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НА СВАКИХ 100 ДИНАРА ЗАРАДЕ 62 УЗМЕ ДРЖАВА Само две суседне 

земље имају мањи порез, изненадиће вас где је намет чак 79 одсто 

Извор:  Блиц Бизнис   

На сваких сто динара зараде 62 динара иде на име пореза. Прошле године пореско оптерећење 

на плате било је још веће, 63 одсто, а најновија вест из Немањине 11 је да ће Влада ускоро 

додатно смањити овај намет за минимално један проценти поен. С тим у вези, истраживали 

смо колико је пореско оптерећење зарада у региону. 

Могуће је, дакле, да у следећу годину уђемо са порезом на зараду од 61 одсто. Да је и то много, 

данас ће рећи многи и радници и привредници. Детаљније истраживање у десетак земаља у 

региону доноси, међутим, помало изненађујућу анализу.АН  БО  

У најкраћем, само све земље , Бугарска и Северна Македонија боље су позициониране од 

српског радника и привредника. Практично, порез на плату у Бугарској је 52 одсто, а у Северној 

Македонији 48 процената. Остале земље имају веће пореско оптерећење, поједине чак и до 79 

одсто, што је за 17 процентних поена више у односу на нашу земљу (види табелу).   

Држава  Порез на зараду у % 

Бугарска   52% 

Хрватска   67 

Чешка   78 

Мађарска   79 

Румунија   75 

Словачка   78 

Словенија   78 

С. Македонија   48 

Црна Гора   68 

Просек   69 

Србија   62 % 

Посматраћи висину ПДВ у Србији и региону добили смо готово сличне резултате. Само једна 

земља од поменутих има нижу стопу ПДВ од наше земље. У две земље ПДВ је на истом нивоу, 
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дакле, 20 одсто, док је код осталих земаља у ближем и даљем суседству, општа пореска стопа 

већа, у појединим земљама чак и за 7 процентних поена (види табелу). 

Држава, ПДВ у %, Порез на добит у % 

Мађарска 27%, 10,8 % 

Словачка 20 %, 21% 

Чешка 21 %, 19% 

Румунија 19%, 16% 

Литванија 21%, 15% 

Пољска 23%, 19% 

Летонија 21%, 20% 

Естонија 20%, 20% 

Словенија 22%, 19% 

Хрватска 25%, 18% 

Бугарска 20%, 10% 

Србија 20%, 15% 

Општа стопа пореза на додату вредност у нашој земљи последњи пут је, иначе, повећана у 

септембру 2012. године, дакле пре пуних седам година и од тада готово да се није помињало 

ново повећање. Пре тога, држава је у неколико наврата повећавала порезе. Када се криза 2008. 

прелила и на српску привреду, смањили су се јавни приходи а повећали се расходи па се 

појавио висок дефицит. Тада је дошло до повећања пореских стопа. Смањење буџетског минуса 

био је једини циљ ових реформи. Прво је повећана стопа пореза на добит са 10 одсто на 15, али 

то није било довољно па је повећана и општа стопа ПДВ-а са 18 одсто на 20 одсто. 

Немачка смањује оптерећења 

Недуго након најновијих информација да је Немачка на рубу рецесије, власти у овој 

најразвијенијој европској економији изнели су намере да профит корпорација смање на 25 

одсто, а у настојању да помогну малим и средњим предузећима. 

Тај предлог изнео је немачки министар привреде Петер Алтмајер у оквиру пакета који има за 

циљ пружање подршке такозваним "мителштанд" - малим и средњим предузећима - чији је 

удео у укупним радним местима готово 60 одсто. 

Тренутно се укупна корпоративна пореска оптерећења у Немачкој крећу у распону од 30 до 33 

процента. 
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НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НАЈСИРОМАШНИЈЕ ПЕНЗИОНЕРЕ Вучић о 

повишицама: Ново повећање пензија најкасније 1. јануара 

Извор: Танјуг   

Ново повећање пензија уследиће најкасније од 1. јануара, а до краја године најсиромашнији 

пензионери добиће и једнократну подршку, најавио је данас председник Србије и СНС 

Александар Вучић. 

