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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:573866-U-skolama-sutra-strajk-upozorenja 

У школама сутра штрајк упозорења 
Тањуг  

Чланови четири репрезентативна синдиката образовања организоваће сутра штрајк 

упозорења, јер просветни радници још нису добили једнократну помоћ од државе, 

обаћану пре неколико месеци 

Чланови четири репрезентативна синдиката образовања организоваће сутра штрајк упозорења, 
јер просветни радници још нису добили једнократну помоћ од државе, обаћану пре неколико 
месеци. 

У преподневној и поподневној смени неће бити одржан први час, рекла је Тањугу председница 

Уније синдиката просветних раднка Србије Јасна Јанковић. 

Такође, синдикати траже и доношење закона о платама запослених у јавним службама, којим 

би био побољшан материјални положај запослених у образовању. 

Протест организују Унија синдиката просветних радника Србије, Синдикат радника у просвети 

Србије, ГСПРС "Независност" и Синдикат образовања Србије, а челници тих асоцијација 

одржаће сутра и конференцију за новинаре. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:573797-Sindikat-pravosudja-Trosadzije-ostaju-

privilegovane 

Синдикат правосуђа: Трошаџије остају 

привилеговане 
ФоНет  

Синдикат правосуђа Србије оцењује да власт ствара привид да ради на сређивању нереда 

у платама и тражи да Влада повуче предложену верзију закона о систему плата у јавном 

сектору 

Они који су имали високе плате, имаће их и даље, они који су сиромашни и даље ће бити 
сиромашни, а власт ствара привид да ради на сређивању нереда у платама, оценио је 
Синдикат правосуђа Србије захтевајући од Владе Србије да повуче верзију закона о систему 
плата у јавном сектору и "престане да обмањује јавност". 

Требало је да Влада крене обрнутим редом, односно од себе, својих јавних предузећа и 

агенција јер они, заједно, представљају рушилачки фактор и дестабилизују јавне финансије 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:573866-U-skolama-sutra-strajk-upozorenja
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:573797-Sindikat-pravosudja-Trosadzije-ostaju-privilegovane
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:573797-Sindikat-pravosudja-Trosadzije-ostaju-privilegovane
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док увек исти трпе и испаштају, а тамо где је требало власт није ни дирнула, наводи Синдикат 

правосуђа. 

У саопштењу се подсећа да сеспорни закон неће односити на функционере, јавна предузећа, 

агенције, БИА, полицијске службенике, војску, општине и посебне организације у оквиру 

министарстава и да ће се за њих, наводно, донети посебни закони којима ће се уредити или 

ускладити њихове плате, али тек у року од годину дана од дана почетка примене овог 

скандалозног закона. 

Влада је могла, да је хтела, мирне савести да их уведе у овај закон и смањи зараде 

привилегованим трошаџијама, без посебне бриге о томе да ли је то или није у складу са 

Уставом, односно да ли им дира у ниво достигнутих права, сматра Синдикат и подсећа да је 

Уставни суд Влади Србије широм отворио врата одлуком да је и смањење пензија и плата у 

складу са Уставом, то јест у складу са буџетском могућностима. 

Синдикат напомиње да Влада, "дрско и без устручавања" предлаже закон који ће се односити 

само на најсиромашније, констатујући да су посебно угрожени запослени у правосуђу (судови, 

тужилаштва и затвори), као и запослени у државној управи, просвети, здравству и култури. 

Овим законом неће се смањити неједнакост у платама већ ће довести до још веће 

неједнакости, оценио је Синдикат правосуђа и најавио "најрадикалније синдикалне мере". 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/601701/PAD-PLATA-U-REGIONU-Srbija-bolja-samo-od-Makedonije 

ПАД ПЛАТА У РЕГИОНУ Србија боља само од 
Македоније 

Тањуг  

У свим државама региона, осим Македоније, дошло је до пада просечне плате, преноси Радио 

и Телевизија Црне Горе (РТЦГ). 

