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Социоекономски савет подржао укидање закона о привременом 
смањењу плата 
 Танјуг 
 
Социоекономски савет, у коме су представници власти, послодаваца и синдиката, подржао је 
данас иницијативу да се ван снаге стави закон о привременом умањењу плата у јавном сектору, 
као и иницијативе за измену закона о јавним набавкама, о порезу на имовину, о ПДВ-у и о 
порезу на добит правних лица. 
Усвојен је и текст предлога Стратегије безбедности и здравља на раду 2018-2022. године, као и 
Акциони план за спровођење тог закона, новинарима су на заједничкој конференцији након 
седнице СЕС-а саопштили министар за рад Зоран Ђорђевић, председник Уније послодаваца 
Србије Милош Ненезић, и представници синдиката Љубисав Орбовић и Зоран Стојиљковић. 
- Унија послодаваца је дала иницијативу за измену Закона о јавним набавка, о порезу на 
имовину, о ПДВ-у и о порезу на добит правних лица, а иницијативу за стављање ван снаге 
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и 
других сталних примања корисника јавних средстава, поднео је Савез самосталних синдиката и 
дато је позивитно мишљење на ову иницијативу - рекао је председавајући СЕС-а Милош 
Ненезић. 
Измена и Закона о јавним набавкама 
Министар за рад Зоран Ђорђевић рекао да је су то конструктивни и конкретни предлози. 
Како је рекао, очекује да већ на следећој седници Савета, која би требало да буде одржана у 
септембру, министар финансија да одговор у вези са иницијативом за укидање смањења плата 
у јавном сектору. 
Када је реч о измени Закона о јавним набавкама, Ђорђевић је рекао да влада размишља о томе 
како би закон и процес набавки били што ефикаснији и изразио очекивање да те измене буду 
усвојене до краја године. 
- И сам, као министар, сам био сведок да у неким случајевима јавне набавке иду тешко, због 
опструкције неких понуђача, а да се не користе сви инструменти, кад је у питању негативна 
референтна листа... Предлог је да унапредимо процес и онемогућемо оне који имају злу 
намеру, да пошто-пото нешто зауставе - рекао је Ђорђевић. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да су се чланови 
Савета сагласили иницијатива, али је изнео замерку што седници нису присиствовали 
премијерка Ана Брнабић, ни министар финансија Синиша Мали, јер је, каже, реч о важним 
питањима. 
Јавна предузећа прескочена 
Када је реч о иницијативи коју је поднео ССС, Орбовић је подсетио да је у претходном периоду 
било повећања плата у појединим секторима које обухвата тај акт, попут здравства, 
образовања, културе, али да у многим јавним предузећима није долазило до повећања, па су 
зараде у јавним установама попут Поште, ПИО Фонда, НСЗ, РФЗО-а, комуналним предузећима 
ниске. 
- СЕС је прихватио, иницијатива је поднета благовремено, очекујем да ће она на влади бити 
прихваћена, а остало је довољно времена да се у буџету сагледа ово питање - рекао је Орбовић. 
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Шта би било када би послодавци у Србији почели да исплаћују 
радницима БРУТО ПЛАТУ? 
 Слађана Гаврић 
 
Зашто запослени у Србији, као у већини развијених западноевропских земаља, не добијају 
бруто плату? Да ли је могуће да се зараде и код нас исплаћују радницима у пуном износу, а да 
онда они сами одлуче колико ће издвајати за социјално, а колико за пензионо осигурање и да 
ли ће се одлучити за приватне лекаре и фондове или државне. 
У српској јавности већ неко време је веома активна либерална економска струја која се залаже 
за то да треба исплаћивати бруто, а не нето зараде. У одбрану таквог става они наводе три 
разлога. Први се тиче увида „обичних“ људи у то колико су у нашој земљи порези и доприноси 
високи. Према њиховој рачуници, сваки радник од 1. јануара до 6. јуна ради за државу, а од тог 
дана до краја године за себе. Тако да чак 38,7 одсто укупне бруто суме иде држави. 
Друго, ако би запослени примали бруто плату, могли би да бирају где ће се лечити, да ли 
приватно или не. Такође, према њиховом мишљењу, свако би могао да одлучи да ли 
да уплаћује животно осигурање или да штеди. У том случају не би постојала ни обавеза 
послодаваца да у име радника уплаћују новац ПИО фонду. 
На крају, трећи разлог који наводе у прилог исплаћивања бруто, а не нето зараде, више је 
политичке природе. Како кажу, било би јасније где иде новац грађана. Тако би исплаћивање 
бруто плате, према либералном концепту, отворило простор за већу улогу грађана у 
одлучивању о јавној потрошњи. 
Са друге стране, поставља се питање да ли би држава само из буџета могла да исплаћује пензију 
за око 1,6 милиона пензионера, и да ли би она тада била још мизернија од садашње просечне, 
која износи 26.732 код запослених, 24.951 код самосталних делатности, а 11.207 код 
пољопривредника. Да ли би грађани заиста из пуног, бруто износа, издвајали за пензију или би 
све ишло у текућу потрошњу? Питање је и колико је развијен други стуб пензионог система, 
тржиште хартија од вредности и инвестициони фондови, где већина запослених у западним 
земљама штеди за старост. 
Блиц Бизнис је у разговору са стручњацима покушао да одговори на питање да ли је овакав 
сценарио какав предлаже либерална струја - исплата пуних бруто зарада запослених, могућ у 
Србији, као и шта би то значило у пракси. 
"Грађани не би уопште уплаћивали у фонд" 
Професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић пре свега каже да је питање бруто 
плата у уређеним земљама готово беспредметно. 
- Може и једно и друго, али се полази од тога да су грађани савесни и да ће одвајати заиста 
онолико од бруто плате за пензије колико би и требало. У систему као што је наш, када би 
прешли на бруто исплату, имали бисмо неколико ризика. Прво, због тога што су у Србији јако 
ниске плате грађани не би уопште размишљали о будућности – сматра Савић. 
Према његовим речима, само мали број запослених би заиста уплаћивао за пензије и то они 
који имају високе зараде. 
"Још више социјалних случајева" 
- Због тога бисмо после неког времена дошли у ситуацију да имамо много више социјалних 
случајева него што имамо данас. Чак и неких људи који уопште не морају да буду социјални 
случајеви то би постали. Људи мисле само на садашњост. Да је то тако показују подаци о 
кредитној задужености грађана. Узму сада новац, иду на море, а после годину дана отплаћују 
кредит и имају проблема са новцем – каже Савић. 
Он истиче да нису грађани Србије толико несавесни, већ да су принуђени на такво понашање 
због беспарице, односно јако ниских зарада. 
Послодавци по закону морају да плате доприносе, а плату не морају 
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- Бојим се да би због тога велики број људи остао без пензије. Друга ствар, наши послодавци 
сада по закону морају да плате порезе и доприносе држави, а плату радницима не морају. Сада 
имамо много примера да послодавци месецима, па чак и годинама, не плаћају ни порезе и 
доприносе држави, а камоли плате. Питање је да ли би они давали радницима бруто плате или 
би се опет ослонили на неку своју рачуницу – наглашава Савић. 
Како одржати пензиони систем? 
Како додаје, тешко је решити питање пензионог система у коме постоји новац људи који су 20, 
25 или 30 година уплаћивали средства. 
- Ко ће њима да надокнади новац. Ми немамо пензиони систем као што је, на пример у 
Америци, у коме се тај новац улаже у инвестиционе фондове и купују вредносне хартије, па се 
он тако оплођује. Ми се финансирамо из текућег рада. Дакле, сви они би пали на терет буџета – 
наводи наш саговорник. 
Према његовим речима, добра ствар је да цео свет продужава радни век, па тако и Србија. 
- То је двоструко добро решење јер људи касније иду у пензију и касније „падају“ на терет 
државе, а са друге стране још зарађују и уплаћују доприносе и мање времена користе пензију – 
каже Савић. 
Економиста Мирослав Здравковић слаже се са тим да би у Србији 
због ниских плата грађани пре потрошили новац него уплатили за себе здравствено и 
пензионо осигурање. Како наводи, пример за то је задуживање становништва које је након 
кризе деведесетих буквално „експлодирало“ од 2000. до 2008. године. 
Такође, он наглашава да би се исплатом бруто зарада направила огромна рупа у буџетским 
приходима која би на месечном нивоу износила око 57 милијарди динара, а која се ничим не 
би могла закрпити. 
 