Он је у обраћању на седници Главног одбора странке рекао и да ће се плате и даље повећавати. 

„ То значи да ће као и прошле и претпрошле године бити највише увећане. Верујем да ћемо тај 

тренд успети да наставимо, чувајући здрав економски систем и неповећавајући јавни дуг“ , 

рекао је Вучић. 

Вучић на седници главног одбора СНС-а 

Казао је да се пензионери не питају више да ли ће пензије стићи на време зато што постоји 

одговорно руководство. 

Живећемо боље, добијаћете нове путеве. Отварамо аутопутеве и тамо где никоме није пало на 

памет“ , рекао је он. 

За две до три недеље, најавио је, отварање радова на Моравском коридору. 

Говорећи о реновирању болница најавио је да ће у децембру да се руши Инфективна клиника и 

изградити нова. 

Ствари нису идеалне и зато хоћемо додатно да се поправљамо, не да се поредимо са онима који 

су најгори, већ себи да кажемо могли смо боље и више. Да се боримо још снажније, да не 

губимо енергију, да будемо верни и лојални грађанима“ , нагласио је он. 

Раст пензија 

Један од најизвеснијих модела за ново повећање пензија је швајцарски модел који би значио 

да ће пензије укупно 1,7 милиона пензионера у Србији расти по моделу који подразумева 

усклађивање са 50 одсто инфлације и 50 одсто раста просечне зараде. То би, у тренутним 

околностима, практично значило повећање од око 5,5 одсто у просеку, што би на примеру 

просечне пензије од 26.300 динара донело додатних 1.400 динара. 

У Европи, иначе, скоро све земље имају формуле за усклађивање пензија, а највише њих 

користи комбинацију раста цена и раста зарада. Аустрија, Италија, Француска и Шпанија 

усклађују пензије с растом цена, односно инфлације. 

У Србији има нешто више од 1,7 милиона пензионера, а просечна пензија је око 26.300 динара. 
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РАЧУНИЦА - НЕКОМ 7.260, НЕКОМ 55О ДИНАРА Повећање пензија 

најкасније до 1. јануара, а ево КОЛИКО би могло да буде 

Извор: Блиц Бизнис 

 

Ново повећање пензија треба очекивати најкасније 1. јануара следеће године, рекао је јуче 

председник Србије Александар Вучић. Ресорни министар финансија Синиша Мали претходно 

је обелоданио да би ускоро требало да буде усвојен швајцарски модел за индексацију пензија, а 

"Блиц Бизнис" вам доноси рачуницу колико би то могло да значи и више новца у новчанику. 

Швајцарски модел значи да би пензије расле у складу с кретањем два економска параметра - 

тачније у складу са 50 одсто инфлације и 50 одсто раста просечне зараде. Имајући у виду 

најновије вредности ових показатеља, ново повећање пензија за укупно 1,7 милиона 

пензионера у Србији могло би да износи тачно 5,5 одсто. 

Извор "Блиц Бизниса" каже да би толико повећање највероватније требало да осети сваки 

пензионер у просеку. Како тврди, сада никако никако не би требало да се догоди оно што се 

догодило прошле године, када су пензије расле у распону од 5 до 22,5 одсто, а када се Влада на 

тај потез одлучила како би "испеглала" смањење из 2014. године. 

Практично раст од 5,5 одсто за пензионера са пензијом од 15.000 динара сада би значио 

повећање од 825 динара. Пенезионери са пензијом од 25.000 динара месечно добили би 

повишицу од 1.375 динара. Они чија је пензија 50.000 динара имали би повећање од 2.750 

динара, док би најстарији грађани са пензијама од 70.000 динара сада у новчанику могли да 

очекују 3.850 динара више. 

Највеће пензије у Србији тренутно прима 29 пензионера и њихов месечни чек "тежак" је 

132.000 динара. Они би сада могли да добију повећање од 7.260 динара. 