Према подацима из септембра, просечна плата у Србији за 10,95 евра је мања од оне која је 

исплаћена у априлу и износи 365,20 евра. Иначе, просечна плата у априлу у Србији износила је 

376,15 евра. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/601701/PAD-PLATA-U-REGIONU-Srbija-bolja-samo-od-Makedonije
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Просечна плата у Словенији, према подацима из августа, пала је за 12,25 евра на 995,85 евра, 

чиме је отишла испод "магичне границе" од хиљаду евра, за разлику од марта када је била 

1.008,10 евра. 

 

До пада просечне плате дошло је и у Хрватској и то за 5,68 евра. Просечна плата у тој земљи у 

августу је износила 749,15 евра, док је у марту била 754,83 евра, пренела је РТЦГ анализу 

агенције Анадолија. 

И у Босни и Херцеговини (БиХ) забележен је пад просечне плате и то за 3,10 евра. У марту 

просечна плата у БиХ износила је 425,40 евра, а у августу 422,30 евра. 

За један евро мања је просечна плата и у Црној Гори. 

 Она, према подацима за септемабар, износи 477 евра у односу на 478 евра колика је била у 

априлу. 

 

Иако је забележила раст просечне плате од 11,38 евра Македонија је и даље на последњем 

месту по висини просечне платем с обзиром на то да су Македонци у јулу у просеку примили 

по 362,37 евра, а у марту по 350,99 евра, неведено је у тексту. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/601563/Vucic-U-Moskvi-i-o-Petrohemiji 

Вучић: У Москви и о "Петрохемији" 

Тањуг  

Премијер Александар Вучић, који борави у тродневној посети Москви, најавио је да ће са 

руским партнерима разговарати и о будућности "Петрохемије", за шта постоји неколико идеја. 

 - Тренутно је добра цена нафте, а за Петрохемију 85 одсто сировина чини примарни бензин. 

Добра је и цена гаса на светском тржишту, али ми морамо да нађемо стратешког партнера за 

онај тренутак кад не буде таква цена гаса и примарног бензина -  рекао је Вучић у Москви 

одговарајући на питања новинара. 

 

Вучић је додао да је Србија успела да смањи дуг за гас који је имала према Руској Федерацији, 

додајући да су то стари дугови, али без чијег решавања неће моћи да се уђе у даљи развој 

економских односа са Руском Федерацијом. 

 

 - Успели смо да смањимо дуг који је био 470 милиона на 303 милиона евра. То су стари 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/601563/Vucic-U-Moskvi-i-o-Petrohemiji
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дугови. Више немамо ни динара дуга текућих обавеза и то је први пут у српској историји да не 

каснимо ни дана плаћања Руској Федерацији -  рекао је Вучић. 

 

Он је поручио да је дуг "лош друг". 

 

 - Зато ће Србија гледати да исплати све старе дугове које нам је генијални демократски 

режим оставио и да без дугова уђемо у даљи развој наших енергетских и свеукупних 

економских односа -  рекао је Вучић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/601564/STRAJK-PROSVETARA-Danas-bez-prvog-casa-u-skolama 

ШТРАЈК ПРОСВЕТАРА Данас без првог часа у 
школама 

Бета  

Представници четири репрезентативна синдиката просветних радника организоваће данас 

штрајк упозорења у школама у Србији због незадовољства стањем у просвети, као и због тога 

што Влада Србије није испунила обећања просветним радницима. 

Потпредседник Синдиката радника у просвети Миодраг Сокић рекао је агенцији Бета да данас 

неће бити одржани први часови у преподневној и послеподневној смени. 

  

Репрезентативни синдикати су незадовољни јер Влада не поштује обећања које је дала 

просветним радницима, између осталог, о доношењу закона о платним разредима. 

  

Сокић је рекао да су просветари свој део посла обавили, али да јавне службе којима не 

одговара уводјење платних разреда нису упутиле своје предлоге, тако да је тај пројекат 

државе доживео фијаско. 

Просветари траже да буде договорен датум и када ће бити исплаћена једнократна помоћ, као и 

износ те помоћи. 