 

Шарчевић: Просветари могу очекивати повишицу од 10 одсто 
 Танјуг 
 
Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је данас да просветни радници могу очекивати 
повећање плата од око 10 одсто што ће бити четврто од његовог доласка на ту функцију у 
августу 2016. године, и значајно ће променити статус запослених у просвети. 
- Биће то највеће повећање, уз оно које ће добити запослени здравству - рекао је Шарчевић на 
ТВ Прва одговарајући на питање да ли ће синдикати бити задовољним толиким повећањем. 
- То није мало, за две године колико сам на челу министарства била су три повећања, од 10, 
четири и шест одсто. То ће бити четврто повећање што значајно мења статус људи којих раде, а 
кад говоримо о платним разредима и сваки запослени својим квалитетом рада може да 
напредује, ако дође до четврте катерогије педагошког саветника може имати плату као редован 
професор универзитета - рекао је Шарчевић. 
Министар је додао да су разговори о категоријама у великом делу завршени на нивоу владе и 
министара, а да се синдикат тек укључује како би се наставили разговори за категорије које 
треба да се издефинишу. 
Тимови за квалитет 
Према његовим речима, постоји доста категорија које обухватају оне од предшколског до 
универзитета, а основа је да матрица подразумава и отежане услове рада, напредовање и 
квалитет у раду. 
Министар је додао се ради на томе да се квалитет кроз матрицу види и да од јесени 
до новембра људи уђу у прво звање које сигурно може да достигне 20 до 25 одсто 
људи. 
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- Подсетићемо школе да се формирају тимови за квалитет да се у новом закону сагледа ко то 
све чини и како се ради како би за 2019. годину могли да то испројектујемо - рекао је он. 
Шарчевић је додао, када је реч о повећању плата, да би грански синидакти морали међусобно 
да обаве разговоре како би се избегла фама "они су добили више од нас". 
Поводом дописа свим високошколским установама да до 1. септембра угасе истурена одељења 
министар је рекао да ће то упозорење бити озбиљно тумачено и да се односе на она која нису 
акредитована. 
Вискошколске струковне школе под лупом 
- Ако имате матичну установу у граду ии кренете да радите мимо акредитације и протокола и 
кажете после ћу то, не може, то је некакав дивљи рад који се неће толерисати - рекао је он, и 
додао да ће почетна казна за фриме бити два милиона, а за руководиоца 200.000 динара. 
Додао је да је једна од таквих школа висока мединцинска у Бујановцу, са седиштем у БХ 
Федерацији. 
- Вискошколске струковне школе биће под лупом јер ту имамо доста хаотично понашање иако 
огромна већина ради коректно и поуздано - рекао је министар и поновио да је циљ да нацију 
образујемо што више и квалитетније и да то што мање кошта грађане, јер сада имамо супротне 
примере. 
 

 
 

Социо-економски савет: Подршка изменама закона, још нема преговора о 
минималцу 
ВН  
 

Министар Зоран Ђорђевић изјавио је данас да још нису почели преговори о 
повећању минималне цене рада. Савет подржао да се стави ван снаге закон о 
умањењу плата у јавном сектору и измене неки прописи 
МИНИСТАР за рад, запошљававње, борачка и социјлна питања Зоран Ђорђевић изјавио је 
данас да још нису почели преговори о повећању минималне цене раде представника 
синдиката, послодаваца и владе. 
 
"Разговарао сам са министром финансија, у наредном периоду то би требало да се интензивира 
и очекујем да то буде једна од тема на седници Социо-економског савета у септембру", рекао је 
Ђорђевић на конференцији за новинаре након седнице Савета. 
Минимална зарада у Србији сада је 24.882 динара, а у случају да СЕС не постигне договор, 
минималну цену рада одредује Влада. 
Социо-економски савет, у коме су представници власти, послодаваца и синдиката, подржао је 
данас иницијативу да се ван снаге стави закон о привременом умањењу плата у јавном сектору, 
као и иницијативе за измену закона о јавним набавкама, о порезу на имовину, о ПДВ и о 
порезу на добит правних лица. 
Усвојен је и текст предлога Стратегије безбедности и здравља на раду 2018-2022. године, као и 
Акциони план за спровођење тог закона. Ово су новинарима, на заједничкој конференцији 
након седнице СЕС, саопштили министар за рад Зоран Ђорђевић, председник Уније 
послодаваца Србије Милош Ненезић и представници синдиката Љубисав Орбовић и Зоран 
Стојиљковић. 
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- Унија послодаваца је дала иницијативу за измену Закона о јавним набавка, о порезу на 
имовину, о ПДВ и о порезу на добит правних лица. Иницијативу за стављање ван снаге Закона 
о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, поднео је Савез самосталних 
синдиката и дато је позивитно мишљење - рекао је председавајући СЕС Милош Ненезић. 
 

