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Комуналци прете штрајком од 16. октобра ако не добију повећање 
плате 
 
Запослени у комуналним предузећима ће ступити у генерални штрајк 16. октобра ако им Влада 
Србије до 9. октобра не повећа зараде за најмање 13 одсто, одлучило је данас Председништво 
Синдиката запослених у комунално стамбеној делатности Србије, преноси Бета. 
Како је саопштио тај синдикат, на такву одлуку је утицао „игнорантски однос Владе према 
комуналном сектору, који је већ шест година изузет од икаквог повећања зарада, а које су 
додатно неоправдано умањене у претходних пет година за 10 одсто”. 
 „То је довело до тога да запослени у комуналном сектору, са просечном зарадом од 36.000 
динара, не могу да задовоље ни потребе минималне потрошачке корпе”, истиче се у 
саопштењу. 
Наведено је да више од 35 одсто запослених у комуналним предузећима прима минималну 
зараду и да ће тај број са повећањем минималне цене рада за 2020. годину повећати на више од 
40 одсто, док ће зараде свих радника до више стручне спреме бити у висини „минималца”. 
„Иако је на такве алармантне податке синдикат указивао више пута, кроз дописе и захтеве за 
одржавањем састанака, у пројекцији повећања зарада јавном сектору нису предвиђена додатна 
средства за комуналне раднике, сем повраћаја од пет одсто”, указао је синдикат. 
 

Синдикални вођа посебно заштићен од отказа 
Аутор: Марија Бракочевић 

 
 
Доказивање да разлог размештаја на друге послове није последица рада у 
синдикату остаје на послодавцу, не на представнику запослених 
 
Може ли послодавац председника синдикалне организације да распореди на друго радно 
место? То питање недавно су поставили читаоци „Политике”, заинтересовани да сазнају да ли 
повереник уопште може да буде стављен у неповољан положај због синдикалних активности. 
Правни тим из Савеза самосталних синдиката Београда, с којим наш лист већ извесно време 
сарађује, објашњава да председник синдиката као представник запослених има посебну 
заштиту од отказивања уговора о раду или стављања у неповољан положај због таквих 
активности. 
– Најбоље је то питање уредити колективним уговором код послодавца и разрадити шта значи 
неповољан положај представника запослених, односно синдиката. Послодавац у сваком 
случају мора да изда конкретно образложење за трајни премештај председника синдикалне 
организације – напомињу у савезу. Доказивање да разлог премештаја на друге послове није 
последица рада у синдикату остаје на послодавцу, а не на представнику запослених. Уколико то 
није поштовано, истичу у овом савезу, запослени који има синдикалну функцију у установи и 
предузећу може поднети тужбу надлежном суду. 
Да је, међутим, представник синдикалаца изједначен са осталим радницима подсећају у 
Асоцијацији слободних и независних синдиката. Захваљујући изменама и допунама Закона о 
раду, председник синдиката изједначен је са осталим запосленима, иако је његова улога у 
заступању интереса радника пред пословодством најчешће веома незахвална. Поставља се 
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питање који је онда интерес радника да прихвати функцију председника синдиката. У 
асоцијацији објашњавају да се притиском из централа савеза и асоцијација спречава да 
повереник буде на ветрометини. 
– Многи послодавци уважавају ту важну функцију, али то ипак остаје на нивоу добре воље. Да 
није тако, онда би дневно доста синдикалаца губило послове или би били премештани на друго 
радно место – истичу у асоцијацији. 
Остаје, ипак, нејасно зашто је држава одлучила да из закона избаци члан који се односио на 
статус представника запослених (и по старом закону могао је да добије отказ ако не поступа у 
складу са законом, општим актом и уговором о раду). Синдикалци су уверени да се држава на 
такав начин додворава страним послодавцима и инвеститорима. Странцима, како додаје Ранка 
Савић, председница асоцијације, не одговарају синдикална удруживања, мада у њиховим 
земљама све то веома добро и уредно функционише. 
 

Плате за четири године повећане за 35 а пензије за 12,7 одсто 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
Удружење војних пензионера Србије затражило пријем код председника Србије 
како би добили објашњење зашто је повећање плата далеко испред усклађивања 
пензија 
Удружење војних пензионера Србије упутило је јуче писмо председнику Републике Србије 
Александру Вучићу, поводом најављеног повећања пензија и плата с молбом да прими 
представнике овог удружења како би се питање усклађивања – повећања пензија правично 
разрешило. Како се из писма председника Удружења војних пензионера Србије Љубомира 
Драгањца може видети они имају примедаба на то што је повећање плата далеко испред 
усклађивања пензија чак и с најновијим најавама да би пензије могле од Нове године бити веће 
за нешто више од пет процената. 
– Од 2014. до 2019. плате су повећане за 35 до 49 одсто, а пензије за 12,75 процената 
(рачунајући и најављено повећање за пет одсто од 1. јануара 2020. године). Просечна пензија у 
односу на просечну зараду износи 49 процената, па да би достигла износ од 60 одсто просечне 
зараде потребно је повећање за 21 одсто. Оваквим минималним повећањем пензија у наредној 
години пензионери би били поново драстично оштећени, јер је четворогодишњом применом 
Закона о привременом уређивању начина исплате пензија око 700 000 пензионера примило од 
седам до десет месечних пензија мање од припадајућих – каже Драгањац. 
Истовремено је, подсећа он, предлогом Закона о изменама и допунама Закона о буџетском 
систему предвиђено повећање плата корисницима буџетских средстава за осам до 15 одсто и 
најављено повећање пензија у 2020. години за пет процената. 
– Негативне последице овако драстичне диспропорције повећања плата и пензија посебно су 
изражене код војних пензија. Примања су за четири и по године повећане за укупно 7,75 одсто, 
а плате у јавном сектору 25 процената. Законом о привременом уређивању начина исплате 
пензија војне пензије су смањене просечно за 15,6 одсто. Официри и подофицири истога чина и 
положаја пензионисани у различито време имају различите износе пензија и до 30 одсто. Тако 
да официр нижег чина има већу пензију од раније пензионисаног за два чина па и више 
(пуковник има већу пензију од раније пензионисаног генерал-потпуковника) – објашњава 
Драгањац. 
Заостајање у повећању пензија у односу на плате и промена начина усклађивања довела је до 
великог пада износа војних пензија у односу на плате официра и подофицира. Сада пензије, 
објашњава наш саговорник, у односу на плате износе око 60 процената што је мање за око 25 
одсто у односу на време када су отишли у пензију. 