Петомесечни штрајк просветара у прошлој школској години окончан је потписивањем 

споразума са Владом Србије, у којем се Влада обавезала да запосленима у образовању до 

краја 2015. буде исплаћена помоћ у висини до једне просечне месечне плате, као и да платни 

разреди почну да се примењују од 1. јануара 2016. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/601564/STRAJK-PROSVETARA-Danas-bez-prvog-casa-u-skolama
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dva_plana_vlade_za_kragujevacku_fabriku_.4.html?news_id=310233 

Премијер Александар Вучић ће у Москви са својим домаћинима поново разговарати и о 

повлашћеном извозу "фијата 500Л" на руско тржиште 

Два плана Владе за крагујевачку фабрику 
АУТОР: ЗОРАН РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Председник Владе Србије Александар Вучић током јуче започете посете Москви 

поново ће, према сазнањима нашег листа, са премијером Дмитријем Медведевим и 

председником Владимиром Путином разговарати о могућности бесцаринског пласмана 

одређеног броја аутомобила "фијат 500Л" на тржиште Русије. 
- То је, у суштини, добра и стратешки важна прича, јер је Русија велика земља, у којој, 
највероватније, не би било тешко продати 10.000 аутомобила, колико је помињано у 
досадашњим разговорима о могућности повлашћеног извоза крагујевачког "фијата 500Л" - кажу 
за Данас у круговима блиским Влади Србије, напомињући да реализација тог пословног 
аранжмана ипак не може да почне без сагласности свих чланица Евроазијске економске уније 
коју, поред Русије, чине Белорусија и Казахстан. 
Подсетимо да је могућност повлашћеног статуса крагујевачког "великог фиће" на руском 
тржишту отворена још у априлу 2013, кад је председник Русије Владимир Путин тадашњем 
српском премијеру Ивици Дачићу и некадашњем министру привреде Млађану Динкићу обећао 
да ће дозволити да се контингент од 10.000 "фијата 500Л" без царине увезе у Русију. Тема је 
отварана и приликом сваког наредног сусрета српских и руских званичника, али извоз још није 
покренут. 
Руси су, у међувремену, најпре затражили да се извоз "фијата 500Л" на њихово тржиште 
реализује у оквиру фамозних узајамних квота, што Србији, с обзиром да руски произвођачи 
имају аутомобиле који су готово троструко јефтинији од крагујевачког "фиће", никако не 
одговара, да би на крају изговор за стална одлагања нашли у неопходности да се са њиме 
сагласе и остале чланице ЕЕУ. Отуда упућени у ову проблематику очекују да ће Вучић исту 
причу да чује и овога пута. 
Оно што је, међутим, за будућност заједничког пројекта Фијата и државе Србије, компаније 
Фијат Крајслер аутомобили Србија, много битније од евентуалног извоза у Русију, јесте 
упошљавање капацитета ФЦА Србија производњом још једног модела. 
Извори Данаса блиски Влади тврде да ће Вучић са менаџментом Фијата ускоро разговарати о 
томе, затим о рестилизацији "фијата 500Л", као и о локализацији продукције делова за 
уградњу у возила која излазе из погона крагујевачке фабрике, при чему ће се настојати да се у 
земљи освоји израда готово свих позиција, осим мотора и мењача. 
- Влада има и план "Б", уколико не добијемо још један Фијатов модел, онда ће се са 
менаџментом Групације Фијат Крајслер разговарати о производњи аутомобила неког другог 
произвођача, који је на истој или платформи сличној Фијатовој. На тај начин је Фијатова 
фабрика у Пољској годинама производила Фордов модел "форд К". Фабрика у Крагујевцу је, у 
сваком случају, спремна за нови модел, а на нама је да у што краћем року испунимо све 
преостале уговорне обавеза државе Србије према Фијату - истичу наши саговорници, 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dva_plana_vlade_za_kragujevacku_fabriku_.4.html?news_id=310233
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напомињући да у Влади очекују да ће информацију о производњи још једног модела у 
Крагујевца добити 2016. године, "ако не и пре". 