Шарчевић: Прича око промене имена школа је исполитизована; Просветари 
могу очекивати повишицу око 10 одсто 
Танјуг 
 

Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је да просветни радници могу 
очекивати повећање плата од око 10 одсто што ће бити четврто од његовог доласка 
на ту функцију 2016. године 
Предлог Бошњачког националног већа (БНВ) на чијем челу је Сулејман Угљанин да се промене 
називи осам школа у Новом Пазару, Тутину и Пријепољу је исполитизована прича, каже 
министар просвете Младен Шарчевић. 
Он је нагласио да се прича своди на то да "Сулејман Угљанин нема фотељу и место у Влади 
Србије" те да је прво покушао да "ровари" позивом Беџета Пацолија да посети Нови Пазар, а да 
сада наставља са предлогом промене имена школа. 
 
"Цела прича је исполитизована. Мислим да остали чланови Бошњачког националног већ треба 
да изађу и кажу да Угљанин и његова група представљају 20 одсто, а не све Бошњаке", рекао је 
Шарчевић новинарима у Београду. 
 
Он је додао да од предложених имена бошњачких песника ни за једног није чуо и упитао се 
зашто нису предложили да школе понесу имена песника као што је Меша Селимовић, Скендер 
Куленовић који су свима познати. 
 
"Ако би се нова школа отварала, не би нико имао ништа против. Ја од оних имена које су они 
предложили нисам чуо ни за кога. Морао би неко да ме едукује, можда сам слабо информисан. 
Мислим да знате да се ту крије део политичке приче", закључио је Шарчевић. 
 
ШАРЧЕВИЋ: ПРОСВЕТАРИ МОГУ ОЧЕКИВАТИ ПОВИШИЦУ ОКО 10 ОДСТО 
Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је да просветни радници могу очекивати 
повећање плата од око 10 одсто што ће бити четврто од његовог доласка на ту функцију у 
августу 2016. године, и значајно ће променити статус запослених у просвети. 
 
Биће то највеће повећање, уз оно које ће добити запослени здравству, рекао је Шарчевић на ТВ 
Прва одговарајући на питање да ли ће синдикати бити задовољним толиким повећањем. 
 
"То није мало, за две године колико сам на челу министарства била су три повећања - од 10, 
четири и шест одсто. То ће бити четврто повећање што значајно мења статус људи којих раде, а 
кад говоримо о платним разредима и сваки запослени својим квалитетом рада може да 
напредује, ако дође до четврте катерогије педагошког саветника може имати плату као редован 
професор универзитета", рекао је Шарчевић. 
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Министар је додао да су разговори о категоријама у великом делу завршени на нивоу владе и 
министара, а да се синдикат тек укључује како би се наставили разговори за категорије које 
треба да се издефинишу. 
 
 
Према његовим речима, постоји доста категорија које обухватају оне од предшколског до 
универзитета, а основа је да матрица подразумава и отежане услове рада, напредовање и 
квалитет у раду. 
 
Министар је додао се ради на томе да се квалитет кроз матрицу види и да од јесени до новембра 
људи уђу у прво звање које сигурно мозе да достигне 20 до 25 одсто људи. 
 
"Подстићемо школе да се формирају тимови за квалитет да се у новом закону сагледа ко то све 
чини и како се ради како би за 2019. годину могли да то испројектујемо", рекао је он. 
 
 
Шарчевић је додао, када је реч о повећању плата, да би грански синидакти морали међусобно 
да обаве разговоре како би се избегла фама "они су добили више од нас". 
 
Поводом дописа свим високошколским установама да до 1. септембра угасе истурена одељења 
министар је рекао да ће то упозорење бити озбиљно тумачено и да се односе на она која нису 
акредитована. 
 
"Ако имате матичну установу у граду ии кренете да радите мимо акредитације и протокола и 
кажете после ћу то, не може, то је некакав дивљи рад који се неће толерисати", рекао је он и 
додао да ће почетна казна за фриме бити два милиона, а за руководиоца 200.000 динара. 
 
Додао је да је једна од таквих школа висока мединцинска у Бујановцу, са седиштем у БХ 
Федерацији. 
 
"Вискошколске струковне школе биће под лупом јер ту имамо доста хаотично понашање иако 
огромна већина ради коректно и поуздано", рекао је министар и поновио да је циљ да нацију 
образујемо што више и квалитетније и да то што мање кошта грађане, јер сада имамо супротне 
примере. 
 
 
ВЕЋЕ ПЛАТЕ ПРОСВЕТАРИМА КОЈИ РАДЕ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА 
 
Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је данас да увођењем платних разреда плате 
никоме не могу бити смањене и да на веће коефицијенте могу рачунати просветари који раде у 
отежаним условима, као и они који имају педагошка звања. 
 
"Они који раде у специјалним одељењима, где су деца са посебним потребама, затим у 
комбинованим одељењима они су и до сада имали већи коефицијент и они улазе у већу 
категорију. Они људи који су имали педагошка звања такође улазе у већу категорију", рекао је 
министар новинарима у Београду. 
 
Он је позвао синдикате да учествују у изради тимова за квалитет у школама, те да већ сада 25 
одсто људи запослених у просвети може да се уведе у прву педагошку категорију, што 
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аутоматски значи већи платни разред.  
 
Како каже, синдикатима је предлагао од самог почетка да направе анализу, како би се видело 
где су просветари прошли лошије од осталих, али и да грански синдикати седну и разговарају и 
"буду искрени једни према другима и кажу да ли професор географије треба да буде у истом 
платном разреду као лекар". 
 
Упитан да ли је реално да наставник географије има исту плату као лекар, Шарчевић је рекао 
да сматра да "не би требало да буде тако, али да то треба и други да кажу". 
 
Подсећа да је 10 одсто људи у просвети у вишем платном разреду, и да још 25 одсто кроз 
педагошке категорије могу да добију већи платни разред. 
 
"Борио сам се као лав да постигнемо најбољи могући статус (за просветне раднике) и то знају 
сви у Влади, али нисам свемогућ", закључио је министар. 
 

 
Социјално економски савет: Синдикати критиковали премијерку 
Пише: ФоНет 

 
 
Представници синдиката у Социјално економском савету(СЕС) протествовали су 
данас јер, како су рекли, премијерка Ана Брнабић и представници министартва 
финансија већ дуго не долазе на седнице, чиме се обесмишљава рад Савета. 
     
