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ЕПИЛОГ ШТРАЈКА: Запослени у крагујевачком ЈКП "Водовод и 

канализација" потписали уговор за веће плате 

Аутор: М. ЂОШОВИЋ  

Ускоро ће, сазнајемо, на сличан начин бити дефинисана и права, односно обавезе 

запослених у свим осталим градским фирмама 

ПРЕДСТАВНИЦИ репрезентативних синдиката ЈКП "Водовод и канализација" су са 

званичницима локалне самоуправе у Крагујевцу потписали нови Колективни уговор који 

гарантује побољшање материјалног статуса запослених већ од почетка наредне године - одмах 

по укидању Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада. Ускоро ће, 

сазнајемо, на сличан начин бити дефинисана и права, односно обавезе запослених у свим 

осталим градским фирмама. 

Дотад, поменутим уговором је испуњено чак 90 одсто захтева комуналаца који су током 

претходне две године више пута протестовали због ниских зарада. И, усаглашеним договором 

је предвиђено да принадлежности запослених у "Водоводу" буду на нивоу просечне зараде у 

Србији. 

Подсетимо, челници синдиката тврде да су плате у овој градској фирми годинама биле ниже у 

односу на примања по другим предузећима под ингеренцијом крагујевачке локалне 

самоуправе. Са том констатацијом се слаже и градоначелник Радомир Николић, али додаје да 

је проблем наслеђен од претходне власти која је неосновано ангажовала превелики број 

радника међу којима многи "чак нису ни долазили на посао, јер нису имали где да седну". 

- Коначно смо решили проблем и таквом јавашлуку више нема места у јавном градском сектору 

- каже градоначелник Николић. - Већ припремамо и такозвани територијални Колективни 

уговор којим ће бити обухваћена сва градска предузећа, али ћемо и инсистирати на знатно 

професионалнијем раду, на добробит грађана. 

Новим Колективним уговором су, поред зарада, дефинисане и остале принадлежности 

запослених - накнаде за минули рад, боловање, годишњи одмор... те стимулације за добро 

одрађен посао. 

КАДРОВИ 

БРОЈ запослених у такозваном јавном градском сектору је током минуле четири године смањен 

за више од хиљаду, али тренутно ангажовани - како тврде у локалној самоуправи - нису 

довољни за ваљано функционисање комуналних служби. 
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- Успели смо да од потпуне пропасти спасимо јавни градски сектор, а сада нам је циљ да 

проблеме грађана јавно-комунална предузећа решавају на нивоу европских земаља - каже 

градоначелник Николић. 

 

"НОВОСТИ" САЗНАЈУОД 1. ДЕЦЕМБРА: Свим пензионерима помоћ по 5.000 

динара 
 

Аутор: В. Н.  

Најстаријим суграђанима око 1. децембра стиже једнократна новчана надокнада, 

средства су обезбеђена. Очекује се и ново повећање 1,7 милиона пензија 

најкасније до 1. јануара следеће године 

СВИ пензионери у Србији, без обзира на висину примања, око 1. децембра добиће једнократну 

новчану помоћ у износу од 5.000 динара, сазнају "Новости". 

Из буџета ће за 1,7 милиона пензионера бити одвојена сума од близу 85 милиона евра. Да ће 

пензионери добити помоћ, али и ново повећање пензије најкасније до 1. јануара, рекао је у 

недељу на Главном одбору СНС председник Александар Вучић. 

Иако још није дефинисано колико ће тачно повећање пензија износити, према ранијим 

рачуницима стручњака, али и најавама председника Вучића и министра финансија Синише 

Малог, требало би да буде у просеку најмање од пет до шест одсто. Такође, разматра се и 

примена нових прописа, тачније швајцарске формуле за обрачунавање, којом би пензије биле 

увећане за око шест одсто, а куповна моћ најстаријих суграђана била већа за око три и по одсто. 

Швајцарски модел подразумева да пензије расту по принципу усклађивања са 50 одсто 

инфлације и 50 одсто раста просечне зараде. По том моделу, уколико је просечна пензија 

26.300 динара, пензионери би могли да очекују 1.315 динара више. 

Председник Вучић је у недељу поновио да ће се плате и даље повећавати. 