И представници Заставе у Москви 
У привредној делегацији Србије која, са премијером Александром Вучићем борави у Москви, 
налазе се и представници Групе Застава возила, за чију је приватизацију, одскоро 
заинтересована и руска компанија ГАЗ, док Застава ИНПРО у Русију извози аутомобилске 
приколице. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-samo-sest-vojvodjanskih-opstina-plata-iznad-proseka 

У само шест војвођанских општина плата изнад 
просека 
 

Просечна зарада запослених у Србији, без пореза и доприноса, исплаћена прошлог 
месеца износила је 43.925 динара, и у односу на август била је номинално и реално мања 
1,7одсто. 

Просечна плата у Новом Саду 49.296 динара 

У поређењу с истим месецом прошле године номинално је мања 0,5 одсто, а реално 1,9 
проценат. 

Највећи просек у зарадама и даље бележе Београдски регион и Војводина, док југ Србије има 
мања примања. Тако Београдски регион и даље има највеће просечне плате од 55.116 динара. 
Од војвођанских области, највећа просечна плата је у Јужнобачкој области – 46.040 динара, а 
најмања у Сремској области. Из статистичких података произлази да само седам општина од 
46 у Војводини имају просечну зараду у септембру већу од републичке, као и да је цела 
северна покрајина Србије прошлог месеца имала просек од 41.848 динара, што је око 2.000 
динара мање од просечне републичке плате. Најниже плате у Војводини бележе се у 
Алибунару – 27.068 и оне су 16.857 динара мање од просечне републичке плате остварене 
прошлог месеца. 

Највећа просечна нето зарада прошлог месеца у Јужнобачкој области  била је у Новом Саду – 
49.296, затим у Бачкој Паланци – 46.674 и Беочину – 46.356 динара. Те три општине су уједно и 
једине из Јужнобачке области које су по просечној заради надмашиле републички просек. 
Просечна прошломесечна плата у Петроварадину била је 39.831, Жабљу 37.199, Врбасу 36.793, 
Србобрану 36.650, Бечеју 36.187, Сремским Карловцима 35.045, Темерину 34.807, Тителу 
34.807, Бачу 33.063 и Бачком Петровцу 30.092 динара. Разлика између највише и најниже 
просечне плате у овој области Војводине је чак 19.204 динара. 

Јужнобанатска област има просек од 43.324 динара, а по висини примања предњаче запослени 
у Вршцу, који су прошлог месеца у просеку зарадили 50.272 динара. Просечна прошломесечна 
зарада у Панчеву била је 46.330, Белој Цркви 32.304, Ковачици 28.527, Ковину 39.061, Опову 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-samo-sest-vojvodjanskih-opstina-plata-iznad-proseka
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31.294, Пландишту 29.435 и Алибунару 27.068 динара. Општина Алибунар има најнижу 
просечну плату у Војводини. У Западнобачкој области, где је просечна зарада била 41.848 
динара, највеће плате биле су у Апатину – 44.497 динара. Просечна плата у Кули је 37.244, 
Сомбору 34.534 и Оџацима 36.859 динара. 

У Севернобанатској области просечна септембарска плата износила је 38.245 динара, а 
најдебље коверте запослених биле су у Сенти – 40.767 и Кањижи – 40.447. У Ади је просек био 
37.627, у Кикинди 37.280 и у Чоки 32.648 динара. У Севернобачкој области просечна зарада 
била је 38.576 динара, а најдебље новчанике имали су запослени у Суботици – 39.201 динар. У 
Бачкој Тополи просечна зарада била је 37.560, а у Малом Иђошу 31.222 динара. У 
Средњобанатској области просечна плата била је 38.767 динара, а само је Зрењанин имао 
зараде веће од просека области – 41.638 динара. У Житишту просечна зарада била је само 
29.417 динара. У Новој Црњи просек је 36.556, у Новом Бечеју 32.127 и у Сечњу 32.111 динара. 