http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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– Неоспоравајући потребу за наведеним повећањем плата корисницима буџетских средстава, 
веома је тешко наћи оправдане разлоге за овако велике разлике у повећању плата и пензија. То 
има тешке последице по стандард и обезбеђење основних животних потреба пензионера и 
разлог је све израженијег незадовољства и негативних тенденција међу пензионерима – каже 
он. 
Конкретно, наглашава, да се пензије у јануару 2020. године повећају за 12 одсто, да се донесе 
одлука о враћању неисплаћених износа пензија по Закону о привременом уређивању начина 
исплате пензија у месечним износима једнаким умањењу, те да се повећањем пензија у 
наредном периоду обезбеди њихово учешће у просечној заради од 60 процената. 
Он подсећа да је фискалној стабилизацији државног буџета допринело 96 одсто војних 
пензионера. Њима је месечно, у складу са донетим законом, четири године сваког месеца 
одузимано у просеку 15,6 одсто од пензије. Очекивало се да ће држава вратити новац који је 
узимала зарад стабилизације финансија, али је то изостало. 
Фискални савет критикује повећање плата у јавном сектору 
Фискални савет данас је критиковао повећање плата у јавном сектору преко номиналног раста 
БДП-а и истакао да се то „догађа две године за редом”, а на питање да ли је то због избора, 
председник Фискалног савета Павле Петровић је одговорио да о томе зна колико и новинари. 
„Наш однос с државом је мало сложенији, ми улазимо у честе сударе с државом, неке наше 
предлоге не прихвате одмах, али се деси да буду прихваћени у другој или трећој литерацији”, 
рекао је Петровић коментаришући честе критике рада Фискалног савета, пренео је ТаЊуг. 
Као пример, навео је увођење швајцарске формуле за повећање пензија што је Фискални савет 
тражио још за 2019. годину и био критикован, а сада га Влада Србије уводи. 
„Чак и када је то нешто што Влада не прихвата, наша је улога да дамо анализу да посланици 
виде, и да јавност преко новинара сазна, па да може да објективно расуђује”, закључио је 
Петровић. 
Пораст плата у јавном сектору неће бити толики да би угрозио фискалну стабилност у Србији, 
оценио је Петровић и навео да ће давања за плате у 2020. години одсећи мере које би требало 
да стимулишу привредни раст. 
„Саме плате нису толико порасле да могу да угрозе фискалну стабилност. Проблем је што се 
преко повећања плата средства нерационално користе, уместо да иду за подстицај привредном 
расту, непродуктивно се троше у повећање плата а то не стимулише привредни раст”, рекао је 
Петровић приликом представљања Стратешких препорука Фискалног савета за следећу годину. 
Он је оценио да кад се једном повећају онда плате трајно држе тај ниво, јер „кад их подигнете 
не можете да их смањите, а биће жеље да буде и веће”, и запитао је шта ако дође до рецесије. 
Члан Фискалног савета Владимир Вучковић рекао је да је улога овог тела да препозна која су 
расположива средства и шта су приоритети. 
„На нивоу градова и општина можемо да кажемо да недостаје основна комунална 
инфраструктура, и то треба да буде приоритет, а онда, ако власт има новца, и за друге 
програме. Ми не оцењујемо да ли је добро или лоше, то је на грађанима”, одговорио је 
Вучковић на питање новинара о оправданости улагања на реконструкцији тргова у Београду.  
 
 

Србија плаћа одштету од 180.000 евра за 90 радника 
 
Стразбур - Европски суд за људска права наложио је држави Србији да због неизвршења или 
одлагања извршења судских одлука донетих у споровима против државних или друштвених 
предузећа, исплати по 2.000 евра сваком од 90 радника тих предузећа. 
Ова одлука, која је данас објављена на сајту Европског суда, донета је у три случаја „Костић 
против Србије”, „Голић и други против Србије” и „Михајловић и други против Србије”. 
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Подносиоци представке жалили су се на неизвршење или одлагање извршења домаћих одлука 
донетих против друштвених/државних предузећа. 
У пресудама се не наводе имена предузећа из којих потичу радници - подносиоци представки, 
али се констатује повреда права гарантованог Европском конвенцијом о људским правима. 
Такође се у све три пресуде наводи исти закључак да „суд сматра да у овом случају власти нису 
предузеле све неопходне напоре да благовремено спроведу одлуке у корист подносилаца 
представке”. 
Због повреде права суд је навео да држава мора да плати подносиоцима представки у року од 
три месеца по 2.000 евра, конвертоване у домаћу валуту по курсу важећем на дан намирења. 
Уколико не дође до исплате поменутих изноза у року од три месеца држава ће морати да плати 
и камату, преноси Танјуг. 
 

 
 

Комуналци у генералном штрајку од 16. октобра ако им не повећају 
зараде 
 
Запослени у комуналном сектору Србије ће, уколико Влада Србије до 9. октобра не 
испуни захтев за повећањем зарада за најмање 13 одсто, ступити у генерални 
штрајк, који ће почети 16. октобра, најавио је данас Савез самосталних синдиката 
Србије. 
     
На такву одлуку, донету на данашњој седници Председништва Синдиката запослених у 
комунално стамбеној делатности Србије, утицао је како наводе у саопштењу, „игнорантски 
однос владе према комуналном сектору, који је већ шест година изузет од икаквог повећања 
зарада, а које су додатно неоправдано умањене у претходних пет година за 10 одсто“. 
„То је довело до тога да запослени у комуналном сектору, са просечном зарадом од 36.000 
динара, не могу да задовоље ни потребе минималне потрошачке корпе. 
Да су комуналци у изузетно тешком положају сведочи и чињеница да више од 35 одсто 
запослених прима минималну зараду, а тај број ће се, са повећањем минималне цене рада за 
2020. годину, повећати на више од 40 одсто, док ће зараде свих радника до више стручне 
спреме бити у висини 2минималца““, истичу из Савеза самосталних синдиката Србије. 
Додају да је синдикат на такве алармантне податке указивао више пута, кроз дописе и захтеве 
за одржавањем састанака. 
„До заједничког решења није дошли ни након недавно упућеног писма председници Владе Ани 
Брнабић, у којем је Синдикат захтевао да се одржи хитан састанак ради разјашњења и 
нужности повећања зарада у овој делатности, нити након непосредних разговора у 
Министарству финансија. Зато је Синдикат принуђен да предузме сва расположива средства 
синдикалне борбе за остваривање својих права“, истичу у саопштењу. 