- То значи да ће, као и прошле и претпрошле године, бити опет увећане - рекао је Вучић. - 

Верујем да ћемо тај тренд успети да наставимо, чувајући здрав економски систем и да не 

повећавамо јавни дуг. 
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Ђорђевић:Верујем да це Савет допринети смањењу незапослености 

Извор: Taнјуг 

У Палати Србија данас је одржана прва консултативна седница Републичког савета за 

запошљавање, којом је председавао министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања Зоран Ђорђевић. 

Усвојен је Пословник о раду и дефинисани су циљеви који ће допринети креирању што боље 

политике запошљавања, а министар је рекао да је политика запошљавања од општег интереса 

и да је веома битно да овај савет функционише на најбољи могући начин,''посебно имајући у 

виду и чињеницу да председник Србије и председница Владе смањење незапослености истичу 

као један од приоритета''. 

Републички савет за запошљавање је, пре свега, саветодавно тело које даје мишљење и 

препоруке у вези са питањима од интереса за унапређења политике запошљавања и то, како је 

објаснио министар, кад је реч о плановима запошљавања, програмима и мерама активне 

политике запошљавања, прописима из области запошљавања... 

Он је додао да је договорено да се у циљу бољег рада овај савет састаје најмање три пута 

годишње, а по потреби и чесће. 

Како је истакао, циљ Републичког савета за запошљавање свакако је доношење стратегије 

запошљавања за 2020. годину, као и већа укљученост у рад и у процес доношења осталих 

закона који су у вези са запошљавањем. 

Према речима Ђорђевића, у току 2018. године у мере активне политике запошљавања 

укључено је готово 155.000 незапослених лица што је више од планираног броја за 21.000 лица, 

са ефектом на запошљавање од 34,57 одсто, а више од 96 одсто укључених јесу незапослена 

лица из категорије теже запошљивих за 2019. годину. 

- С обзиром на то да је Савет именован још 2008. године, а да се до сада није састао ниједном, 

Влада Србије је донела решење о разрешењу и именовању председника, заменика и чланова у 

јулу ове године. Верујем да ће тим стручњака из ове области допринети смањењу 

незапослености и креирању што бољих услова за рад у нашој земљи - закључио је 

председавајући. 

 

 



6 

 

ДА ЛИ ЋЕ 5.000 ДИНАРА ДОБИТИ СВИ ПЕНЗИОНЕРИ ИЛИ САМО 
НАЈСИРОМАШНИЈИ Једнократна помоћ уочи празника 

Укупно 1,7 милиона пензионера већ сада се пита да ли ће од државе и ове године године добити 

једнократну помоћ коју им је ПИО фонд ранијих година исплаћивао уочи новогодишњих 

празника. Друго питање је хоће ли новчана подршка износити 3.000 динара колико им је 

исплаћено крајем прошле године или 5.000 динара колико је једнократна подршка износила у 

2017. и 2016. години. 

Тренутно је, чини се, најмање спорно хоће ли подршке бити. Из Немањине 11 у последње време 

више пута се могло чути како новац није проблем, како ће држава ускоро значајно повећати 

минималац, као и да ће просечна плата до краја године бити повећана на више од 500 евра, али 

и да повишице поред јавног сектора треба да очекују и пензионери. 

"Србија незаустављиво иде напред. Ми напредујемо не малим корацима, то су високе 

двоцифрене цифре раста", рекао је недавно министар финансија Синиша Мали.  

Много тога упућује дакле, да најстарији грађани треба да очекују помоћ. Судећи по 

досадашњим искуствима исплата би могла да буде крајем новембра или почетком децембра. 

Председник Србије Александар Вучић обећао је јуче једнократну помоћ до краја године, али не 

свим пензионерима 

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

пензионери добиће и једнократну подршку", рекао је Вучић. 

Сада је питање само границе за утврђивање сиромаштва пензионера. Најнижу пензију, до 

10.000 динара у Србији прима 105.650 најстаријих или 6,2 одсто свих пензионера у нашој 

земљи. Између 10.000 и 15.000 динара износи пензија тачно 368.102 пензионера, а између 

20.000 и 25.000 динара пензија 256.000 пензионера у Србији. Просечна пензија у нашој земљи 

износи 26.300 динара. 