Истовремено, најнижу пензију, до 10.000 динара прима 105.650 најстаријих или 6,2 одсто свих 

пензионера у Србији. Њихово повећање не би требало да буде веће од 550 динара. 

Ове године и једнократна помоћ 

Што се тиче најсиромашнијих пензионера, за њих је председник Вучић јуче најавио 

једнократну новчану помоћ која ће им бити исплаћена до краја године. 

Прошле године једнократну подршку од по 3.000 динара добили су сви пензионери и она им је 

исплаћена крајем новембра. У 2017. и 2016. години једнократна подршка пензионерима 

износила је по 5.000 динара. 
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Многе анкете показивале су тада да су се исплатама најсиромашнији пензионери радовали 

више него добијеним повишицама током године, посебно због тога што су помоћ добијали 

уочи празника и слава. 

Претходно повећање пензија од 5 до 22,5 одсто. 

Влада је задњи пут повећала пензије у новембру прошле године и то у распону од 5 до 22,5 

одсто, што је у просеку било за 11,3 одсто. 

Многим пензионерима тада, 2018. године, можда и није било право јер је новембарска пензија 

у односу на октобарску те године највише била повећана пензионерима са највећим 

примањима. Када се, међутим, пореди пензија у новембру те године и њен износ у 2014. (пре 

смањења), јасно је да је држава највеће повећање током четири године дала пензионерима с 

најмањим примањима. 

"Пензионери који су 2014. године пре смањења пензија добијали 20.000 динара, кроз четири 

године су добили највеће увећање од укупно 13,3 одсто. Пензионери који су пре четири године 

добијали 30.000 динара, имају укупан раст од 8,89 одсто, док ће пензионери са пензијама у 

2014. између 40.000 динара и 100.000 динара имати раст од 7,9 одсто"изјавио је прошле 

године у моменту повећања пензија за "Блиц" Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета. 

 

 

Нови модел Фијата у Крагујевцу – реалност или медијске шпекулације 

Након традиционалног тронедељеног колективног одмора, окончаног 17. августа, те потоњег 

новог двонедељног плаћеног одсуства, радници у крагујевачком Фијату на посао се, као што је 

наш лист већ најавио, враћају почетком наредне седмице, прецизније 3. септембра. 

 

Пише: З.Р. 

Према ранијим најавама, производне и монтажне траке у септембру би требало да буду у 

функцији девет радних дана, током којих би, с обзиром на уобичајену дневну производњу од 

410 до 420 возила, из фабрике изашло близу 4.000 нових готових аутомобила све три верзије 

модела “500Л”. 

Од почетка године до сада, у Крагујевцу је, према нешто слободнијој процени, произведено око 

25.000 аутомобила, а до краја 2019., са производних трака ће, рачунајући и оних септембарских 

4.000, сићи укупно још око 15.000 хиљада возила. 



8 

 

Запослени у крагујевачкој фабрици, која може да произведе четири до пет пута више возила од 

овогодишњих 40-так хиљада, у 2019. ће половину радних дана провести на плаћеним 

одсуствима које им се плаћа са 65 одсто од редовних плата. 

Догодине сигурно неће бити другачије, напротив. Отуда се све озбиљније отвара дилема шта ће 

радници у крагујевачком Фијату да раде до добијања новог модела, чија би производња у 

Крагујевцу, у најбољем случају, могла да стартује током 2021. године. 

Представници запослених очекују да ће менаџмент Групације Фијат Крајслер аутомобили 

(ФЦА) до краја године да саопшти инвестициони план за Србију, са информацијом о новом 

моделу за крагујевачку фабрику. 

Да ли ће тако и бити, видеће се. Оно у чему се, с овим у вези, слажу у Фијатовим синдикатима – 

Самосталном и Независности – јесте да су последње инфорамције о новим моделима у 

Крагујевцу, тек медијске шпекулације, и ништа више од тога, док су у неким случајевима и 

тешке бесмислице. 