Из такве фрустарције постоје два пута – или ћемо престасти да очекујемо нешто од СЕС или 
ћемо рећи шта желимо у протестима на улици, рекао је председник Удружења гранских 
синдиката Независност Зоран Стојиљковић, на конференцији за новинаре после седнице СЕС. 
Он је поручио да предлози исречени на СЕС морају да се усвајају у бржем ритму јер „изгледа да 
од нас до премијерке Брнабић лети голуб писмоноша“ иако она инсистира на дигитализацији. 
Председник Савеза самосалних синдиката Србије Љубисав Орбовић је рекао да премијерка Ана 
Брнабић игнорише седнице СЕС и упита да ли је то став из Нациналне алијансе за локални 
економски разовој. 
Председник Александар Вучић је, као премијер, долазио на значајније седница СЕС, долазио је 
и Ивица Дачић, рекао је Орбовић. 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић најавио је да ће 
Брнабић бити позивана на тематске седнице СЕС. 
Он је рекао да је за септембарску седницу планиран разговор о минималној цени рада, када 
очекује да премијерка присуствује седници. 
Ђорђевић је рекао да је недавно изабрани министар финансија Синиша Мали одсутан јер је на 
службеномм путу, али је то изузетак, тако да ће наставити да долази на седнице СЕС, као што је 
био на претходној. 
На питања о изменама закона о социјалној заштити, он је рекао да су неки пожурили са 
критикама не сачекавши да виде шта ће све од предлога изнетих током јавне расраправе 
прихватити. 
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Зашто је Веће савеза Самосталних синдиката за Пиротски округ писало председнику Савеза 
Самосталних синдиката и Преговарачком тиму 

Самостални синдикати: Лош положај запослених у Пироту 
Пише: Зоран Панић 

 
Веће Савеза Самосталних синдиката за Пирот, Бабушницу, Белу Паланку и 
Димитровград на ванредној седници оценило је да је материјално-социјални 
положај запослених у Пиротском округу више него катастрофалан, посебно у 
општинама Бела Паланка, Бабушница и Димитровград. 
    У писму упућеном председнику Савеза Самосталних синдиката Србије и Преговарачком тиму 
се наводи да су последице дугогодишње ниске цене рада оставиле дубок траг и видљиве 
последице на запослене а исплата минималне зараде код највећег броја послодаваца је постало 
правило а не изузетак. 
“ Због тога Веће од Савеза самосталних синдиката Србије и Преговарачког тима Савеза захтева 
да у предстојећим преговорима за утврдјивање минималне цене рада за наредну годину, 
минимална зарада не сме да буде нижа од минималне потрошачке корпе, будући да она не 
одражава реалне потребе запослених. Захтев Већа је да у преговорима са социјалним 
партнерима, Савез Самосталних синдиката, односно Преговарачки тим не сме да прихвати 
нижи износ, од 80 посто мининалне потрошачке корпе , што је доњи праг“, каже председник 
Већа Савеза Самосталних синдиката Пирота Родољуб Ћирић. 
На истој седници Веће је одлучило да Савез Самосталних синдиката од премијерке затражи да 
Влада Србије по хитном поступку усвоји предлог измена и допуна Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању и упути га Скупштини на усвајање. 
“ Да све док Влада Србије не усвоји предлог измена и допуна Закона и не упути га у 
скупштинску процедуру, представници Самосталног синдиката не учествују у даљем раду 
Социјалнп-економског савета“, пише у писму упућеном председнику Савеза Самосталнх 
синдиката Србије и Преговарачком тиму. 
Просек плата у пиротском округу 
Према последњим подацима, просек плате за мај у Пироту је био 52. 939  динара,  у Бабушници 
41. 910 , у Белој Паланци 39.304 а у Димитровграду 39.054  динара. Просечна плата у Пироту за 
мај је за пет посто већа у односу на републички просек за исти месец који износи 50.377 динара. 
Председник Већа Савеза Самосталних синдиката Пирота Родољуб Ћирић каже да оваквој 
просечној заради у мају у Пироту највише доприноси исплата зарада у  Компанији “Тигар 
Тајерс“ и јавном сектору. „Статистика је једно а реалност нешто друго. Сви би пожелели да 
имају тај просек, али у стварности није тако јер смо све сиромашнији“, каже Ћирић, додајући 
да ове три општине из Пиротског округа по зарадама доста заостају у односу на Пирот и испод 
су републичког просека 
 
 
Ступила на снагу Владина одлука о промени средњошколске мреже 

Нема вишкова због спајања школа 
Пише: В. Андрић 

 
Влада Србије усвојила је одлуку о измени мреже средњих школа, којом је 
предвиђено спајање неких средњих школа у Србији, али то неће створити 
технолошке вишкове међу наставницима. 
     
Вишак ће бити једино неки директори и секретари школа, изјавио је за Данас министар 
просвете Младен Шарчевић. 
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Он каже да је ово само први корак у рационализацији, која ће се радити у више фаза, а први на 
реду су, како је истакао, најдрастичнији примери нерационалног понашања. Министар каже да 
се вишак простора, тамо где га буде, може понудити другим корисницима из сектора 
образовања. 
– Одељења са професорима остају – одговара министар на питање да ли се може очекивати 
стварање технолошких вишкова. 
Одлуком Владе, биће спојене Политехничка и Друга техничка школа у Крагујевцу, у Новој 
Вароши Гимназија „Пиво Караматијевић“ и Техничка школа, а у Бабушници Гимназија „Вук 
Караџић“ и Техничка школа. У Кладову ће као једно правно лице убудуће функционисати 
средња и техничка школа, а у Куршумлији – Куршумлијско-подујевска економско-техничка 
школа. У одлуци Владе пише да се у Нишу гаси једна стручна школа чије су области рада 
машинство, геологија и саобраћај, без прецизирања о којој се установи ради. 
Милан Јевтић, из Уније синдиката просветних радника Србије, каже за Данас каже да спајање 
ових школа неће изазвати драматична померања, али да се осим секретара и директора може 
очекивати да међу наставницима општеобразовних предмета буде вишкова. Он истиче да је 
овакво спајање два правна лица у једно понекад оправдано, али тврди да то није случај са две 
крагујевачке школе. 
 

 
 

