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Решити питање доказа о плаћању превоза радницима: Социјално-

економски савет тражи да се разјасне законске недоумице  
Извор:Танјуг 

 

Није добро што се у ову годину ушло са неразјашњеним ставом у вези са доказивањем плаћања 
трошкова превоза запосленима, речено је на састанку Социјално-економског савета 
Министарство финансија Србије мора врло брзо да донесе мишљење о томе шта је 
документовани папир којим послодавац доказује да је платио трошкове превоза запосленима, 
како не би плаћао додатни порез, саопштено је данас после седнице Социјално-економског 
савета.  
То је данас била један од тема на седници СЕС-а, на иницијативу послодаваца.  
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Душко Вуковић рекао је на 
конференцији за новинаре после седнице да није добро што се у ову годину ушло са, како каже, 
неразјашњеним ставом у вези са решењем предвођеним изменама Закона о порезу на доходак 
грађана.  
"Министарство финансија мора веома брзо да донесе мишљење које би заиста, по нама, просту 
ствар требало да регулише на начин да се списак запослених, који је и до недавно био 
релевантан буде и документован акт којим се признавало да се на те трошкове не плаћа 
додатни порез. Мислим да је износ негде око 3.900 динара", рекао је Вуковић.  
Навео је да су синдикати на то упозоравали још прошле године у августу.  
Седници СЕС-а председавао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Зоран Ђорђевић, а присуствали су и председник УГС "Независност" Зоран Стојиљковић и 
председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић.  
 
 

 
 

Војни синдикат Србије поднеће кривичну пријаву против министра 
Ђорђевића 
Извор:Бета   
 
Војни синдикат Србије (ВСС) поднеће кривичну пријаву против министра за рад, запошљавање 
борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића због ометања њиховог рада, саопштио је тај 
синдикат. 
Они тврде да се министарство на чијем је челу Ђорђевић протеклих месеци прећутно 
придружује прогону Војног синдиката Србије, кршећи законе Србије, међународне конвенције 
и споразуме Европске уније. 
"Испрва се надлежни Одбор министарства оглушио о законом предвиђени временски рок од 30 
дана - да се изјасни, да би исто то учинио и министар Ђорђевић који потпуно игнорише 
поднеске које му достављамо", пише у саопштењу ВСС. 
Војни синдикат Србије наводи да су они најпрогоњенија синдикална организација у Европи са 
којом се актуелна власт обрачунава најрепресивнијим методама. 
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"Откази, мобинг, понижавања, најниже плате у региону, одлазак 5.000 професионалца за пет 
година... јесу само неки показатељи односа према српској војсци и српском војнику. Наша 
саборност и храброст, довела је до тога да смо са друге стране најутицајнија синдикална 
организација у Србији. Да нам се број чланова из дана у дан повећава и поред прогона и 
опструкција", кажу они. 
Додају да је све очигледније да су у Србији министри умислили да закони морају да се 
прилагођавају њима и да могу да газе и по држави, њеним законима и грађанима. 
"После Александра Вулина, најгорег министра славне српске војске, због кога ћемо се стидети 
пред потомцима дуго векова, и министар Ђорђевић оваквим корацима граби да се нађе у 
друштву политичких креатура о којима ће у будућности неки нови Домановићи и Нушићи 
описивати тренутно стање у српској држави", саопштио је ВСС. 
 

 

 
 

Запослење медицинских сестара и техничара у Нишу 
Поставио: Југпресс  
 

Све медицинске сестре и техничари нишког Клиничког центра којима истиче уговор о 
раду током марта и маја  биће преведени у стални радни однос, саопштио је синдикат 
Независност позивајући се  на договор са представницима Министарства здравља и директора 
ове установе.  
И већи део немедицинских радника који су ангажвани на привременим пословима такође ће 
добити посао за стално „уз испуњавање одређених критеријума“. 