Синдикалци тврде да они, а колико им је познато, ни фабрички менаџмент немају ни званичне 

ни незваничне најаве о новом моделу у крагујевачкој фабрици. 

 

Школска година почиње штрајком дела просветара 
 

Почетак школске године неће бити без проблема пошто један од просветних синдиката – Унија 

синдиката просветних радника Србије – најавио штрајк. То је добар тренутак да се упозори на 

све оно што се у просвети и образовању дешава, изјавила је за Н1 Јасна Јанковић из Уније 

синдиката просветних радника Србије. 

 

Пише: Данас Онлине 

Она је подсетила је да је било предвиђено да се платни разреди уведу од 1. јануара 2016. године, 

да је тај рок сада померен за 1. јул 2020, што према њеној оцени, вероватно доводи до 2021. 

године. 

Указала је и да због забране запошљавања у јавном сектору, чак 30.000 људи у просвети ради 

на одређено време. Како је рекла, има најава да ће та забрана бити укинута од 1. јануара 2020, 

али у Унији страхују да ће то отворити нови проблем – запошљавање „под контролом“ 

партијских директора. 

Говорећи о најављеној дигитализацији и модернизацији школског програма, Јасна Јанковић је 

истакла да неке школе још немају интернет, а уводи се редован предмет Информатика и 

рачунарство. 
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Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је да сматра да скраћење часова на 30 минута 

почетком нове школске године које је најавила Унија синдиката просветних радика, која траже 

наставак проговора око платних разреда, представља борбу за позицију између 

репрезентативних просветних синдиката. 

„Можемо да седнемо да разговарамо, могли смо и у јуну. Пре свега, они знају да тај посао 

обавља кабинет премијерке, да је ангажовано Министарство државне управе и локалне 

самоуправе као и друга министарства“, казао је Шарчевић за РТС. 

Министар је рекао и да не може да разуме због чега школска година мора да почне са 

скраћењем часова јер је, како је казао, у последње три године било четири повећања плата, а 

најавио је и пето. 

 

 

РАЗГОВОР НЕДЕЉЕ: МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ, МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Тражићу укидање забране запошљавања наставника 

Аутор: Драгана Јокић-Стаменковић     

Пет пута више дигиталних учионица, пријемни испит за нови гимназијски смер ђака 

надарених за историју, географију и друштвене науке, као и масовно лиценцирање директора 

школа, новине су које ће дочекати ученике и наставнике у новој школској години, која почиње 

сутра. Последње дане ђачког распуста Младен Шарчевић, министар просвете, како открива у 

интервјуу за „Политику”, искористио је да посети Естонију и „завири” у школски план и 

програм земље чији су ученици најуспешнији на међународном ПИСА тестирању. 

Интензивније преквалификације одраслих и сарадња с Привредном комором Србије у 

формирању нових дуалних профила, првенствено у техничко-технолошким школама, само су 

неке од новина које први пут најављује у нашем листу. Поред сијасет већ започетих реформи, 

први пут ће у новој академској години увести и међународно вредновање рада српских 

истраживача, али и објавити позив за младе научнике који ће радити на истраживањима из 

области вештачке интелигенције. 

Како коментаришете најаве једног синдиката образовања да ће део просветних 

радника да ступи у штрајк с првим школским звоном? 

Просветни радници су имали два месеца одмора, и за то време нико није контактирао са мном, 

а сада најављују штрајк, три дана пред почетак школске године. Ја сам њих чешће звао него 

што су они заказивали састанке са мном. У сваком случају, био сам на путу, видећемо се од 

недеље. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/919/Dragana-Jokic-Stamenkovic
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Да ли од 1. септембра спремате још неку реформу? 

Пре десетак дана направио сам тимове за увођење информатике од првог до четвртог разреда, 

као обавезног предмета. Садашњи програм „Од играчке до рачунара” је превазиђен. 

Обогатићемо наставу роботима и дроновима како би ђаци почели да програмирају у најмлађем 

узрасту. 

Даћете првацима дронове? 