Шарчевић: Просветари могу очекивати повишицу око 10 одсто 
 
Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је данас да просветни радници могу очекивати 
повећање плата од око 10 одсто што ће бити четврто од његовог доласка на ту функцију у 
августу 2016. године, и значајно ће променити статус запослених у просвети. 
Биће то највеће повећање, уз оно које ће добити запослени здравству, рекао је Шарчевић на ТВ 
Прва одговарајући на питање да ли ће синдикати бити задовољним толиким повећањем. 
„То није мало, за две године колико сам на челу министарства била су три повећања – од 10, 
четири и шест одсто. То ће бити четврто повећање што значајно мења статус људи којих раде, а 
кад говоримо о платним разредима и сваки запослени својим квалитетом рада може да 
напредује, ако дође до четврте категорије педагошког саветника може имати плату као редован 
професор универзитета”, рекао је Шарчевић. 
Министар је додао да су разговори о категоријама у великом делу завршени на нивоу владе и 
министара, а да се синдикат тек укључује како би се наставили разговори за категорије које 
треба да се дефинишу. 
Шарчевић је додао, када је реч о повећању плата, да би грански синдикати морали међусобно 
да обаве разговоре како би се избегла фама „они су добили више од нас”. 
Поводом дописа свим високошколским установама да до 1. септембра угасе истурена одељења, 
министар је рекао да ће то упозорење бити озбиљно тумачено и да се односе на она која нису 
акредитована. 
„Ако имате матичну установу у граду и кренете да радите мимо акредитације и протокола и 
кажете после ћу то, не може. То је некакав дивљи рад који се неће толерисати”, рекао је он и 
додао да ће почетна казна за фирме бити два милиона, а за руководиоца 200.000 динара. 
Додао је да је једна од таквих школа висока медицинска у Бујановцу, са седиштем у БХ 
Федерацији. 
„Високошколске струковне школе биће под лупом јер ту имамо доста хаотично понашање иако 
огромна већина ради коректно и поуздано”, рекао је министар и поновио да је циљ да нацију 
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образујемо што више и квалитетније и да то што мање кошта грађане, јер сада имамо супротне 
примере. (Танјуг) 
Професор географије и лекар не би требало да имају исту плату 
Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је данас да увођењем платних 
разреда плате никоме не могу бити смањене и да на веће коефицијенте могу 
рачунати просветари који раде у отежаним условима, као и они који имају 
педагошка звања. 
„Они који раде у специјалним одељењима, где су деца са посебним потребама, затим у 
комбинованим одељењима они су и до сада имали већи коефицијент и они улазе у већу 
категорију. Они људи који су имали педагошка звања такође улазе у већу категорију”, рекао је 
министар новинарима у Београду. 
Он је позвао синдикате да учествују у изради тимова за квалитет у школама, те да већ сада 25 
одсто људи запослених у просвети може да се уведе у прву педагошку категорију, што 
аутоматски значи већи платни разред. 
Како каже, синдикатима је предлагао од самог почетка да направе анализу, како би се видело 
где су просветари прошли лошије од осталих, али и да грански синдикати седну и разговарају и 
„буду искрени једни према другима и кажу да ли професор географије треба да буде у истом 
платном разреду као лекар”. 
Упитан да ли је реално да наставник географије има исту плату као лекар, Шарчевић је рекао 
да сматра да „не би требало да буде тако, али да то треба и други да кажу”. 
Подсећа да је 10 одсто људи у просвети у вишем платном разреду, и да још 25 одсто кроз 
педагошке категорије могу да добију већи платни разред. 
„Борио сам се као лав да постигнемо најбољи могући статус (за просветне раднике) и то знају 
сви у Влади, али нисам свемогућ”, закључио је министар. (Танјуг) 
Исполитизована прича око промене имена школа 
Предлог Бошњачког националног већа (БНВ) на чијем челу је Сулејман Угљанин 
да се промене називи осам школа у Новом Пазару, Тутину и Пријепољу је 
исполитизована прича, каже министар просвете Младен Шарчевић. 
Он је нагласио да се прича своди на то да „Сулејман Угљанин нема фотељу и место у Влади 
Србије” те да је прво покушао да „ровари” позивом Беџета Пацолија да посети Нови Пазар, а да 
сада наставља са предлогом промене имена школа. 
„Цела прича је исполитизована. Мислим да остали чланови Бошњачког националног већ треба 
да изађу и кажу да Угљанин и његова група представљају 20 одсто, а не све Бошњаке”, рекао је 
Шарчевић новинарима у Београду. 
Он је додао да од предложених имена бошњачких песника ни за једног није чуо и упитао се 
зашто нису предложили да школе понесу имена песника као што је Меша Селимовић, Скендер 
Куленовић који су свима познати. 
„Ако би се нова школа отварала, не би нико имао ништа против. Ја од оних имена које су они 
предложили нисам чуо ни за кога. Морао би неко да ме едукује, можда сам слабо информисан. 
Мислим да знате да се ту крије део политичке приче”, закључио је Шарчевић. (Тањуг) 
Привремено руководство преузело управљање Академијом 
Привремено руководство Академије пословних струковних студија , која је 
настала спајањем Високе пословне школе у Београду и Високе пословне школе у 
Блацу, преузело је дужност чиме је званично завршен мандат директорима Ђури 
Ђуровићу и Љубиши Милачићу. 
Министар просвете Младен Шарчевић разговарао је данас са вршиоцем дужности директора 
Академије Сашом Бованом и рекао да ће реорганизација ове две високе пословне школе бити 
модел и за остале. 
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„Академија пословних струковних студија формирана је одлуком Владе Србије, а чекали смо да 
истекне законски рок да одлука постане правоснажна. Са данашњим даном свој мандат је 
завршио директор Ђуро Ђуровић, исто то радимо и у Блацу”, рекао је Шарчевић. 
Министар је нагласио да овим почиње реорганизација високих струковних школа, да ће 
наредне бити реорганизоване медицинске, угоститељске, педагошке и техничке струковне 
школе. 
Новог спајања ипак неће бити до 1. октобра јер, како каже министар, процедура за то дуго траје. 
„Примена ће се почети од наредне академске године. Овде можемо све да завршимо јер је била 
и одлука Владе и формирање тела”, рекао је Шарчевић и додао да за реорганизацију високих 
струковних школа постоји подршка Конференција академија струковних студија Србије (КАС С 
С). 
„Међу високим струковним школама имате сјајне школе, скоро све у области технике, 
педагошко - васпитачке. Када дође до спајања неко од досадашњих директора ће водити 
академију и то ће бити признање за добар рад”, нагласио је Шарчевић. 
Реорганизација високих струковних школа има за циљ, каже министар , да се прекине са 
лошом праксом, да се ради на квалитету наставе, појача веза са привредом, као и да се спречи 
лако студирање и брзо долажење до диплома. 
„Није нам циљ да некога заплашимо, већ да се новац уведе у легалне токове, да више нема 
исисавања и новац крчми како је директору воља”, нагласио је министар. (Танјуг) 
 

НВО против условљавања социјалне помоћи редовним школовањем 
Аутор: Катарина Ђорђевић 

 
На констатацију да је овакво решење донето и због чињенице да је свега 85 одсто 
ромске деце укључено у образовни систем, Владимир Радојичић из Траг 
фондације каже да постоје други прописи којима се то регулише 
 
Део најугроженијих биће дискриминисан, сматрају они који траже повлачење измена Закона о 
социјалној заштити  
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упућено је 506 захтева за 
повлачење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити – од тога је 115 
захтева стигло од организација цивилног сектора. 
Група организација цивилног друштва, коју чине Траг фондација, А 11 – Иницијатива за 
економска и социјална права, Европски покрет у Србији, Астра, Аутономни женски центар, 
Грађанске иницијативе, Фондација „Центар за демократију”, Иницијатива за развој и сарадњу, 
Национална коалиција за децентрализацију, СеЦонс – Група за развојну иницијативу и ЦРТА, 
у току прошле недеље покренула је иницијативу за повлачење из процедуре Нацрта закона о 
изменама и допунама Закона о социјалној заштити. 
Они захтевају да се отвори јавна дискусија са кључним домаћим и међународним актерима о 
приоритетима реформе система социјалне заштите. Ова група организација позвала је 
Европске институције и међународну заједницу да утичу на Владу Србије и Министарство за 
рад да повуку постојећи Нацрт закона. Ресорно министарство требало би у року од месец дана 
да се изјасни о овим предлозима. 
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Синдикалци љути - на састанцима ни министра ни премијерке 
Аутор текста:Маја Николић 
 