 
Фискални савет: У наредних пет година могуће повећање јавних 
инвестиција на 5,5 одсто БДП-а 
Пише: Бета 
 
Фискални савет саопштио је данас да условно подржава најављени инвестициони 
циклус Владе Србије, јер сматра да би сума требало да буде мања од предвиђених 
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15 милијарди евра, указавши би Србије у наредних пет година могла да повећа 
јавне инвестиције са садашњих 4,5 одсто на 5,5 одсто бруто домаћег производа 
(БДП) и да укупно издвоји 13 милијарди евра за те намене. 
 
    „Наша прелиминарна анализа је показала да је у средњем року могуће подизати ниво јавних 
инвестиција на 5,5 одсто БДП-а, чиме би сустигли земље централне и источне Европе, а то је 
могуће постићи под условом да се плате у јавном сектору и пензије повећавају у складу са 
економским растом земље“, казао је председник фискалног савета Павле Петровић на 
конференцији за новинаре. 
Истакао је да то значи да би „за све јавне инвестиције у наредних пет година могло да се 
издвоји укупно око 13 милијарди евра“. 
Подсетио је и да је Влада Србије најавила нови инвестициони циклус за наредних пет година у 
износу већем од 15 милијарди евра, али се не зна тачан износ и начин финансирања пројеката, 
њихова финансијска исплативост, а није јасан ни начин на који је радјена селекција пројеката. 
„Фискални савет подржава то повећање јавних инвестиција, јер постоје огромне потребе у 
области заштите животне средине, путној и железничкој инфраструктури, као и просвети и 
здравству, али да би тај план био кредибилан потребно је да се процене расположива средства 
до 2025. године, направи селекција пројеката и процени њихова економска исплативост“, казао 
је Петровић. 
Додао је да је потребно да постоји и јавна расправа о таквим пројектима, као и да би требало 
преиспитати одлуку да се улаже у спортске објекте, попут стадиона. 
 

Почело суђење директору лучанске фабрике Милан Благојевић - 
Наменска 
Радници вређали породицу погинулог колеге 
Пише: Н.Ковачевић 
 
 
Неколико стотина радника државног предузећа „Милан Благојевић – Наменска“ 
из Лучана окупили су се данас испред и у близини Основног суда у Ивањици, како 
би изразили подршку Радошу Миловановићу, генералном директору тог 
предузећа, и двојици фабричких руководилаца – Владимиру Лончаревићу и Тому 
Стојићу, којима је почело суђење у том суду. 
     
Њих тројица су оптужени да су одговорни за трагедију од 14. јула 2017. године, када су у 
експлозији барута погинули радници Миломир Миливојевић и Милојко Игњатовић. Према 
оптужном предлогу Стевана Милићевића, заменика јавног тужиоца у Ивањици, Миловановић, 
Лончаревић и Стојић су окривљени да су извршили по једно тешко кривично дело дело против 
опште сигурности и за њих је тужилац предложио затворске казне у трајању од по једне године 
и шест месеци до три године. 
И поред сумњи да су њихов долазак испред ивањичког суда организовали пословодство и 
фабрички синдикат, окупљени тврде да су се сами и спонтано организовали и да су путовали 
сопственим колима и о сопственом трошку, како би подржали Радоша Миловановића и 
двојицу руководилаца у фабрици. 
Грађани Лучана су доставили Данасу фотографије на којима се виде радници те фабрике како 
се на појединим местима у граду и у кафанама окупљају, а потом аутомобилима одлазе из 
града. Међу њима су били најближи сарадници Радоша Миловановића, представници 
фабричког синдиката и други запослени. 
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У тој војној фабрици је запослено око 1.300 радника, од којих је, како је раније Данасу рекао 
Зоран Бабић, председник синдиката, њих око 800 затражило слободан дан у среду и да је тај 
синдикат постигао договор са пословодством о томе да им се одобри оправдани изостанак са 
посла. 
Улаз у суд и зграду суда је обезбеђивао велики број полицајаца. Међу радницима, који су о 
трошку државе одсуствовали са посла и „спонтано“ се окупили испред ивањичког суда, било је 
оних који су вређали чланове породице Миливојевић, која је у експлозији изгубила сина 
Миломира и дуже од две године инсистирала на томе да се утврди одговорност за ту трагедију. 
– То су колеге које су радиле са мном деценијама у предузећу. Рекао сам им „свака вам част ако 
сте дошли да подржите мог мртвог сина, а ако сте дошли да подржите лучанског Јутку – 
Радоша Миловановића, дабогда да доживите судбину моје породице“, а онда су почели да вичу 
и вређају нас, што је било страшно. Када се појавио Радош Миловановић сви су га поздравили 
аплаузом, казао је за Данас Милован Миливојевић. 
Иначе, суђење је одложено за 15. новембар, јер је бранилац осумњиченог Томе Стојића поднео 
тужилаштву предлог о споразумном признању његове кривице. Одлагању суђења, које су 
прихватили заменик тужиоца и Владимир Тодорић, адвокат породице Миливојевић, 
противила се одбрана остале двојице осумњичених, посебно Драган Палибрк, адвокат Радоша 
Миловановића, али суд је одлучио да пролонгира суђење. 
– Суд је одолео притиску одбране да спречи постизање споразума о кривици Томе Стајића и 
тужилаштва, рекао је за Данас Тодорић. 
Подсетивши на то да фабрика „Милан Благојевић „није приватна фабрика, барем не званично, 
већ да је државно предузеће“, он је додао да су „радници тог предузећа добили дневнице и 
одсуство са посла да би дошли испред суда да направе простаклук, уз благословом државе“. 
– Држава је одобрила одсуствовање више стотина радника са посла из државне фабрике да 
дођу и вређају оца, мајку и сестру настрадалог младића и то због оптужнице коју је подигла 
иста та држава. Одбрана је“, додаје Тодорић, „очигледно пресликала модел одбране Јутке и 
Симоновића и покушава да утиче на суд притиском руље, уз благослов владајуће странке“. 
Вучићев адвокат брани оптуженог директора фабрике 
Иначе, адвокат Драган Палибрк, који брани директора Наменске – Радоша Миловановића, 
раније је заступао и председника Србије Александра Вучића у спору који је против њега 
покренуо лидер Народне странке Вук Јеремић. Јеремић је Вучића тужио за повреду части јер га 
је председник државе назвао „шефом међународне банде лопова“. 
 