Не баш дронове, они су за неки каснији разред, али ће добити „лего” роботе. Врло брзо, могуће 

је наредне школске године. Већ имамо и 25 одсто основних школа које користе роботе у петом 

разреду. Просвета значајно пробија билансе у буџету због дигитализације, ове године чак за 

две милијарде динара. А од наредне ћемо имати још једну ставку од близу деветсто милиона 

динара за обнављање свих кабинета за информатику у основним и средњим школама и 

модернизацију рачунара. У нову годину улазимо с дигитализацијом која ће обухватити све 

прваке и ђаке другог, петог и шестог разреда у 500 великих школа. Од 15. септембра ћемо, 

уместо прошлогодишњих 2.000 дигиталних учионица, имати 10.000. За две године све школе 

биће дигитализоване, с око 30.000 учионица, а нови Центар за образовне технологије пратиће 

детаљно успешност наставника и ђака. 

Када ћете резултатима негирати оне који кажу да коренитим изменама кварите 

образовање? 

Нису у праву. Постоји мишљење Европске комисије за образовање и комесара у Бриселу, који 

мере рад свих земаља у Европи, а по којем смо већ у јануару остварили 95 одсто циљева из 

Стратегије образовања до 2020. године. За то смо од њих добили највеће оцене. Сада радимо 

нову стратегију образовања до 2030. године, а најважније је да променимо модел наставе и 

учења. Настава се сводила на учење напамет и преношење садржаја, па је школа ђацима била 

досадна. Последица су били ниски резултати на међународним проверама знања, као што је 

ПИСА тестирање. То је национални проблем који реформом покушавам да решим. Пре две и 

по године смо направили нове планове и програме рада и примењујемо их брзим темпом. Када 

завршимо, могли бисмо да будемо у самом врху образовања на Старом континенту. 

Естонија то ради од 1997, а Србија од 2017. Естонија је на ПИСА тестирању прва у Европи, међу 

првих четири-пет земаља у свету. Средином августа био сам код њих и видео да су потпуно 

дигитализовани. Образовање им је национална дика и победу на ПИСА тесту доживљавају као 

освајање олимпијског злата. Они имају 73 одсто ученика у гимназијама, па 70 одсто становника 

има факултетску диплому, а ми смо сад дошли до 27,8 одсто гимназијалаца. Циљ нам је, као 

њима, да се што више људи образује на универзитету и да постанемо земља заснована на 

знању. 
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А шта није ваљало и још не ваља? 

Цео систем је попуштао, потребно је да подмажемо 1.000 шрафова. Када је последњи пут 

рађена селекција кадрова у просвети? Никада. И нико не зна да ли је изабран најбољи с 

конкурса да предаје у школи. Директор има ексклузивно право да прима кога хоће и ником не 

одговара што је одабрао 15, а не првог с листе. Биће селекције јер радимо јединствени 

информациони систем у просвети који ће дати увид и у запошљавање наставника и пратити да 

ли су најбољи изабрани. Зато је дигитализација битна. Сада смо, захваљујући електронском 

упису у први разред, открили да су неке школе покушале да пријаве већи број ђака него што 

имају, повлачили су их с база музичких школа. Опоменули смо те директоре да ако буду 

правили тако фаталне грешке, изгубиће лиценцу. Морају сви руководиоци школа да их стекну 

и баш у септембру почињу обуке за лиценцирање директора. 

Шта значе директорске лиценце? 

Привилегију да у два мандата чува то радно место, а не у једном, као досад. У платним 

разредима улазе у категорију руковођења и добијају високу плату. Примамљиво, али мораће да 

раде. И наставницима ће плата зависити од успешности директора. Ако директор унапреди рад 

школске установе, сви у њој ће имати много веће плате него колеге из неке друге школе. 

Примања ће бити подељена на четири категорије, а најуспешнији наставници имаће плату као 

ванредни професори универзитета. 

Колике ће онда бити плате директора школе? 