С друге стране, Новости пишу ће да сви пензионери у Србији, без обзира на висину примања, 

око 1. децембра добити једнократну новчану помоћ у износу од 5.000 динара. Како наводе, из 

буџета би за 1,7 милиона пензионера у ту сврху требало бити издвојено близу 85 милиона 

динара. 

Подсетимо, прошле године једнократну новчану 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 исплаћена је такође уочи новогодишњих празних и тада је сваки 

пензионер добио по 5.000 динара. 
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Многе анкете показивале су тада да су се овим исплатама најсиромашнији пензионери, са 

примањима до око 15.000 динара, радовали више него добијеним повишицама током године, 

посебно због тога што су помоћ добијали уочи празника и слава. 

Овде можете прочитати колико би могло да износи најновије повећање пензија, ко ће добити 

повишицу од 7.000 динара, а ко 500 динара. 

 

РАСТ БДП 2,9 ОДСТО Привреду повукло грађевинарство и 
комуникације 

Извор: Танјуг 

Реални раст бруто домаћег производа (БДП) Србије у другом кварталу 2019. износио је 2,9 

одсто, објавио је данас Републички завод за статистику. 

БДП је, према десезонираним подацима, у другом тромесечју порастао за 1,2 процента у односу 

на претходни квартал. 

Значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства (16,8 

одсто), сектору информисања и комуникација (8,2 одсто) и сектору трговине на велико и мало 

и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране (5,1 

одсто). Посматрано по агрегатима употребе БДП-а, у посматраном тромесечју је у односу на 

исти период претходне године, реални раст забележен код свих агрегата. 

Издаци за финалну потрошњу домаћинстава су порасли за 3,2 одсто, издаци за финалну 

потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД) за 2,6 одсто, 

издаци за финалну потрошњу државе за 2,4 одсто, бруто инвестиције у основна средства за 8,6 

одсто, извоз робе и услуга за 9,1 одсто и увоз робе и услуга за 10,9 одсто, наводи се у саопштењу. 

 

ВЕЛИКО ИСТРАЖИВАЊЕ О МЛАДИМА У СРБИЈИ (3) Две трећине би 
да "пали преко", од евроинтеграција им је мука, а ДЕМОКРАТИЈА ИМ 
НИЈЕ БАШ НАЈЈАСНИЈА РЕЧ 

Ауторка: Андриана Јанковић  

Скоро две трећине младих каже да планира да напусти земљу, углавном су незаинтересовани 

за политичка дешавања, па тако свака трећа млада особа никада не излази на изборе, 

повремено гласа тек 27 одсто њих, не верују политичарима, а нема ниједне институције или 

појединца у кога имају безрезервно поверење, показало је истраживање Кровне организације 

младих Србије (КОМС). 

https://www.blic.rs/biznis/vesti/racunica-nekom-7260-nekom-55o-dinara-povecanje-penzija-najkasnije-do-1-januara-a-evo/y1lhl23
https://www.blic.rs/biznis/vesti/racunica-nekom-7260-nekom-55o-dinara-povecanje-penzija-najkasnije-do-1-januara-a-evo/y1lhl23


8 

 

Једини позитиван тренд у овом истраживању јесте да је порасло поверење младих у 

демократију. Ипак... 

Иако нас овај податак радује, исто је тако, контрадикторно додуше, порастао и став да је Србији 

потребан јак лидер. Број младих који сматра да је Србији потребан јак лидер и вођа порастао је 

за целих 10 одсто у последњих годину дана, а у односу на 2017. готово за 20. То указује на 

амбивалентност која влада у ставовима младих. Младима можда није баш најјасније шта то 

демократија значи, али треба се запитати да ли је овај раст тренд који је општи и који је 

условљен окружењем које на неки начин утиче на популацију, па се младима чини да нам је 

потребан јак вођа - прича Стефан Ђорђевић, генерални секрета КОМС-а. 

Према његовим речима, то што се предност даје појединцима пре него институцијама указује 

на то да влада велика збуњеност младих. 