Завршена Међународна конференција „Жене лидери и одржив развој 
– истински равноправне“ 
 
Данас је завршена Међународна конференција „Жене лидери и одрживи развој – 
истински равноправне“, која се по први пут одржала у Србији и окупила глобалне 
званичнице и званичнике, са циљем успостављања сарадње између жена светких 
лидера, са женама лидерима из наше земље и са Балкана. 
Пише: Данас  
     
Први данашњи панел био је на тему „Родни стереотипи и представљање жена у медијима“. На 
њему су учеснице говориле су о положају жена у Србији и кроз примере добре праксе покушале 
да оснаже жене и да их охрабре како у личном, тако и у пословном смислу. 
Једна од саговорница на првом панелу била је Ирена Вујовић председница ГО Савски Венац и 
том приликом изјавила да у граду Београду, од 2015. године постоји Савет за родну 
равноправност, који пре свега има за циљ економско оснаживање жена. 
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“Ми које смо на функцијама управо можемо да пружимо руку, да заједничким снагама учунимо 
препреке једноставнијим. Оно што је важно јесте да се жене све више укључују у друштвено-
политичке активности. Високе функције и радна места су давно била повезивана са 
мушкарцима, али данас то није случај, већ мерило треба да буду резултати, а не то да ли сте 
мускарац или зена”, рекла је Вујовић. 
Учеснице на првом панелу биле су и Ксенија Вучић новинарка, др Катарина Штрбац 
директорка Дирекције за европске интеграције и управљање пројектима, др Елма Елфић 
Зукорлић генерална менаџерка Интернационалног Универзитета у Новом Пазару, Милена 
Поповић Ивановић кабинет председнице Владе Републике Србије, Наташа Тасић оперска 
певачица, Бојана Радаковић подсекретарка Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
Града Београда. 
,,Једна од најбитнијих промена са културолошким значајем савременог друштва је 
еманципација, односно промена улога жене у приватној и јавној сфери. Образовање, 
запослење, самоостваривање, као и активно учешће у друштвеном животу само су неке од 
животних опција којима модерна жена тежи”, истакла министарка без портфеља задужена за 
демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић на данашњој другој 
панел дискусији ,,Жене и породица”. “Још један од изазова са којим се Србија, али и остале 
европске и светске државе суочавају, јесте је старење становништва. Трендови показују да ће до 
2050. године око 1,5 милијарди људи имати преко 65 година, што ће премашити број 
адолесцената, али оно што је посебно уочљиво јесте видна феминизација старења” рекла је 
министарка и додала да у свету, ове године, у популацији изнад 65 година 55% чине жене, а 
преко 80 година њих је чак 61%. 
Наталија Комарова гувернерка Ханти – Мансијског аутономног округа – Југре из Русије 
захвалила се на позиву и могућности да учествује на конференцији. „Долазим у име 
Евроазијског женског форума, и ову конференцију првенствено треба да гледамо са женске 
стране, на хармоничан начин, да жене могу сасвим равноправно да живе. Улога форума је врло 
корисна у међународној сарадњи и то је организација која ради на разлицитим питањима 
роднеравноправности са професионалцима“, изјавила је Комарова у оквиру другог панела. 
Учеснице на другом панелу биле су и Кетлин Чаба амбасадорка Канаде у Србији, Регина де 
Доминицис директорка Дечијег Фонда у Србији – УНИЦЕФ, Стана Божовић државна 
секретарка у министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је организатор ове 
међународне конференције, а идеја је била да се афирмише допринос који жене, на 
руководећим положајима пружају у остваривању Циљева одрживог развоја Уједињених 
нација и која је окупила више од 200 гошћи из целог света које учествују. 
У оквиру завршног дела, потписана је и Заједничка изјава о намерама за развој сарадњи 
између Владе Ханти-Мансијског аутономног округа – Југре и Министарства за рад 
запошљавање, борачка и социјална питања. 
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У СКУПШТИНИ ПРЕДСТАВЉЕН СЕТ ЕКОНОМСКИХ ЗАКОНА: Биће боља 
контрола државне помоћи 
Д. И. К.   
 

Министар финансија Синиша Мали у четвртак је у Скупштини Србије представи 
нови Предлог закона о рачуноводству и још два предлога економских закона 
ОД 1. јануара 2022. предузећа и предузетници ће фактуре моћи да издају искључиво у 
електронском облику, а не у папиру. Ово је једна од новина предвиђена новим Предлогом 
закона о рачуноводству, о којем су расправљали посланици у парламенту. 
 
Министар финансија Синиша Мали у четвртак је у Скупштини Србије представио овај и још 
два предлога економских закона - о ревизији и о контроли државне помоћи. 
- Циљ је подизање нивоа квалитета финансијског извештавања у Републици Србији, што је 
један од предуслова за стварање бољег пословног амбијента у земљи, за подстицај развоју 
домаће привреде и привлачење потенцијалних страних инвестиција - изјавио је Мали, 
говорећи о Предлогу закона о рачуноводству и Предлогу закона о ревизији. 
 
Министар је нагласио да ћа предузећа и предузетници који пружају рачуноводствене услуге - у 
року од три године од дана ступања на снагу новог Закона о рачуноводству бити у обавези да 
ускладе своје пословање са одредбама закона. 
- Биће дефинисана обавеза предузећа, односно предузетника да фактуре као рачуноводствене 
исправе издају искључиво у електронском облику. Поједноставиће се процедура издавања 
фактура и скратити време неопходно за обављање ових послова, а биће обезбеђен бржи 
повраћај ПДВ - навео је Мали и додао да ће е-фактуре бити обавезне од 1. јануара 2022. 
Према његовим речима, различите категорије правних лица моћи ће да примењују 
Међународне стандарде финансијског извештавања приликом састављања редовних 
финансијских извештаја. 
- Ово ће утицати на додатно смањење трошкова правним лицима у вези са финансијским 
извештавањем, лакше пословање и обезбеђивање да њихови финансијски извештаји буду 
транспарентнији и поузданији - казао је Мали. 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 
 