Како функционише Социјално-економски савет. На папиру, синдикати, 
послодавци и Влада требало би да су партнери. Али, у пракси, ових трећих на 
састанцима нема. На данашњој, јубиларној осамдесетој седници, једини министар 
био је министар рада Зоран Ђорђевић, који је покушао да оправда изостанак 
својих колега. 
Џаба покушаји председавајућег Социјано економском савету, уједно и председника Уније 
послодаваца, да објасни да је на седници све било у реду. 
"Могу са задовољством да констатујем да је велики степен слагања у овим иницијативама", 
рекао је председник Уније послодаваца Милош Ненезић. 
Џаба и министру за рад. 
"Па ево као што је рекао председавајући господин Ненезић - конструктивни дијалог данас", 
поручио је министар рада Зоран Ђорђевић. 
Јер какав је то дијалог између послодаваца, синдиката и државе, и чему иницијативе о 
промени важних буџетских закона, кад на седницама нема оних који о њима одлучују - 
министра финансија и премијерке. 
"Изгледа да од нас до премијерке Брнабић лети голуб писмоноша, у време дигитализације коју 
она тако упорно заговара", каже председник Уједињених гранских синдиката "Независност" 
Зоран Стојиљковић. 
"Није ово прва седница да не присуствују, већ се то дешава већ дуги низ година и доводи до 
питања функционисања Социјално економског савета", сматра председник Савеза самосталних 
синдиката Србије Љубисав Орбовић. 
Претходни министар финансија Душан Вујовић, кажу синдикалци, седници Савета 
присуствовао је само једном. Изостанак садашњег министра Синише Малог, правдао је зато 
министар Ђорђевић.  
"Ово је друга седница министру финансија, а ми смо већ узели да га критикујемо да је неко ко 
не присуствује седницама, а он је службено одсутан и ниије у земљи, што може да се и 
провери", рекао је Ђорђевић. 
На удару председника Савеза самосталних синдиката Србије, још јаче од министра финансија, 
нашла се премијерка Брнабић. 
"Кад је Вучић био премијер, он је присуствовао седницама, није на свакој, али кад је седница 
значајна, он је био. Кад је Дачић био премијер - и он је био присутан. Сад премијерка 
одједанпут... да ли има ствар из НАЛЕД-а или не знам одакле, она у потпуности игнорише то и 
просто није прихватљиво", рекао је Орбовић. 
Н1: Шта вам значи ово последње што сте рекли?  
Орбовић: Значи да је она чланица НЛАЕД-а, да ли је то њихов став да нема с нама разговора, 
јер ако премијерка не може да стигне да присуствује једној седници, мислим да то није баш 
примерено. 
Последица таквог понашања власти јесте да се закони који се тичу радника, суштински доносе 
без да се њихово мишљење уважи, управо кроз Савет. И зато:  

http://rs.n1info.com/journalist135/Maja-Nikolic/1
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"Или ћемо престати да очекујемо било шта од Социјално-економског савета, или ће све оно 
што треба да се договори у дијалогу кренути на улице кроз протест", каже Зоран Стојиљковић. 
Овакво стање у Савету председник синдиката Независност описује као фрустрираност, јер, 
третирани су, каже, као безначајни и сувишни, а нису, тврди, ни једно ни друго. 
 

Шарчевић: Укључићемо синдикате у припрему закона о платама 
 
Аутор текста:Бета 
 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић изјавио је да 
ће сви синдикати у наредном периоду бити укључени у припрему Закона о систему 
плата у јавном сектору и да није контактирао представнике просветних синдиката, 
јер су они на одмору. 
"Они су на одмору, а ја нисам имао дан одмора. Ја комуницирам са синдикатима преко свог 
саветника Милоша Благојевића. Чим се скупе са одмора, послао сам им допис да разговарамо", 
рекао је Шарчевић.  
Шарчевић је оценио да жалбе синдиката просвете и њихово незадовољсво немају покриће.  
"То да су синдикати незадовољни је флоскула - ми смо незадовољни јер су сви боље прошли од 
нас. То не значи ништа. Ако постоје групације на буџету које су превариле просвету, онда ћемо 
заједнички то да изменимо", казао је Шарчевић.  
Објаснио је да је синдикатима предложио да саставе листу случајева где су просветни радници 
оштећени у нацрту закона.  
"Такође, да се на нивоу градских синдиката седне и погледа у очи. Да кажу синдикалци да ли 
професор географије треба да има исту плату као лекар који је шест година учио и има 
специјализацију", оценио је Шарчевић.  
Он је додао да тим законом, којим се уређују платни разреди, никоме не може бити смањена 
плата, већ може бити само повећана. 
"Требало је да се свака грана синдиката нађе унутар свог струковног еснафа и договори, јер ће 
свако од њих причати да су боље прошли лекари, социјални радници и остали", казао је 
Шарчевић.  
Председници два репрезентативна синдиката просвете, Уније синдиката просветних радника и 
Синдиката радника у просвети Србије, Јасна Јанковић и Слободан Брајковић рекли су раније 
за Бету да су незадовољни платним разредима, јер је просвета поново деградирана и стављена у 
један платни разред ниже од осталих професија.  
Према писању медија, уредба о платним разредима требало би да се донесе у септембру, а 
закон о платама у јавној управи да се примењује од 1. јануара 2019. 
 

Радници Трудбеника: Голим телима бранићемо наше домове 
 
За данас је заказано принудно исељење породица бивших радника предузећа 
Трудбеник. Станови које су добили као привремени смештај продају се да би били 
намирени дугови према банкама које је купац Трудбеника направио. Истовремено 
заказано је и окупљање активиста који желе да спрече исељења. 
Како јавља репортерка Н1, за сада су окупљени само станари и активисти иницијативе "Кров 
над главом". Извршитељи се још нису појавили, а нема ни полиције. 
Војислав Јокић, бивши радник Трудбеника, и један од људи којима данас прети исељење каже 
да од надлежних, од прошлог покушаја исељавања, никакве информације нису добили, а да су 
писали свима. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1


16 

 