 

Уколико упоредимо резултате са прошлогодишњима, видећемо да је у међувремену број 

младих који позитивно посматра ЕУ опао са 26,6 на 22,9 одсто. Уколико упоредимо резултате 

са прошлогодишњим, видећемо да је у међувремену број младих који подржава улазак у ЕУ 

опао за скоро пет одсто. Када је реч о спољњој политици, проценат одговора оних који мисле да 

би Србија требало да се ослања на Русију у спољној политици порастао је за више од пет одсто, 

па тако сада млади у Србији доминантно сматрају да би Србија требало највише да се у спољној 

политици ослања на Русију (32,7 одсто). 
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- Доста дуго смо ово анализирали. Ово је тренд који је из године у годину негативан. Порастао 

је број евроскептика и младих који сматрају да би Србија требало да се ослања на Русију у 

спољној политици. Међутим, ако се то анализира заједно са тиме где би се иселили, видимо да 

млади препознају ЕУ као место где може да се живи од свог рада, где се образовање цени више. 

Али то како се овде представља процес интеграције у ЕУ, колико то све траје, како се приказује 

и користи у дневнополитичке сврхе - младима је, најпростије речено, мука, немају стрпљења - 

појашњава Ђорђевић. 

- Све то се ради на један начин који није фер, па имамо велику већину младих која каже да је 

ЕУ неуспешан пројекат, а то је управо медијска слика која се доминантно приказује. Када кажу 

"не" ЕУ, то "не" није упућено ка систему, него ка процесу који се полако претвара у агонију. 

Млади препознају да је ЕУ место где је важније образовање од политичких веза, али однос 

Србије према ЕУ... то је "не" - каже Ђорђевић. 
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И подаци добијени на питање да ли млади испитаници планирају да се иселе из земље су 

узнемирујући, јер 64 одсто планира да се исели. Демографска истраживања у региону показују 

да млади у свет одлазе не само због економских услова и трбухом за хлебом већ због 

нестабилности политичког система и нарушених вредности. 

На питање где би се преселили, на првом месту су земље западне Европе у 47 одсто случајева, 

затим САД у 14, земље у региону (седам одсто), у Русију (пет одсто). Интересантан је и податак 

да млади желе да се преселе у земље западне Европе и САД, што је у великој супротности са 

ставовима младих о ЕУ и спољној политици Србије. 

Изложеност физичком или вербалном насиљу 

У односу на 2017. годину, чак 20 одсто младих више је трпело физичко и вербално насиље. 

Млади људи су данас сведоци насиља у великом броју случајева. Чак 85 одсто младих сведоци 

су насиља, што доприноси општем утиску да су млади небезбедни. Аутори истраживања су 

питали младе и да ли насиље може да буде оправдано. Чак 27 одсто младих особа сматра да 

насиље може бити оправдано, што је такође забрињавајући податак о средини која оправдава 

насиље. Посебно забрињава чињеница да је овај проценат порастао за скоро осам одсто у 

односу на претходну годину. 

- Ови бројеви су нам упутили сигнал да се нешто дешава и да морамо да будемо гласни. Млади 

све више присуствују насиљу, дискриминацији и те статистике рапидно расту. Насиље је овде 

доминантан начин комуникације, све што овде можемо да видимо је насиље и принцип "или 

овако или никако". Још више алармира број младих који сматрају да је употреба насиља 

оправдана. И то је све повезано. Ако 30 одсто младих сматра да је употреба насиља оправдана, 

морамо да се запитамо каква ће ситуација бити следеће године - упозорава Ђорђевић, додајући 

да све то рађа ситуације које су друштвено неповољне и климу у којој је младима лакше да оду. 

Шта је КОМС? 

Кровна организација младих Србије (КОМС) је Савез удружења младих и за младе, основан 12. 

марта 2011. године. Тренутно је у чланству КОМС-а 108 организација чланица (организације 

младих и за младе). КОМС представља највише независно представничко тело младих у Србији 

чија је мисија да развија националну омладинску политику заступајући интересе младих, 

развијајући партнерски однос са институцијама, међусекторску и међународну сарадњу, као и 

да подстиче активно учешће младих и организацијски развој својих чланица. 
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КОЛИКО КОШТА СТРУЈА У СРБИЈИ, А КОЛИКО У ЕУ? Сви причају о 
поскупљењу, а ММФ на томе упорно ИНСИСТИРА 

Извор: Блиц Бизнис   

Поскупљење струје у Србији поново ће бити на дневном реду почетком октобра, када у Србију 

долази делегација ММФ, а који је у свом најновијем извештају навео да Влада Србије мора да 

заврши анализу на тему да ли ће, када и за колико струја поскупети. 

