрајку, односно потпуној обустави наставе, одазвало се 17 школа у 
Расинском округу, међу којима је 14 из Крушевца, подаци су крушевачке Уније синдиката 
просветних радника Србије. 
- Задовољан сам одзивом наших чланица. Ситуација је различита, имамо школе у којима ради 
по један до два наставника и оне где се штрајкује половично - рекао је агенцији Бета 
председник крушевачке Уније синдиката просветних радника Србије Добривоје Марјановић. 
У свим школама, додао је, штрајкују председници синдиката и чланови Извршног одбора. 
У Крушевцу постоје 24 основне и средње школе и све су, осим једне чланице УСПРС-а, док је 
Расинском округу медју 52 школе тридесетак чланица Уније. 
Према подацима крушевачке Школске управе, у Расинском округу је наставу потпуно 
обуставило 17 школа, док у четири школе часови трају 30 минута. 
Унија синдиката просветних радника Србије тражи повлачење из процедуре "погубног Закона 
о запосленима у јавним службама", хитно потписивање протокола о зарадама, којим ће плате 
запослених у просвети порасти на ниво изнад републичког просека те повлачење и измене свих 
прописа који запослене у просвети масовно остављају без посла. 
Тај синдикат је најавио и да ће његови чланови данас, 28. септембра, учествовати на 
протестном скупу испред Владе Србије, ;који организује више синдиката запослених у јавним 
службама. 
Из Крушевца су јутрос на тај скуп кренула два аутобуса са око 100 просветара из Расинског 
округа. 
 
 

Плате у Нишу за 17.000 динара мање него у Београду  
Извор:Бета 

 

Просечна нето плата запослених у Нишу износила је у августу 41.717 динара, што је за 5.503 
динара мање од републичког просека и за 17.411 мање од просека града Београда, показују 
најновији подаци Републичког завода за статистику. 
Према званичној статистици просечна нето зарада на нивоу Републике била је 47.220 динара, а 
просечна плата запослених у Београду 59.128 динара. 
Зараде Нишлија мање су и од зарада запослених у Новом Саду и то за 11.689 динара и од плата 
запослених у Крагујевцу за 3.837 динара. 
Званични статистички подаци говоре да су са просечном зарадом од 83.293 динара запослени у 
београдској општини Сурчин били најплаћенији у Србији, док су најмања примања забележена 
у Бабушници, свега 24.060 динара. 
Од већих градова на југу Србије највећом зарадом у августу може се похвалити Пирот пошто су 
запослени примили у просеку 52.718 динара. 
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У већини осталих места у том делу Србије зараде се крећу углавном у распону од 30.000 до 
40.000 динара. 
Просечна нето зарада без пореза и доприноса у Србији исплаћена у августу номинално је мања 
за 1,8 одсто него у јулу, а реално мања за два одсто. 
У поређењу са истим месецом прошле године просечна нето зарада у августу била је већа за 4,3 
одсто номинално и за 1,8 одсто реално. 
 

 

 
 
Највише плате у Сурчину, најниже у Бабушници 
Извор: Бета 

 

Просечна нето плата запослених у Нишу износила је у августу 41.717 динара, што је за 5.503 
динара мање од републичког просека и за 17.411 мање од просека града Београда, показују 
најновији подаци Републичког завода за статистику. 
Према званичној статистици, просечна нето зарада на нивоу Републике била је 47.220 динара, 
а просечна плата запослених у Београду 59.128 динара. 
Зараде Нишлија мање су и од зарада запослених у Новом Саду и то за 11.689 динара и од плата 
запослених у Крагујевцу за 3.837 динара. 
Званични статистички подаци говоре да су са просечном зарадом од 83.293 динара запослени у 
београдској општини Сурчин били најплаћенији у Србији, док су најмања примања забележена 
у Бабушници, свега 24.060 динара. 
Од већих градова на југу Србије највећом зарадом у августу може се похвалити Пирот пошто су 
запослени примили у просеку 52.718 динара. 
У већини осталих места у том делу Србије зараде се крећу углавном у распону од 30.000 до 
40.000 динара. 
Просечна нето зарада без пореза и доприноса у Србији исплаћена у августу номинално је мања 
за 1,8 одсто него у јулу, а реално мања за два одсто. 
У поредјењу са истим месецом прошле године просечна нето зарада у августу била је већа за 4,3 
одсто номинално и за 1,8 одсто реално. 
 

 

Медији спекулишу о повећању плата, Новости пишу 10 одсто 
Извор:Бета 

 

Од када је председник Александар Вучић најавио повећање пензија и плата у јавном сектору до 
краја 2017. године, у медијима се појавио низ пројекција најављених повишица. Последње у 
низу су “Вечерње новости” које пишу да ће плате од 1. јануара 2018. године бити веће за 10 
одсто, а пензије за пет одсто. 
"То ће просечну пензију од 23.822 динара да подигне за 1.141 динар, а плату у јавном сектору за 
4.000 до 5.000 динара, у просеку у зависности од делатности", пишу данас Новости. 
Министар финансија Србије Душан Вујовић изјавио је јуче да је са представницима 
Међународног монетарног фонда (ММФ) разговарано о могућем једнократном повећању плата 
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у јавном сектору и пензија у 2017, а да је извесно да ће повишица бити предвиђена 
буџетом за 2018. годину. 
Он је истакао је да очекује да повећања плата у јавном сектору и пензија буду значајна. 
Вујовић је казао да тренутно не жели да говори о процентима повишица и начинима расподеле 
увећаних исплата из буџета јер ће то бити "предмет додатних разговора". 
 
 

Министарство: Припремљене измене Закона о војсци 
Извор: Бета 

 

Министарство одбране саопштило је да су надлежни органи система одбране припремили 
измене Закона о Војсци и да су оне послате организационим јединицима Војске Србије и 
Министарства одбране да се о њима изјасне и доставе предлоге, сугестије и мишљења. 
У саопштењу се додаје да ће после коначног усаглашавања унутар система одбране предлог 
измена Закона бити послат на јавну расправу, затим Влади на одобрење и на крају на усвајање 
кроз редовну скупштинску процедуру. 
Како се наводи, побољшање материјалног положаја припадника Војске Србије један је од 
приоритета Министарства одбране и на томе се ради. 
У саопштењу се додаје и да је председник Војног синдиката Србије позван на састанак на коме 
ће се разговарати о законским могућностима за склапање колективног уговора. 
 

 

http://rs.n1info.com/a330881/Biznis/Vujovic-o-povecanju-plata-i-penzija.html
http://rs.n1info.com/a330881/Biznis/Vujovic-o-povecanju-plata-i-penzija.html