Наводи да су више пута писали председнику Србије Александру Вучићу, истичући да су то 
задњи пут учинили 18. јула. 
Јокић наводи да их пре пет, шест година Вучић примио и да им је у тим разговорима обећа да 
их нико неће избацити на улицу док им се стамбено питање не реши. 
Јокић каже да ће станари данас голим рукам и голим телима бранити своје домове од 
извршитеља. 
Истиче да је у Трудбенику радио 27 година, а да исељење данас прети његовој породици и још 
две. Ради се о укупно 13 људи, каже саговорник Н1, који наглашава да је међу њима и један 
самохрани отац с ћерком. 
Извор: Н1 
Подсетимо, ради се о станарима који су добили привремено решење о коришћењу станова, док 
им се не реши стамбено питање. Они су у овим објектима од 1980-их година, а до обећане 
поделе станова није дошло. 
Трудбеник је 2008. године приватизован, а Монтера, која је купила фирму, тужила је све 
станаре, тражећи да се иселе. Суд је  2011. године пресудио у корист Монтере, сви људи су 
добили правоснажне пресуде да се иселе, без права жалбе. Те исте године фирма одлази у 
стечај. Претходно је нови власник објекте о којима је реч ставила под хипотеку и сада ови људи 
треба да се иселе, како би се објекти продали и намирили дугови Монтере према банкама. 
Иначе, приватизација Трудбеника је једна од 24 спорне приватизације. 
 

 
 

Социо-економски савет за укидање смањења плата у јавном сектору 
ИЗВОР:ТАНЈУГ 

 
Социо-економски савет, у коме су представници власти, послодаваца и синдиката, подржао је 
иницијативу да се ван снаге стави закон о привременом умањењу плата у јавном сектору, као и 
иницијативе за измену закона о јавним набавкама, о порезу на имовину, о ПДВ-у и о порезу на 
добит правних лица. 
Усвојен је и текст предлога Стратегије безбедности и здравља на раду 2018–2022. године, као и 
Акциони план за спровођење тог закона. То су новинарима на заједничкој конференцији након 
седнице саопштили министар за рад Зоран Ђорђевић, председник Уније послодаваца Србије 
Милош Ненезић, као и представници синдиката Љубисав Орбовић и Зоран Стојиљковић. 
Припремила Тихана Бајић 
"Унија послодаваца је дала иницијативу за измену Закона о јавним набавкама, о порезу на 
имовину, о ПДВ-у и о порезу на добит правних лица, а иницијативу за стављање ван снаге 
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и 
других сталних примања корисника јавних средстава, поднео је Савез самосталних синдиката и 
дато је позивитно мишљење на ову иницијативу", рекао је председавајући СЕС-а Милош 
Ненезић. 
Министар за рад Зоран Ђорђевић рекао да је су то конструктивни и конкретни предлози. 
Како је рекао, очекује да већ на следећој седници Савета, која би требало да буде одржана у 
септембру, министар финансија дâ одговор у вези са иницијативом за укидање смањења плата 
у јавном сектору. 
Када је реч о измени Закона о јавним набавкама, Ђорђевић је рекао да Влада размишља о томе 
како би закон и процес набавки били што ефикаснији и изразио очекивање да те измене буду 
усвојене до краја године. 
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"И сам, као министар, био сам сведок да у неким случајевима јавне набавке иду тешко, због 
опструкције неких понуђача, а да се не користе сви инструменти кад је у питању негативна 
референтна листа... Предлог је да унапредимо процес и онемогућимо оне који имају злу намеру 
да пошто-пото нешто зауставе", рекао је Ђорђевић. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да су се чланови 
Савета сагласили са иницијативама, али је изнео замерку што седници нису присуствовали 
премијерка Ана Брнабић ни министар финансија Синиша Мали, јер је, каже, реч о важним 
питањима. 
Када је реч о иницијативи коју је поднео СССС, Орбовић је подсетио да је у претходном периоду 
било повећања плата у појединим секторима које обухвата тај акт, попут здравства, 
образовања, културе, али да у многим јавним предузећима није долазило до повећања, па су 
зараде у јавним установама попут Поште, Фонда ПИО, НСЗ, РФЗО-а, комуналним предузећима 
– ниске. 
"СЕС је прихватио, иницијатива је поднета благовремено, очекујем да ће она на седници Владе 
бити прихваћена, а остало је довољно времена да се у буџету сагледа ово питање", рекао је 
Орбовић. 
"Разлика у родитељском додатку до краја године" 
Министар  Зоран Ђорђевић изјавио је да ће разлика у родитељском додатку за друго, треће и 
четврто дете, родитељима бити исплаћена до краја године. 
"Циљ да закон буде ефикаснији" 
Зоран Ђорђевић је изјавио да је циљ измена Закона о социјалној заштити да буде 
ефикаснији, а не да се било коме смање или ограниче социјална давања. 
Министар је напоменуо да је јавна расправа одржана у свим градовима, те да би, пре критике, 
требало сачекати коначну верзију предлога. 
Ђорђевић је, коментаришући критике на предложене измене Закона о социјалној заштити, 
рекао да је намера да се изради модеран закон, који би био функицоналан. 
Ђорђевић је тако одговорио на питање да ли је до њега дошла информација да још нису почеле 
да се спроводе мере за подстицање рађања које су ступиле на снагу 1. јула, односно да поједини 
родитељи и даље добијају стари износ – за друго дете 6.000 уместо 10.000 динара. 
"Закон је почео да се примењује 1. јула, за нешто ретроактивно, за нешто не. Кад су у питању 
друго, треће и четврто дете, за њих ће бити, ретроактивно, исплаћена разлика до краја године, 
у наредних шест месеци. Финансијска средства имамо, она су обезбеђена", рекао је Ђорђевић. 
Упитан за кашњење исплата накнада породиљама, Ђорђевић је истакао да тих кашњења више 
нема и да се исплаћују најкасније до 20. у месецу, за претходни месец. 
Појаснио је да је измењен закон, управо да не би више било кашњења, јер је раније, каже, 
постојао "корак више", односно послодавци су исплаћивали накнаду, а онда морали држави да 
пруже доказ да су платили породиљи, како би им држава рефундирала та средства. 
Сада је, наводи, предвиђено да држава исплаћује директно породиљама, од тренутка када оду 
на породиљско боловање. 
"Нема кашњења. Одредили смо да 20. у месецу буде датум за исплату, водили смо речуна о 
исплати плата и пензија, како не бисмо оптеретили трезор, тако да ништа не касни", рекао је 
Ђорђевић. 
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Укида се Закон о привременом уређењу основице зарада? 
 
На осамдесетој седници Социјално економског савета (СЕС) Владе Србије расправљало се о 
иницијативама за измену више закона. Ипак, са највећом пажњом је говорено о иницијативи 
Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) за укидање Закона о привременом уређењу 
основице зарада, којим је пре четири године привремено онемогућен раст плата у јавном 
сектору. Тај синдикат сматра да су се стекли економски предуслови за укидање поменутог 
закона. 
  