 Једна од најважнијих измена Предлога Закона о ревизији је што се јавни надзор над 
обављањем ревизије и контрола квалитета над радом ревизорске струке обједињава у оквиру 
једне институције - Комисије за хартије од вредности. Сада се овај поступак одвија у три 
институције - Комори овлашћених ревизора, Одбору за јавни надзор над обављањем ревизије и 
Министарству финансија. 
Министар је додао да ће изменама закона о рачуноводству бити прихваћене и препоруке 
Манивала - комитета Савета Европе који окупља експерте који процењују усклађеност држава 
чланица са свим релевантним међународним стандардима за борбу против прања новца и 
финансирања тероризма. То се односи на забрану оснивања фирми и агенција за пружање 
рачуноводствених услуга особама које су кривично осуђиване. Забрана се протеже и на 
предузећа и повезана лица, која су кривично осуђивана. 
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Када је реч о Предлогу закона о контроли државне помоћи, њиме се, према министровим 
речима, постиже јачање транспарентности приликом доделе помоћи, ефикаснија контрола, као 
и отклањање нејасноћа које су уочене у примени постојећег прописа: 
- У закону су јасно истакнути и побројани инструменти доделе државне помоћи ради лакшег 
сналажења даваоца државне помоћи, а наведене су и ситуације које не представљају државну 
помоћ. Предлаже се и успостављање регистра државне помоћи и помоћи мале вредности, и то 
најкасније у року од годину дана од почетка примене овог закона. 
Он је истакао и да ће усвајањем Предлога закона о контроли државне помоћи бити испуњене и 
преузете обавезе из ССП, при чему ће Комисија за контролу државне помоћи стећи статус 
правног лица, располагати сопственим буџетом и за свој рад одговарати Народној скупштини. 
Она ће моћи да наложи и повраћај већ додељених средстава. 
ЛИЦЕНЦЕ 
Сви сертификати које поседују књиговође и рачуновође у Србији, а који им омогућавају да се 
баве тим послом, важиће и након усвајања новог Закона о рачуноводству, изјавио је Мали. 
Како је навео - сви сертификати важиће и даље, а новим законом ствара се обавеза за нове 
рачуновође и књиговође да имају лиценце које су усклађене са европским нормама. 
 
 

 
 

Синдикат комуналаца најављује штрајк, траже веће плате 
Извор: ФоНет 
     
БЕОГРАД: Запослени у комуналном сектору Србије ће, уколико Влада Србије до 9. октобра не 
испуни захтев за повећањем зарада за најмање 13 одсто, ступити у генерални штрајк који ће 
почети 16. октобра, одлучено је на данашњој седници Председништва Синдиката запослених у 
комунално стамбеној делатности Србије. 
 
У саопштењу се наводи да је комунални сектор већ шест година изузет од икаквог повећања 
зарада, а које су у протеклих пет година умањене за 10 одсто. 
Запослени у комуналном сектору, са просечном зарадом од 36.000 динара, не могу да задовоље 
ни потребе минималне потрошачке корпе, а више од 35 одсто запослених прима минималну 
зараду. 
До заједничког решења није дошло ни после писма председници Владе Србије Ани Брнабић, у 
којем је синдикат захтевао да се одржи хитан састанак ради разјашњења и нужности повећања 
зарада у овој делатности, нити после разговора у Министарству финансија. 
 

ФС: Повећани диспаритети плата обесмишљавају платне разреде 
Извор: Танјуг 
     
БЕОГРАД: Повећавањем диспаритета до којих долази због прекомерног повећања плата у 
јавном сектору, погоршавају се претпоставке за увођење платних разреда, оценио је данас члан 
Фискалног савета Владимир Вучковић. 
 
После вишегодишњег оклевања увођење платних разреда сада се најављује за половину 
следеће године. 
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Вучковић је новинарима приликом представљања стратешких препорука Фискалног савета за 
2020. годину, рекао да је спискове радних места и плата могуће урадити следеће година, "али 
уз крвав рад који је изостајао свих ових година". 
Он је казао да би увођење платних разреда "ако је усред године, тражило ребаланс, а иду 
избори, и све изгледа неизвесно", па оценио да Фискалном савету личи да се увођење платних 
разреда одлаже за 2021. годину. 
"Нада да платни разреди испадну како треба све више бледи, а нешто што би се звало платни 
разреди а нема суштину - то нам не треба", рекао је Вучковић и навео да, ако у платне разреде 
не уђу војска и функционери, то нису прави платни разреди. 
Члан Фискалног савета је оценио да се све више губи нада за праве платне разреде, јер се 
паритети зарада у јавном сектору додатно нарушавају линеарним и неселективни повећањима 
зарада, "па можемо доћи у ситуацију да платни разреди више не могу да функционишу и кад се 
уведу". 
Вишак у буџету искористити за подстицање раста 
Вишак средстава који је током ове године остварен у буџету од око 45 милијарди динара 
требало би искористити за подстицање привредног раста и инвестиције у инфраструктуру, 
превасходно комуналну и заштиту животне средине, оценили су данас чланови Фискалног 
савета на конференцији за новинаре у Београду. 
Фискални савет указује да најефикаснија пореска мера за постицај привредном расту смањење 
фискалног оптерећења, као и повећање јавних инвестиција у инфстраструктуру, што је, наводе, 
потребно не само због убрзања привредног раста већ и њеног лошег стања. 
Чланови савета препоручују да се око 20 милијарди динара слободних средстава искористи за 
смањење пореског оптерећења на рад, а преосталих 25 до 30 милијарди динара у 
инфраструктуру, комуналну, пре свега, као и заштиту животне средине. 
 
 
Инвестиције у комуналну инфаструктуру и заштиту животне средине потребно је и могуће 
повећати у 2020. за око 130 милиона евра, казао је председник Фискалног савета Павле 
Петровић. 
Он је рекао и да је основни проблем привреде Србије недовољан привредни раст, који је, како 
истиче, испод нивоа који је потребан Србији, а при томе Фискални савет предвиђа додатно 
успоравање раста наредне године. 
Прелиминарна пројекција предвиђа да би он 2020. могао да буде око три одсто, што је, како је 
рекао, Петровић мање у односу на раст у другим земљама централне и источне Европе. 
"Зато мислимо да додатна средства треба искористити за подстицање привредног раста за 
следећу годину како би он могао да буде већи у наредним годинама", оценио је Петровић. 
Фискални савет упозорио је и да су ребалансом будздета за 2019. ова слободна средства већ 
добрим делом потрошена, тачније трећина вишка средстава (14 милијарди динара), и усмерена 
ка расту плата у држави од преко 9, 5 одсто. 
Петровић сматра да је толики раст плата економски неоправдан и да ће подстаћи само 
потрошњу, те каже да би би оправдан раст од 5, 5 одсто. 
"Новац дат у инвестиције ефектнији је него онај уложен у потрошњу", приметио је Петровић. 
Повећање плата у појединим секторима, како је рекао, урађено је без "неке пратеће анализе". 
Представници Фискалног савета нагласили су да је неопрадвано што је само за опремање 
војске и полиције намењено 10 милијарди. 
Истовремено, оценили су да успешно спроведена фискална консолидација из 2015. године има 
одложене позитивне ефекте на буџет. 
"Уравнотежени буџет у претходним годинама утицао је на смањење јавног дуга, а утицаће и на 
смањење издатака за плаћање камата", казао је Петровић. 