Знаћемо од 1. јануара, када закон о платама ступи на снагу. Министри Бранко Ружић и Синиша 

Мали требало би да одговоре да ли је предвиђено генерално повећање за све од десет одсто у 

просеку. А ако јесте, то би онда морало да значи увећање зарада у просвети за бар 12-13 одсто, 

јер ми каснимо у платама за осталима. Ја ћу ту бити бољи синдикалац од свих синдиката 

заједно. 

Зашто се зараде васпитача у предшколским установама не изједначе с 

наставничким? 

Инсистирам на томе, али, по садашњем закону, плаћају их локалне самоуправе. Посебном 

уредбом покушаћемо да то исправимо. Потребна је добра воља да се промене прописи и да 

имамо буџет и за њих. То може да се уради за непуну годину. Они ће догодине добити важно 

место у Министарству просвете, правим посебан сектор за предшколско. 

Како држава намерава да нивелише пад за више од сто места на Шангајској листи 

Универзитета у Београду (УБ)? 

Много је разлога за овакав пласман. Вукли смо добро место због цитираних математичара, који 

су сада завршили каријере. Има и тога да нам млади научници одлазе у иностранство. У оквиру 

УБ је 11 независних института који и те како треба да дају допринос за Шангајску листу. Ми 
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ћемо имати састанке с Конференцијом универзитета Србије, а с Иванком Поповић, ректорком 

УБ, редовно и одлично сарађујемо. Веома поштујем аутономију универзитета и чекам да они 

кажу где су грешке. Већ знамо разлоге. Шангајска листа форсира богате универзитете који 

заврбују добитнике Нобелове награде, арче њихов рад годинама. То раде у Америци, а азијски 

универзитети прескачу места невероватном брзином јер улажу невиђене суме новца. 

Проректор Петар Булат каже да је потребно само мало више новца и 

запошљавање стручњака... 

Они који имају довољно студената добију и довољно новца да запосле људе на универзитету. 

Друга ствар је што се у академским установама води политика да истраживачи, који нису 

запослени на универзитету, раде посао асистента. Нема ни праве забране запошљавања јер кад 

оде професор у пензију, на то место долази други, али невоља је статус који добија – на 

одређено. Кад је држава била у финансијском колапсу, ММФ је увео забрану запошљавања, а 

проблем је што она није селективно урађена. Требало је да се односи на чиновнике, где се 

манипулисало, у просвети је та мера погрешна. Имамо много наставница које због тога чувају 

место, уместо да оду на породиљско боловање. То је невоља за њих, али и за државу. Ради се о 

најмање 20.000 жена које би требало да запослимо. Залажем се да се та забрана баш у просвети 

прво укине, што би била јака пронаталитетна мера. Заказао сам састанак с министарком 

Славицом Ђукић Дејановић да заједно поново потегнемо то питање. 

Осећате ли одговорност за пад УБ, ако се зна да се место одређује на основу рада 

неколико година уназад, колико сте ви на челу просвете? 

Осећам колико и сви грађани Србије. Не можемо то видети као минус ни власти, ни људи с 

универзитета. То је једноставно стање у коме држава нема пара да се такмичи с онима који 

имају. Наш УБ се и даље котира веома високо, међу два одсто академских установа у свету. Ово 

је исто као када се наш народ разочара јер Ђоковић падне на треће и четврто место. Замислите, 

један политичар је чак рекао да је пад последица спорних диплома Небојше Стефановића и 

Синише Малог. Нисам чуо већу глупост у животу. То није критеријум, већ наука на 

универзитету. 

Да ли су све школе испоштовале рок и пре почетка школске године прешле на 

електронски дневник? 

Мали број њих није, због слабог интернета. Родитељи и наставници су задовољни, можда је е-

дневник за децу тужибаба, али имају 48 сати да поправе оцену, пре него што је маме и тате 

виде. 
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Зашто координаторима тог дневника није додатно плаћен посао, као у Словенији 

и Хрватској, на пример? 

То им је обећао колега који је радио на пројекту, а није запослен у министарству. Ја сам 

информацију о додатном плаћању одмах демантовао. Сваки наставник треба да ради на томе 

јер сада с уџбеницима добијају и готову припрему за час, што им оставља време за дневник. 