Просечна прошломесечна зарада у Пећинцима од 47.104 динара једина је у Сремској области 
била већа од републичког просека. Остале сремске општине, које заједно имају просек од 
38.230 динара, бележе зараде мање од републичког просека. Тако су запослени у Сремској 
Митровици остварили просек од 39.247, у Инђији 39.181, Иригу 35.026, Руми 34.911, Старој 
Пазови 36.560 и Шиду 37.821 динар. 

Љ. Малешевић 
  

Три зараде погурале Медвеђу 
Из статистичких података Републичког завода за статистику произлази да је тренутно 
најнеразвијенија општина у Србији – Медвеђа – прошлог месеца остварила просечну зараду 
која је далеко изнад просека и чак три пута виша него у мају ове године. 

Наиме, израчунато је да је просечно исплаћена нето зарада у неразвијеној општини Медвеђа 
прошлог месеца износила 64.157 динара, што је 12.000 више него у августу, а чак три пута 
више него у мају. До наглог скока просечних зарада, петину већих од просека Србије, дошло 
је због исплате две заостале плате у руднику „Леце”. У Републичком заводу за статистику 
објашњавају да је у Медвеђи мали број запослених и да, када 378 рудара чије се зараде крећу 
око 40.000 динара, одједном прими две или три зараде, долази до драстичног скока просека 
нето зарада. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/posle-vise-godina-%E2%80%9Czastava-oruzje%E2%80%9D-posluje-sa-dobitkom 

После више година, “Застава оружје” послује са 
добитком 

Фабрике "Застава оружје" у Крагујевцу после дугог низа година, у текућој послује са 
добитком и овог тренутка има уговорен извоз и за наредну и делом за 2017. години, 
изјавио је 

данас директор те фабрике Милојко Брзаковић. 

 
"То значи да фабрика има перспективу", оценио је Брзаковић на свечаности поводом 
обележавања 162. године постојања крагујевачке фабрике оружја и нагласио да је фабрика у 
првих девет месеци остварила добит у вредности од око 270 милиона динара. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/posle-vise-godina-%E2%80%9Czastava-oruzje%E2%80%9D-posluje-sa-dobitkom
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Наглашавајући да је "Застава оружје", једина фабрика у свету која у свом производном 
програму има комплетан програм војног пешадијског наоружања, почев од аутомата М21 па до 
тешког митраљеза калибра 12,7 милиметара и 50 "Броњнинг", као и ловачко-спортског оружја 
које извози у више од 40 земаља на свим континентима, Брзаковић је навео да је вредност 
уговора о извозу у наредној години, на нивоу 2015. године, и да износи око 50 милиона 
долара. 
"Упосленост капацитета је максимална, а да имамо још оволико капацитета, склопили бисмо 
још уговора о извозу, имајући у виду колика је потражња у свету", рекао је Брзаковић. 

Он је истакао и да фабрика редовно измирује све обавезе према запосленима којих има око 
2.350 од чега за стално 1.950 а остали су на привремено-повременим пословима, затим према 
држави и локалној самоуправи, као и да је у поступку процедура конверзије старог фабричког 
дуга. 
Подсетивши да је фабрика "Застава оружје" пуних десет година сертификовани добављач 
Ујединих Нација, Брзаковић је рекао да су фабрици неопходне инвестиције, као и пријем 
нових, младих високо стручних и производних кадрова, за које има сагласнот ресорног 
министарства. 

Поводом недавне најаве ресорног министра да је италијанска "Берета" заинтересована за 
фабрику "Застава оружје", Брзаковић је у изјави новинарима рекао да преговори још нису 
почели. 
"Постоји интересовање 'Берете', али ни у фабрици још нисмо почели разговоре", рекао је 
Брзаковић и додао да би таква сарадња била добра. 

 
Директор развоја у фабрици Александар Младенвоић у изјави новинарима је рекао да се у тој 
фабрици ради на развоју аутоматског топа, 3џ173 милиметара, и да је предвиђено да се 
састави на будуће борбено оклопно возило Војске Србије. 

"Поред тога радимо и на развоју других производа који нису везани за потребе Војске Србије, 
већ за наш брз одговор захтевима тржишта", рекао је Младеновић. 