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2019-10/Tan2019-10-3_11453371_1.jpg
https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2019-10/Tan2019-10-3_11453371_1.jpg
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Почели званични разговори мисије ММФ с делегацијом Србије 
Извор: Танјуг 
     
БЕОГРАД: Званични разговори делегације Републике Србије и мисије Међународног 
монетарног фонда почели су данас пленарним састанком који је одржан у Народној банци 
Србије (НБС). 
 
Делегацију Србије предводи Јоргованка Табаковић, гувернер НБС и гувернер Србије у ММФ-у, 
а на челу мисије ММФ-а је Јан Кејс Мартејн. 
У разговорима су учествовали и представници Владе Србије, саопштено је из НБС. 
Мисија ММФ-а боравиће у Београду до 15. октобра како би се обавили разговори у вези са 
трећим полугодишњим разматрањем спровођења економског програма који је ММФ подржао 
Инструментом за координацију политике, а који је одобрен у јулу 2018. године на период од 30 
месеци. 
Биће разматрана актуелна фискална, монетарна и укупна макроекономска кретања, као и 
реализација утврђених квантитативних и реформских циљева економског програма, 
подржаног Инструментом који има саветодавни карактер и не предвиђа коришћење 
финансијских средстава, наводи се у саопштењу. 
 
 
 

 
 
 

Запослени у комуналном сектору Србије најављују генерални штрајк 
БЕОГРАД –  
 
Запослени у комуналном сектору Србије ће, уколико Влада Србије до 9. октобра не испуни 
захтев за повећањем зарада за најмање 13 одсто, ступити у генерални штрајк који ће почети 16. 
октобра, одлучено је на данашњој седници Председништва Синдиката запослених у комунално 
стамбеној делатности Србије. 
У саопштењу се наводи да је комунални сектор већ шест година изузет од икаквог повећања 
зарада, а које су у протеклих пет година умањене за 10 одсто. 
Запослени у комуналном сектору, са просечном зарадом од 36.000 динара, не могу да задовоље 
ни потребе минималне потрошачке корпе, а више од 35 одсто запослених прима минималну 
зараду. 
До заједничког решења није дошло ни после писма председници Владе Србије Ани Брнабић, у 
којем је синдикат захтевао да се одржи хитан састанак ради разјашњења и нужности повећања 
зарада у овој делатности, нити после разговора у Министарству финансија. 
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ПКС: Привредна комора и Марко Чадеж ни на који начин не утичу на 
одлазак лекара у Немачку 
Пише: Бета 

 
 
Привредна комора Србије и њен председник Марко Чадеж, својим стратешким 
опредељењем и активностима, ни на који начин не утичу на одлазак медицинског 
особља и лекара у Немачку, каже се у писаном саоштењу упућеном Бети. 
     
Приоритет Привредне коморе Србије јесте да кроз иницијативе и предлоге пословне заједнице, 
допринесе креирању квалитетног и подстицајног амбијента за привређивање. 
Она се залаже за унапређење конкурентности компанија, које послују на тржишту Србије, 
привлачење инвеститора и побољшање услова за пословање, самим тим и за отварање нових 
радних места и повећање запослености. Активним ангажовањем и у сарадњи са надлежним 
институцијама, Привредна комора Србије настоји да се образовни систем прилагоди потребама 
привреде, како би млади школовани кадрови испуњавали услов за стицање неопходних 
пословних квалификација и вештина у складу са захтевима тржишта. 
Наша пословна асоцијација погрешно је доведена у везу са „Спектром“ и читав негативан 
контекст креиран је на бази неутемељених информација. Истине ради, за пласирање 
злонамерних информација искоришћен је догађај од пре готово три године, са којим ПКС није 
имала никакве везе, већ је у комерцијално закупљеној сали компанија “Спектра” одржала свој 
скуп који ни на који начин није био део коморских активности. 
Привредна комора Србије са Националном службом за запошљавање реализује активности 
усмерене на иницирање образовних програма и профила у складу са потребама привреде, ради 
повећања запошљавања младих и њиховог останка у земљи. 
Потпредседник Странке слободе и правде (ССП) Борко Стефановић оптужио је раније данас 
Привредну комору Србије (ПКС) да у сарадњи са немачком агенцијом Спектра и Националном 
службом за запошљавање, „систематски, организовано отпрема наше лекаре и медицинско 
особље у Немачку“. 
 
 

Петровић: Повећање плата од око 9,6 одсто је економски неодговорна 
мера 
 
 
АУТОР:Јелена Петровић 
Председник Фискалног савета Павле Петровић каже да је главни фокус буџета за 
следећу годину требало да буде стимулисање раста, јер је низак привредни раст 
основна бољка Србије. Основни проблем је што се слободна средства стављају у 
потрошњу, уместо у путеве, железницу, комуналну инфраструктуру и заштиту 
живтоне средине, уместо у смањење пореза и оптерећења приватном сектору, 

http://rs.n1info.com/journalist142/Jelena-Petrovic
http://rs.n1info.com/journalist142/Jelena-Petrovic
http://rs.n1info.com/journalist142/Jelena-Petrovic
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чиме би му се омогућило да инвестира и расте, каже. Економски је неодоговорна 
мера да повећате плате у држави дупло више него што расте БДП, истиче. 
"Прво ту се ради о платама у државном сектору и одрживо и економски оправдано повећање 
плата као и пензија треба да буде пропорационално расту привреде, а привреда очекујемо да ће 
догодине расти око 3 одсто реално, и томе додамо инфлацију од 2, 2,5 одсто, што номинално 
значи да ће производ земље, очекујемо, порасти око 5,5 одсто и то је главни репер за одрживи 
пораст плата и пензија. А остала слободна средства која се појаве у буџету догодине треба да се 
користе да се стимулише привредни раст Србије, јер низак привредни раст представља њену 
основну бољку... И тек кроз повећање привредног раста, доћи ће до већих плата у приватном 
сектору, а онда и у државном сектору, и до већих пензија и то је здрав и дугорочно одржив пут", 
наглашава гост Н1. 
Говорећи о суфициту у 2019, каже да је до њега дошло јер је наплата прихода била нешто већа. 
Део те наплате је био једнократни догађај - порез од концесије за аеродром, добитак Народне 
банке и та средства су дошла у буџет - и он се неће поновити, а друга половина је била боља 
наплата услед веће запослености и раста плата, наводи Петровић. 
 