Све што смо договорили треба да буде потврђено на кадровској комисији Министарства 
здравља, навео је председник овог синдиката Миодраг Стојковић и додао да ће о начину 
пријема радници бити накнадно обавештени. 
              Ово је договорено на састанку  Синдиката Независност Клиничког центра Ниш у 
Министарству здравља. У саопштењу се не наводи колико ће запослених у Клиничком центру 
добити стално запослење, али је речено да је кадровским планом Клиничког центра Ниш 
повећан број извршилаца. 
             Састанку у Министарству здравља на коме је договорено преводјење радника у стални 
радни однос присуствовали су директор Клиничког центра Ниш др Зоран Радовановић, 
председник ГСЗ СЗ Зоран Илић, председник синдиката Независност КЦ Ниш Миодраг 
Стојковић и у име Министарства здравља Берислав Векић. 
„Ово је огроман успех јер ће Клинички центар Ниш милионска средства издвајана за примања 
радника на ПП пословима преусмерити у друге сврхе као и за пријем нових радника“, речено је 
у саопштењу синдиката Независност. 
 
 

https://jugpress.com/author/adminlilas/
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ВЛАДИНА КОМИСИЈА ОДОБРИЛА ЗАПОШЉАВАЊЕ. У Нишу посао 
за 250 просветара 
Аутор : Виолета Милићевић  

 

Владина комисија усвојила је одлуку да се распише конкурс за запошљавање у 

просвети на неодређено време. Као што је и планирано, у првој фази одобрено је 

места за око 5000 људи, који у просвети раде на одређено време са пуном нормом 

од 2014. и 2015. године, а и раније. 

„Нови круг запошљавања очекујемо већ почетком фебруара и тада ће бити расписани конкурси 
за оне који раде у просвети од 2016. и 2017. године. Цео процес прате синдикати, представници 
актива директора и школске управе, а школе су у обавези да формирају комисије које ће 
пратити цео процес избора кандидата. Добијањем посла за стално млади ће добити сигурност, 
а самим тим и шансу за заснивање породице. Свакако, ова мера Министарства и Владе ће 
допринети повећању наталитета“, изјавио је министар просвете Младен Шарчевић. 
На територији Школске управе Ниш на овај начин до сталног запослења доћи ће око 250 
просветних радника, рекао је Нишким Вестима начелник Драган Гејо. 
„Критеријум је јасан. У првом кругу биће примљени они који имају један 
предмет 100 посто норме у једној образовној установи. Њих је у Школској 
управи Ниш око 250. Након првог круга биће сагледани они који раде у две и 
више школа и на крају просветни радници који имају норму мању од 100 посто, 
па и они који предају неколико предмета“, истакао је Гејо. 
 
 
 
 
 

 

Како сте ви јутрос дошли на посао?! То ће постати и званични 
доцумент 
Извор:Телеграф Бизнис/Танјуг 

 
"Просту ствар требало би да регулише списак запослених" 

Министарство финансија Србије мора врло брзо да донесе мишљење о томе шта је 
документовани папир којим послодавац доказује да је платио трошкове превоза 
запосленима, како не би плаћао додатни порез, саопштено је после седнице Социјално-
економског савета. 

https://niskevesti.rs/author/violeta/
https://biznis.telegraf.rs/teme/poslodavci
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То је била један од тема на седници СЕС-а, на иницијативу послодаваца. 
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Душко Вуковић рекао је на 
конференцији за новинаре да није добро што се у ову годину ушло са, како каже, 
неразјашњеним ставом у вези са решењем предвођеним изменама Закона о порезу на 
доходак грађана. 
- Министарство финансија мора веома брзо да донесе мишљење које би заиста, по нама, просту 
ствар требало да регулише на начин да се списак запослених, који је и до недавно био 
релевантан буде и документован акт којим се признавало да се на те трошкове не плаћа 
додатни порез. Мислим да је износ негде око 3.900 динара - рекао је Вуковић. 
Навео је да су синдикати на то упозоравали још прошле године у августу. 
Седници СЕС-а председавао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Зоран Ðорђевић, а присуствали су и председник УГС "Независност" Зоран Стојиљковић и 
председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић. 
 