Себастијан Соса, шеф Канцеларије ММФ, тврди да струја у Србији треба да поскупи бар за 

износ инфлације (око два одсто), чиме би, како наводи, и даље њена цена остала стабилна. 

„С обзиром на то да тарифе нису мењане две године постоји потреба да се повећа цена струје 

бар у складу с растом инфлације”, рекао је Соса. Додао је да „цене електричне енергије треба 

мењати постепено, узимајући у обзир социјалне импликације”. 

Тренутно стање је такво да за три милиона и 300.000 домаћинстава у нашој земљи цену струје 

регулише држава. Такође, електрична енергија у нашој земљи је јефтинија него у окружењу, 

али и најнижа на европском тржишту. Чињеница је, међутим, и да струја у Србији јесте 

јефтина, али и да се у буџету сваког домаћинства на њу издаваја више од пет одсто. Разлог је 

низак стандард и ниска просечна зарада. 

Према најновијим подацима Европског статистичког завода, цена струје у Србији је око седам 

евроценти по киловату. Скупљу струју истовремно имају домаћинства у свим земљама у 

региону, али и нешто даљем и ширем окружењу. Киловатсат у Северној Македонији тако стоји 

око осам евроценти, у БиХ око 8,6 евроценти, Хрватској 13, Словенији 16 евроценти (види 

табелу)... Још скупљу струју плаћају домаћинства у Грчкој, Италији, Аустрији... 
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Највећи раст цена електричне енергије међу чланицама ЕУ (у периоду од друге половине 2017. 

године до друге половине 2018. године) забележен је на Кипру и то од 19,6 одсто, затим у 

Шпанији 13,8 одсто, Холандији за 9,7 одсто, Великој Британији за 8,6 одсто... 
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 С друге стране, пад цене струје истовремено је забележен само у четири земље и то у Летонији 

од 4,5 одсто, Пољској 2,5 одсто, Немачкој 1,6 одсто и Литванији за 0,9 одсто.  

Последњи пут корекција цене струје у Србији је рађена у октобру 2017. године, када је цена 

киловат-часа повећана за два одсто, што је просечне рачуне грађана увећало за 68 динара. 

Најновија информација је да ће замена струјомера убудуће бити о трошку ЕПС. Трошкови 

прикључења на електричну мрежу крећу се око 100.000 динара, а само бројило кошта око 100 

евра. Ипак, потрошачи морају да знају да, када се први пут прикључују на електричну мрежу, 

трошкове прикључења сносе сами. 

 

 

 

Први пут после 11 година одржана седница Републичког савета за 
запошљавање 
 

После паузе од 11 година данас је одржана седница Републичког савета за запошљавање, којом 

је председавао министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Зоран 

Ђорђевић. 

 

Пише: Бета 

На консултативној седници је усвојен пословник о раду и дефинисани су циљеви који ће 

допринети креирању што боље политике запошљавања, саопштило је Министарство. 

Ђорђевић је истакао да је политика запошљавања од интереса за цело друштво и да је веома 

битно да овај савет функционише на најбољи могући начин, јер је, како је подсетио, смањење 

незапослености један од приоритета Владе Србије. 

„Републички савет за запошљавање је, пре свега, саветодавно тело које даје мишљење и 

препоруке у вези са питањима од интереса за унапређења политике запошљавања и то: 

плановима запошљавања, програмима и мерама активне политике запошљавања, прописима 

из области запошљавања и другим питањима од интереса за запошљавање“, рекао је Ђорђевић 

и додао да је договорено да се у циљу бољег рада овај савет састаје најмање три пута годишње, а 

по потреби и више. 

Како је истакао, циљ рада Републичког савета за запошљавање је доношење Стратегије 

запошљавања за 2020. годину, као и већа укљученост у рад и у процес доношења осталих 

закона који су у вези са запошљавањем. 
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Према његовим речима, у току 2018. године у мере активне политике запошљавања укључено 

је скоро 155.000 незапослених што је више од планираног броја за 21.000 лица, са ефектом на 

запошљавање од 34,57 одсто, а више од 96 одсто укључених су незапослени из категорије теже 

запошљивих. 