Суфицит се  дешавао две године уназад, и ребалансом Влада је предложила да се он потроши, 
каже. 
Сама та одлука да се потроше средства је у реду, јер ће онда бити и мали дефицит и практично 
је то уравнотежен буџет, каже Петровић. Он додаје да је Фискални савет то оценио као нешто 
што је у реду, али проблем је структура тог трошења. 
Ризик да ће се јавни дуг повећати, каже да не постоји. Тај дефицит је и даље веома низак, он је 
0,5 одсто БДП у овој години, а и планови који постоје за 2020. у погледу дефицита су у реду - и 
тада се планира низак дефицит и то ће доводити до даљег смањења јавног дуга, каже 
председник Фискалног савета. 
Али, друга страна проблема је што овај ребаланс за 2019. и буџет за 2020, унутар оквира тог 
ниског дефицита, слободна средства ставља у потрошњу уместо у стимулисање привредног 
раста, наглашава Петровић и наводи да је то основни и велики проблем. 
Та средства би, како каже, требало да иду на смањење пореза приватном сектору и то пре свега 
на смањење оптерећења за рад приватном сектору. "Правећи груби рачун за наредну годину, 
видели смо да 20 милијарди динара може да се врати привреди кроз смањење пореза - 
смањено оптерећење рада сада је 62 посто, пало би на 60 одсто, и пре свега би се фокусирало 
смањење на оптерећење најнижих зарада јер су оне порасле", наводи. 
А други део, од 20 до 25 милијарди требало би, какко истиче, да иде у додатне инвестиције - 
путеве, железнице, комуналну инфраструктуру и заштиту животне средине. То се годинама не 
дешава - комунална инфраструктура је веома лоша, а Србија је једна од најзагађенијих земаља, 
подвлачи. Показали смо у овој презентацији да постоји новац за то, да постоје пројекти и да 
треба започети идуће године те неопходне инвестиције, истакао је. 
На питање да ли ће се то наћи у буџету за идућу годину, наводи да се сада види да, и ако се тога 
буде у буџету, биће знатно редуковано. Јер самом чињеницом да су плате повећане овим 
ребалансом, то се преноси на идућу годину, и појешће скоро трећину ових пара за ове 
инвестиције, наводи Петровић. 
"Већ сада видимо да су најаве Владе за смењење пореза, што намерава да учини, упола мање од 
онога што је могло да буде и што предлажемо, око 10 милијарди динара. И то је основна ствар 
где се средства неће на прави начин употебити", истиче Петровић. 
Већ две године заредом имамо снажно повећање инвестиција за војску и полицију, а 
ребалансом је то још повећано, и тако скоро ништа неће остати од додатних средстава за 
инфраструктуру, наводи. С овим ребалансом се види да је тај тренд инвестиција у безбедносни 
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сектор настављен, додаје гост Н1 који наводи да се, кад је то у питању, готово четири пута више 
улаже у Србији него у земљама централноисточне Европе. 
Каже да су мере о којима говори Фискални савет мере које треба да подстакну привредни раст 
(смањење пореза приватном сектору, улагање у инфрастрктуру...), а да за то, са оваквим 
трендом неће бити новца. Напомиње и да је, при том, привредни раст Србије испод оног у 
централноисточној Европи. Ми растемо око 3, 3,5 одсто, они су расли око 4, наводи. У 2019. и 
2020. се очекује да се привредни раст успорава и код нас и у Европи и да ћемо расти догодине 
око 3 одсто, каже Петровић који констатује да је то недовољно. "Кад све то заокружите 
неопходно је предузети мере које ће тај привредни раст погурати навише и из тога плаћати 
плате и пензије". 
На питање да ли је онда та одлука популистичка, с обзиром на то да следе и избори, Петровић 
каже да је економски неодговорна. 
"У сваком случају економски је неодоговрна мера да повећате плате у држави дупло више него 
што расте БДП. Оно што додатно забрињава је да је то друга година заредом да се дешава. Ове 
2019. ће плате у држави порасти за нешто више од 9 одсто у поређењу са производњом која ће 
порасти 5 или 5,5 одсто, а већ се за следећу годину планира слична ствар", каже. 
Проблем је, наводи, и што се поново одложило и померило увођење платних разреда, које се 
помиње од 2014. То је одложено да се уради средином 2020, што практично значи да се 
оставља за 2021, каже. Ово повећање не само да је велико у просеку, него је диференцирано по 
секторима, и то је рађено без анализа, и додатно се праве неоправдане разлике у платама, 
наводи Петровић који то илуструје примером да су плате инжењера у Министарству 
грађевинарства мање него инжењера у МУП-у... Те диспорпорције су огромне, и додатно се 
нарушавају ти односи, каже, наводећи да је велико је питање да ли ће платни разреди и 
заживети, иако се стављају као план. 
Једнократна помоћ: Требало је прво утврдити стварно социјално стање појединих 
категорија 
Упитан о једнократној помоћи пензионерима од 5.000 динара, каже да је то мањи 
удар него повећање плата. Плате су стално повећане и то се преноси на следећу 
годину, али сама та мера није добро циљана мера социјалне политике, навео је. 
Петровић каже да има 100.000 старих људи који уопште не примају пензију и 
стварно су финансијски угрожени и неће обухваћени том мером, а  с друге стране, 
постоје људи са добростојећим пензијама који ће добити помоћ. Та мера, као мера 
социјалне политике је слаба, оно што треба да се утврди је какво је стварно 
социјално стање појединих категорија и онда да се та средства, која нису мала, око 
девет милијарди динара, расподеле управо тамо где је потребно, нагласио је 
Петровић. 
Министар Мали је рекао да ће пре краја године просечна плата у Србији бити 500 евра. 
Петровић подвлачи да ће нешто испод 500.000 људи бити обухваћено повећањем плата од 
нешто више од 9 одсто и додаје: "Ако се на тај начин достигне тих 500 евра, то није здрав 
економски начин, рационалније би било да су смањени порези. Главна, здрава економска мера 
јесте да ви омогућите приватном сектору да инвестира,  расте и да плате у приватном сектору 
достигну тај ниво". 
Враћајући се на проивредни раст, Петровић каже да је за ову годину планирано да он буде 3,5, 
што је, како оцењује, скромно, али и да се то успорава и да ћемо вероватно годину завршити с 
три посто, што је веома мало. "А што је узнемиравајуће то је да ћемо и следеће године имати тај 
раст од три одсто, пре свега што нисмо неке кључне реформе у земљи покренули, напр. јавна 
предузећа, ЕПС, нисмо стимулисали привредни сектор, смањили порезе а и због међународне 
ситуације - јер долази до успоравања раста у Немачкој и Италији што ће кочити и наш 
привредни раст", истакао је. 
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Ситуација економска се у том смислу релативно погоршава, додаје. Зато, како закључује, 
главни фокус буџета за следећу годину је  требало да буде стимулисање раста. 
 