Иначе, Синдикат Независност је то питање на СЕС-у покренуо још пре годину дана, а крајем 
прошлог месеца почео да прикупља потписе за његово укидање. Из ССС очекују да се Влада 
изјасни по питању њихове иницијативе, додајући да су зараде у делу јавног сектора веома 
ниске. 
"Много је незадовољних радника који због тога мењају занимања“, рекао је председник ССС, 
Љубисав Орбовић. 
Синдикати оштро замерају премијерки, Ани Брнабић, што од именовања није учествовала у 
раду ниједне седнице СЕС-а, сматрајући да је неохподно њено, као и присуство министра 
финансија, оним седницама на којим се расправља о стратешки важним законима, нагласио је 
председник УГС Незавинсост, Зоран Стојиљковић. 
Говорећи о мерама за подстицање рађања, министар за рад и социјална питања, Зоран 
Ђорђевић је рекао да се закон који ту област регулише примењује од почетка јула, делом и 
ретроактивно и да у његовој примени нема кашњења. Такође, кашњења нема ни у исплатама 
зарада породиљама. Зараде породиљама по новом закону директно исплаћује министарство. 
Социјално – економски савет је усвојио текст предлога Стратегије безбедности и здравља на 
раду, за период од 2018, до 2022. године и поднео иницијативе за измену нацрта Закона о 
социјалној заштити, Закона о јавним набавкама, нацрта Закона о порезима на имовину, нацрта 
Закона о порезу на додату вредност и нацрта Закона о порезу на добит правних лица, а на 
наредној седници би требало да се расправља о корекцији минималне цене рада у Србији. 
 

 
 

СЕС подржао да се укине Закон о смањењу плата 
ИЗВОР: ТАНЈУГ  

 
 
Социјално-економски савет подржао је иницијативу да се ван снаге стави Закон о 
привременом умањењу плата у јавном сектору. 
  
То тело подржало је и иницијативу за измену закона о јавним набавкама, о порезу на имовину, 
о ПДВ-у и о порезу на добит правних лица.  
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Усвојен је и текст предлога Стратегије безбедности и здравља на раду 2018-2022. године, као и 
Акциони план за спровођење тог закона, новинарима су на заједничкој конференцији након 
седнице СЕС-а саопштили министар за рад Зоран Ђорђевић, председник Уније послодаваца 
Србије Милош Ненезић и представници синдиката Љубисав Орбовић и Зоран Стојиљковић.  
 
"Унија послодаваца је дала иницијативу за измену Закона о јавним набавка, о порезу на 
имовину, о ПДВ-у и о порезу на добит правних лица, а иницијативу за стављање ван снаге 
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и 
других сталних примања корисника јавних средстава, поднео је Савез самосталних синдиката и 
дато је позивитно мишљење на ову иницијативу", рекао је председавајући СЕС-а Милош 
Ненезић.  
 
Министар за рад Зоран Ђорђевић рекао да је су то конструктивни и конкретни предлози. Како 
је рекао, очекује да већ на следећој седници Савета, која би требало да буде одржана у 
септемрбу, министар финанасија да одговор у вези са иницијативом за укидање смањења плата 
у јавном сектору.  
 
Када је реч о измени Закона о јавним набавкама, Ђорђевић је рекао да влада размишља о томе 
како би закон и процес набавки били што ефикаснији и изразио очекивање да те измене буду 
усвојене до краја гоидне.  
 
"И сам, као министар, сам био сведок да у неким случајевима јавне набавке иду тешко, због 
опструкције неких понуђача, а да се не користе сви инструменти, кад је у питању негативна 
референтна листа... Предлог је да унапредимо процес и онемогућемо оне који имају злу 
намеру, да пошто-пото нешто зауставе", рекао је Ђорђевић.  
 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да су се чланови 
Савета сагласили иницијатива, али је изнео замерку што седници нису присиствовали 
премијерка Ана Брнабић ни министар финансија Синиша Мали, јер је, каже, реч о важним 
питањима.  
 
Када је реч о иницијативи коју је поднео СССС, Орбовић је подсетио да је у претходном периоду 
било повећања плата у појединим секторима које обухвата тај акт, попут здравства, 
образовања, културе, али да у многим јавним предузећима није долазило до повећања, па су 
зараде у јавним устновама попут Поште, ПИО Фонда, НСЗ, РФЗО-а, комуналним предузећима 
ниске.  
 
"СЕС је прихватио, иницијатива је поднета благовремено, очекујем да ће она на влади бити 
прихваћена, а остало је довољно времена да се у буџету сагледа ово питање", рекао је Орбовић. 
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Ђорђевић: Још нису почели преговори о повећању минималца 
 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Министар за рад, запошљававње, борачка и социјлна питања Зоран Ђорђевић 
изјавио је данас да још нису почели преговори о повећању минималне цене раде представника 
синдиката, послодаваца и владе. 
 
"Разговарао сам са министром финансија, у наредном периоду то би требало да се интензивира 
и очекујем да то буде једна од тема на седници Социо-економског савета у септембру", рекао је 
Ђорђевић на конференцији за новинаре након седнице Савета. 
Минимална зарада у Србији сада је 24.882 динара, а у случају да СЕС не постигне договор, 
минималну цену рада одредује Влада. 
Разлика у родитељском додатку до краја године 
Ђорђевић је изјавио да ће разлика у родитељском додатку за друго, треће и четврто дете, 
родитељима бити исплаћена до краја године. 
Ђорђевић је тако одговорио на питање да ли је до њега дошла информација да још нису почеле 
да се спроводе мере за подстицање рађања које су ступиле на снагу 1. јула, односно да поједини 
родитељи и даље добијају стари износ - за друго дете 6.000 уместо 10.000 динара. 
Закон је почео да се примењује 1. јула, за нешто ретроактивно, за нешто не. Кад су у питању 
друго, треће и четврто дете, за њих ће бити, ретроактивно, исплаћена разлика до краја године, 
у наредних шест месеци. Финансијска средства имамо, она су обезбеђена, рекао је Ђорђевић за 
конференцији за новинаре након седнцие СЕС-а. 
Упитан за кашњење исплата накнада породиљама, Ђорђевић је истакао да тих кашнења више 
нема и да се исплаћују најкасније до 20-ог у месецу, за претходни месец. 
Појаснио је да је измењен закон, управо да не би више било кашњења, јер је раније, каже, 
постојао корак више, односно послодавци су исплаћивали накнаду, а онда морали држави да 
пруже доказ да су платили породиљи, како би им држава рефундирала та средства. 
Сада је, наводи, предвиђено да држава исплаћује директно породиљама, од тренутка када оду 
на породиљско боловање. 
Нема кашњења. Одредили смо да 20. у месецу буде датум за исплату, водили смо речуна о 
исплати плата и пензија, како не бисмо оптеретили трезор, тако да ништа не касни, рекао је 
Ђорђевић. 
 
 