„С обзиром на то да је Савет именован још 2008. године, а да се до сада није састао ниједном, 

Влада Србије је донела решење о разрешењу и именовању председника, заменика и чланова у 

јулу ове године. Верујем да ће тим стручњака из ове области допринети смањењу 

незапослености и креирању што бољих услова за рад у нашој земљи“, закључио је Ђорђевић. 

Седници је присуствовао и директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић. 

Подсећа се да се Републички савет за запошљавање састоји од Владе Србије, репрезентативних 

синдиката и удружења послодаваца, Националне службе и агенција за запошљавање, 

удружења од значаја за област запошљавања и стручњака за област запошљавања. 

 

Министарство: Настава скраћена у 237 од 1.772 школе, знатно мање од 
навода синдиката 

 

Министарство просвете саопштило је да је по подацима директора основних и средњих школа, 

настава данас била скраћена у 237 од 1.772 школе у Србији што је како се наводи, „знатно мање 

од броја који су у јавност изнели представници Уније синдиката просветних радника Србије“. 

 

Пише: Бета    

Министарство је у саопштењу оценило да је разлика у подацима „резултат тога што 

представници синдиката убрајају и оне школе у којима штрајкује занемарљиво мали број 

запослених“. 

Додаје се да су представници тог ресора данас разговарали са делегацијом Уније синдиката 

просветних радника Србије. 

Председница Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић изјавила је раније да 

су првог дана нове школске године, часови скраћени у 760 школа у Србији као последица 

захтева просветара да им се повећају зараде и да сви просветни радници са седмим степеном 

образовања буду пребачени у девету платну групу. 
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И ова школска година почела штрајком 

 

Унија синдиката просветних радника наводи да су часови скраћени у 670 школа, док надлежно 

министарство тврди да је реч о 237 образовних установа у Србији 

Почетак школске године обележио је и штрајк чланова Уније синдиката просветних радника 

Србије који траже повећање зарада на начин како је то претходно било договорено, као и 

разговоре са надлежнима о томе. 

Председница Уније синдиката просветних радника Јасна Јанковић рекла је новинарима да је 

тај синдикат позвао своје чланове широм Србије да данас скрате часове на 30 минута што су и 

учинили у око 670 школа у Србији. 

Министарство просвете, међутим, саопштило је да је, према подацима директора основних и 

средњих школа, настава данас била скраћена у 237 од 1.772 школе у Србији што је како се 

наводи, „знатно мање од броја који су у јавност изнели представници Уније синдиката 

просветних радника Србије”, пренела је Бета. 

Министарство је у саопштењу оценило да је разлика у подацима „резултат тога што 

представници синдиката убрајају и оне школе у којима штрајкује занемарљиво мали број 

запослених”. 

„Наш захтев је наставак социјалног дијалога о увођењу праведних платних разреда у све 

области које се финансирају из буџета, покретање заосталих преговора из октобра прошле 

године и неиспуњавања оног што је договорено. Расположени смо за разговор и борићемо се да 

до њега дође што пре”, рекла је председница Уније синдиката просветних радника Јасна 

Јанковић, преноси Танјуг. 

Сматра да је лоше то што је увођење платних разреда одложено за јул 2020. године, и то према 

њеној оцени, вероватно води до 2021. године. 

Јанковић је објаснила да је повећање плата за ову годину требало да износи 14, 6 одсто а да је 

предлог синдиката био да то буде 20 одсто од октобра ове године. Траже разговоре са 

министром Шарчевићем, али и осталим ресорним министрима и како кажу, покушаће да дођу 

до председнице Владе и да од ње сазнају шта се дешава са тим. 

Просветари траже од надлежних да прихвате њихове захтеве који им, како кажу, законски 

припадају јер су оштећени у поређењу са другим занимањима и позивају се на споразум који су 

http://www.politika.rs/


16 

 

представници четири синдиката потписала 2015. са ресорним министарством, а што се, како 

наводе, не поштује и зато желе да преговарају о томе. 

Представници Уније синдиката просветних радника траже и исплату пет Светосавских награда 

у износу од 25.000 динара, затим да они који уносе податке у систем и воде електронски 

дневник у школама такође буду плаћени како је обећано. 

Након конференције за новинаре испред зграде ресорног министарства у Немањиној улици, 

представници Уније су ушли на разговор са представницима Министарства просвете. 

 

 