Повећање инвестиција у војску и полицију уместо у подстицање бржег 
раста 
 
 
АУТОР:Маја Ђурић 
 

Владин предлог о томе како би требало да се потроши вишак из државне касе, 
оштро критикују у Фискалном савету. Ово је први пут у последњих пет година, да 
вишак у државној каси одлази за потрошњу, што је за стручњаке из тог тела 
апсолутно економски неоправдано. 
Фискални савет сматра да би вишак у каси могао да се појави и у буџету за 2020, због тога 
апелују на Владу да тај новац уложи у подстицање бржег привредног раста. Међутим, питање је 
да ли ће последњи потези Владе покварити постигнуте резултате досадашњим мерама штедње? 
Када је у септембру 2014. године тадашњи премијер, а садашњи председник државе 
Александар Вучић, саопштио да на снагу ступају мере штедње - такву економску политику 
власт је правдала речима да је штедња одговоран однос према новцу свих грађана и да је то 
најхрабрији потез. Пет година касније, Влада има другачији приступ. 
ПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ 
Не само да је буџет за 2019. био скројен као први буџет у ком нема мера штедње, већ је то буџет 
са суфицитом, који је власт решила да великодушно расподели. Такав заокрет у економској 
полици, Фискални савет није обрадовао. Пред камерама - критика за критиком, јер је,  кажу - 
понашање Владе економски неоправдано.  
Павле Петровић, председник Фискалног савета, наводи да је главни проблем то што се та 
средства нерационално користе. Баш оно чиме се премијерка и министар финансија хвале - 
повећањем плата за запослене у јавном сектору у распону од осам до петнаест одсто, за 
Фискални савет је најштетнији потез по актуелну економску ситуацију. 
Забрињава Фискални савет и привредни раст у наредној години, очекују да раст БДП-а у 2020. 
буде око три одсто, што је и даље међу најнижим растом у Европи. Упозоравају да вишак новца 
у буџету за следећу годину никако не би требало да оде за нова повећања плата, али и додају да 
би коначно увођење платних разреда имало позитиван ефекат по целокупну економију. 
"То дизање плата ће имати ефекат само један месец у 2019. то је децембар, али главни ефекат 
ће имати у 2020. Самом мером овим ребалансом буџета тј. неоправдани повећањем и 
економски неодговорним повећањем плата ће скоро трећина слободних средстава да оде у 
потрошњу уместо у подстицање ионако ниског привредног раста у Србији", наглашава Павле 
Петровић, председник Фискалног савета. 
"Та нада да платни разреди могу да испадну како треба, све више бледи, а нешто што би се 
назвало платним разредима, а не би представљало суштински тај систем, нам и не треба. 
Кључно је, ми смо о томе више пута писали, да сви делови државног система буду укључени. С 
обзиром на то да иду и избори, да ли је реално да се Влада томе заиста посвети, све то изгледа 
прилично неизвесно и нама делује да се то у најбољем случају одлаже за 2021. годину", истиче 
Владимир Вучковић, члан Фискалног савета 
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Протест медицинских сестара у Загребу 
 
  
У Загребу је у току велики протест медицинских сестара. Сестара и техничара на 
протесту је око 2.000, а придружили су им се и грађани, јавља репортерка Н1. 
Протестанти с главног загребачког трга дошли су на Марков трг, пред Владу. 
Повод протеста је незадовољство недавним парафирањем додатка Колективног уговора. 
Медицинским сестрама, како се наводи у саопштењу, то конкретно значи 50 куна већу плату. 
Оне захтевају повећање основице плате за 25 одсто, враћање додатка на године радног стажа и 
запошљавање нових медицинских сестара. 
Министар здравства Милан Кујунџић и представници синдиката потписали су у петак Додатак 
ИИ. Колективном уговору (КУ) за делатност здравства и здравственог осигурања, којим се 
запосленима у здравству од 1. септембра повећавају додаци на плате за седам одсто. 
Предвиђено је линеарно повећање додатка за три и четири одсто. 
Како јавља репортерка Н1 Ивана Копчић, на Тргу бана Јосипа Јелачића окупило се 2.000 људи, 
а медицинским радницима придружили су се и грађани који их подржавају.  
Санда Алић, једна од организатора протеста, која истиче да је само прва међу једнакима, рекла 
је да траже повишицу од 25 одсто плате, као и додатке на услове рада и додатке на године 
стажа које су им, како каже, узели 2014. године. 
"Захтева има више, али ови су издвојени. То ћемо изнети на Марковом тргу. Очекујем да нас 
приме, а сигурно ће нас примити саборски Одбор за здравство. Имамо испланирано неколико 
корака унапред, а протест је само први", рекла је Алић. 
Једна медицинска сестра с којом је репортерка Н1 разговарала има 38 година стажа, и са свим 
додацима има плату око 6.000 куна. 
"То није довољно, иако морам признати да кад људи чују 6.000 куна, многима звучи пуно. 
Основна плата је 5.300, а остало су суботе, недеље, празници. Поподневни и ноћни рад нама се 
обрачунава као јутарњи", истакла је Алић. 
Извор: Н1 
На Марковом тргу сестре су одржале говор којим још једном траже повећање плата. 
"Решиће дуг веледрогеријама, а запитају ли се - ко ће тај лек дати болеснику? Гурају нас преко 
граница издрживости. До када? Јавности се пласира нереална информација о повишици плата 
од 18 посто. То, и кад би била истина, не би била компензација за све што смо закинути. Време 
је да нам вратите одузето - наше плате, наше достојанство, наше место у друштву", говоре 
сестре пред Владом 
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