(Танјуг) 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=10&dd=27&nav_id=1056134 

"Закон о платама удара на најсиромашније" 

Синдикат правосуђа Србије тражи од Владе Србије да повуче верзију закона о систему плата у 
јавном сектору из јавне расправе и да престане да обмањује јавност. 

ИЗВОР: БЕТА  

"Влада, дрско и без устручавања, предлаже закон који ће се односити само на 
најсиромашније. Овим законом неће се смањити неједнакост у платама, већ ће довести до још 
веће неједнакости", наводи се у саопштењу. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=10&dd=27&nav_id=1056134
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Синдикат правосуђа Србије захтева од Владе Србије да "отворено призна да је тај закон велика 
обмана", јер у његовом доношењу није консултовала синдикате и тиме послала поруку да их 
не признаје за социјалне партнере. 
  
 
"Требало је да Влада крене обрнутим редом, односно од себе, својих јавних предузећа и 
агенција јер они, заједно, представљају рушилачки фактор и дестабилизују јавне финансије, 
док увек исти трпе и испаштају. Тамо где је требало власт није ни дирнула", додаје се у 
саопштењу.  
 
По оцени тог синдиката, спорни закон неће се односити на функционере, јавна предузећа, 
агенције, БИА, полицијске службенике, војску, општине и посебне организације у оквиру 
министарстава.  
 
Додаје се да ће за те области, наводно ,влада донети посебне законе којима ће уредити или 
ускладити њихове плате, али тек у року годину дана од дана почетка примене овог 
"скандалозног закона". 
  
 
Тај синдикат подсетио је да се закон о систему плата у јавном сектору односи на, како је 
наведено, посебно угрожене, односно запослене у правосуђу (судови, тужилаштва и затвори), 
као и у државној управи, просвети, здравству и култури.  
 
 
Јавна расправа о Нацрту закона о систему плата у јавном сектору трајаће до 10. новембра. 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/kineski-hbis-zainteresovan-za-zelezaru_652894.html 

Кинески ХБИС заинтересован за Железару 

СМЕДЕРЕВО -  

Делегација кинеске "Хебеи ирон анд стеел" групе (ХБИС) ових дана је у смедеревској 

"Железари" како би се упознали са погонима српске челичане. Ова компанија 

заинтересована је за стратешко партнерство и, како је речено, спремни су да у њу 

инвестирају 300 милиона евра. 

Представници синдиката кажу да је Железара спремна да дочека стратешког партнера. Честе 

посете представника кинеске ХБИС групе тој компанији тумаче као позитиван сигнал који би 

могао да обезбеди сигурну будућност. 

"То за нас значи да смо стварно добра фабрика и да ова фабрика вреди чим је једна тако 

озбиљна фирма дошла да испрати технолошки процес", каже Синиша Прелић, председник 

Самосталног синдиката железаре Смедерево. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/kineski-hbis-zainteresovan-za-zelezaru_652894.html
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"Имају озбиљне намере, знају отприлике какво је стање овде и спремни су да инвестирају и да 

пар година можда немају никакву зараду како би у будућности имали добитак. Јер кинеске 

компаније где год су дошле нису остале мање од 20-30 година", наводи Милета Гујаничић, 

председник Независног синдиката металаца Железаре Смедерево. 

Од доласка управљачког тима ХПК производња у железари се повећава, а пуштена је у рад и 

друга висока пећ која годинама није радила. Међу радницима је сада мање неизвесности. 

"Наше је само да радимо а радници су стручни, свако ради свој посао одговорно", додаје 

Предраг Живановић, радник Железаре. 

Након неизвесности коју су осећали од 2012. године радници сада углавном позитивно гледају 

на будућност. Ипак оно што очекују је да у Железару дође купац који ће обезбедити 

континуирани рад и напредак ове компаније на дужи рок. 

Да ли ће преговори које Влада води са кинеском компанијом довести до договора, могло би да 

буде познато, како је раније најављено, већ у новембру. 

 

 

 