Да ли је тачна вест да Завод за вредновање квалитета образовања има капацитете 

да штампа тестове за малу матуру, али да им треба новца? 

Нема шансе. Имају малу штампарију. Да сада почну да штампају тестове, не би завршили до 

наредног септембра. Извесна је дигитална матура 2021, а за 2020. немамо рачунаре, биће само 

пилот-пројекат. Инсистираћемо да држава на време за штампање резервише ковницу новца у 

Топчидеру. 

Критиковали су вас што и последње тестове за малу матуру нисте штампали у 

топчидерском Заводу за израду новчаница и кованог новца. Како сад одједном 

може и тамо? 

Ја сам ишао да их молим да се јаве на јавни позив. Нису могли. Ваљда ће, после свега што се 

догодило у јуну, цела држава да изврши притисак на њих да ову једну годину прихвате посао. 

Ако неће, ја ћу лично да одем у „Политику АД”, која се једина јавља, и дежурам у току 

штампања тестова. Повешћу своје директоре, наставнике, позваћу и медије да направим прави 

хепенинг, па да видим ко ће да се усуди да украде тестове. 

Када кажете држава, на кога мислите? 

На премијерку Ану Брнабић. Од ње ћу да тражим да притисне ковницу новца у 

Топчидеру.Антрфиле 

Не може директора Винче да одређује ко хоће 

Како коментаришете то што је у петак у Институту за нуклеарне науке „Винча” прекинута 

седница УО, а део истраживача је ступио у штрајк? 

То је покушај бандитског понашања дела научника, њих 10–15 је покушало да 

реши проблем на улици. Не може директор „Винче” да буде ко хоће, нити они да 

одређују ко ће то да буде. Та прича је завршена. Они који су хтели, у министарству 

су одржали седницу УО, а био је присутан и в. д. директора. 
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Шарчевић: У просвети је било озбиљних повећања плата 

Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је данас да сматра да скраћење часова на 30 

минута почетком нове школске године које је најавила Унија синдиката просветних радика, 

која траже наставак проговора око платних разреда, представља борбу за позицију између 

репрезентативних просветних синдиката. 

Аутор: Бета, Фонет 

"Можемо да седнемо да разговарамо, могли смо и у јуну. Пре свега, они знају да тај посао 

обавља кабинет премијерке, да је ангажовано Министарство државне управе и локалне 

самоуправе као и друга министарства", казао је Шарчевић током гостовања на Радио-

телевизији Србије (РТС). 

Шарчевић је истакао да поред Уније синдиката просветних радика постоје још три велика 

репрезентативна синдиката у просвети, а да ниједан од њих проблему платних разреда није 

приступио на тај начин. 

Он је истакао да не може да разуме због чега школска година мора да почне са скраћењем 

часова јер је, како је казао, у последње три године било четири повећања плата, а најавио је и 

пето. 

"То су заиста озбиљна повећања плата, то знају просветни радници тако да не 

верујем да ће се скраћење часова омасовити", казао је Шарчевић. 

 

Део просветара најавио штрајк за први дан школске године 

Унија синдиката просветних радника Србије ступиће у штрајк на почетку нове школске године, 

2. септембра, најавила је председница тог синдиката Јасна Јанковић и објаснила да ће часови 

бити скраћени на 30 минута, а биће организовани и протести широм Србије. 

Јанковић је рекла да је циљ протеста успостављање социјалног дијалога и жеља да се са 

надлежнима "седне за сто". 

Синдикалци ће се 2. септембра окупити у "пет до 12" испред Министарства просвете у 

Немањиној улици у Београду. 

"Од тога каква ће реакција бити и да ли ћемо коначно сести за сто и разговарати о нашим 

проблемима зависи наставак штрајка", казала је Јанковић. 

 Унија синдиката просветних радника Србије у званичним протестним захтевима тражи хитан 

наставак преговора и ступање на снагу праведних платних разреда, који ће поправити положај 

запослених у образовању. 

 


