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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:585758-Kasiri-rade-za-minimalac 

Касири раде за минималац 
Д. МАРИНКОВИЋ  

Колике су месечне зараде трговаца у водећим трговинским кућама у Србији. Плате у 

супермаркетима између 24.000 и 25.000 динара 

ЗАРАДЕ трговаца у Србији осетно су пале. Касири у великим маркетима зарађују по 24.000 и 
25.000 динара месечно, а са ноћним радом малобројни могу да догурају и до 30.000! У 
унутрашњости, ти распони плата још су мањи. 

Само у Београду, услед смањења куповне моћи и истовремено отварање тржних центара, 

зараде запослених су пале. Повећањем конкуренције све теже је остати рентабилан у 

пословању, јер је "колач" тржишта уситњен а приходи многих трговаца су смањени. 

Примера ради, 2008. просечна зарада у трговини кретала се од 33.000 до 35.000 динара, а сада 

је пала на испод 28.000, то показује да се повећао број оних који примају зараду на нивоу око 

минималне или нешто већу, 22.000 и 23.000 и слично. 

- Са таквим платама данас не може да се живи - каже продавачица на одељењу меса у "Роди". 

- Могла сам раније месечно да добацим и до 40.000, а сада једва 25.000 динара, јер је нови 

власник укинуо све надокнаде за прековремени рад и уопште могућности за стимулацију. 

 

Највише зараде имају трговци и касири у "Меркатору", оне су месечно око 30.000 динара. У 

"Темпу", ДИС-у и "Гомексу" достижу од 25.000 до 29.000 динара, док је "мртва" трка између 

"Роде", "Идее", "Максија" и "Универекспорта", где се оне крећу између 24.000 и 26.000, у 

"Аману" од 22.000 до 24.000 динара... Када се говори о трговинском ланцу "Идеа", та компанија 
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је годинама пословала у чистом минису, пошто је куповала нове објекте, градећи позицију на 

тржишту. 

- Сада када је концентрацијом с бившим објектима "Меркатора" заправо добила највећи удео 

на тржишту у главном граду, логично је да ће пословање бити окренуто ка томе да се 

инвестиције поврате и оствари профит - указују стручњаци. - "Идеа" је у пар наврата спуштала 

плате запосленима, али то се могло очекивати. Они су већ годинама гомилали губитке, а како 

шире мрежу, то мора неко да плати. 

Плате у трговини зависе и од рада на празнике, као и од ноћног рада. Стаж утиче веома мало 

на плату. Раније се више водило рачуна о статусу и позицији на радном месту у трговини, као 

што је - касир, касир-продавац, продавац који слаже робу... Сада су те категорије, судећи 

према платама, готово изједначене. 

 

СИНДИКАТИ 

СИНДИКАТИ функционишу углавном у великим трговинским форматима. Они постоје у преко 

50 одсто великих малопродајних и велепродајних система. Али, у ситуацији када више од 

половине трговачких фирми бележи губитке, нема пуно простора за "преговоре" око зарада, 

кажу у Мрежи за пословну подршку. 

- Они постоје у приватизованим трговачким ланцима, али руководство синдиката је углавном у 

некој врсти споразума са послодавцима - каже продавачица у једном супермаркету. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:585761-Rudari-prete-strajkom 

Рудари прете штрајком 
З. Глигоријевић  

Синдикат ЈП "Ресавица" дао рок ЕПС да до 25. јануара потпише уговор 

УКОЛИКО "Електропривреда Србије" до 25. јануара не буде потписала уговор о откупу 
индустријског угља са Јавним предузећем за подземну експлоатацију угља "Ресавица" из 
истоименог рударског насеља, почеће штрајкачке активности, одлучено је јуче на седници 
Главног одбора Синдиката. 

Договорено је и да представници Синдиката затраже пријем код Жељка Сертића, министра 

привреде, Душана Вујовића, министра финансија, и Александра Антића, министра енергетике 

и рударства, са којима би разговарали о будућности рудника. 

- Уговор са ЕПС-ом о пласману угља истекао је последњег дана прошле године. Пошто нов није 

сачињен, угаљ се гомила на депоу. Прецизан алгоритам протеста донећемо 15. јануара. 

Највероватније је да ћемо почети са писмима упозорења, потом са протестима, а онда ћемо 

бити принуђени да ступимо у штрајк и прекинемо производњу, јер нам се не исплати да 

складиштимо угаљ и да се деси његово самозапаљење, као што је то већ био случај - каже 

Небојша Миленковић, председник Синдиката ЈП ПЕУ "Ресавица". 
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УГОВОРСТЕВАН Џелатовић, в. д. директора ЈП ПЕУ "Ресавица", каже да би уговор требало да 
буде сачињен на износ од 918 милиона динара, на име чега би "Ресавица" ЕПС-у требало да 
испоручи око 250.000 тона угља. 

Што се тиче другог захтева, он се односи на проблем реорганизације ове компаније, јер 

синдикалци желе да знају каква је њена судбина после 31. маја и да ли држава планира и на 

који начин да реши проблем неисплаћеног сменског рада, јер се због извршних пресуда 

рудара заплењује имовина рудника. 

Ни синдикат, ни руководство не разумеју зашто се ова два горућа проблема не решавају, кад 

је држава овој компанији определила пун износ субвенција од 4.470.000.000 динара.  

 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:585832-Rasne-krave-spasene-od-pomora 

Расне краве спасене од помора 
И. П.  

Због дуговања, фарма "БД Ардо" у Добановцима две недеље била без струје 

ЧАК 569 грла говеда на ивици је опстанка већ две недеље када је највећој фарми "БД Агро" у 
Добановцима искључена струја због дуга од 12 милиона динара! Разговором руководства са 
представницима "ЕПС снадбевања", као и протестом радника у Макензијевој, огромна штета је 
спречена и у уторак јој је омогућено снадбевање. 

Како истиче извршни директор Зоран Ристић, уз подршку синдиката предузећа, потпуно 

супротно Закону о стечајном поступку и Закону о добробити животиња спроведена је 

радикалана одлука, иако је предузеће почело да отплаћује текуће и део старих потраживања. 

- Ни месец дана није прошло пошто је држава поставила руководство после завршеног стечаја, 

а за то време смо уплатили 2 милиона динара на име дуга према "ЕПС снадбевању" - тврди 

Ристић. - После разговора, укључен нам је један од три струјна прикључка, који ће одржати 

фарму где су смештене животиње и део за одлагање млека, а наставићемо преговоре за 

отплату и остатка дуга. 

Иначе, током претходне године, бивши власник Ђуро Обрадовић уплатио је само 2,3 милиона 

динара за 11 месеци коришћења струје, док су раднци примили свега једну минималну зараду. 

АГРЕГАТИМА СЕ ОДРЖАВАЛИ 

ДНЕВНО је било потребно чак 5.000 литара евродизела, да би агрегати одменили искључену 

струју за потребе фарме. У супротном, мужа не би могла да се врши у обиму који би спречио 

настанак опасног маститиса по краве. Такође, исправност млека које се чува на одређној 

температури би била угрожена, као хигијенски услови у шталама. У застоју би била и фабрика 

сточне хране, која је неопходна за опстанак и прехрану грла. 
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http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/vlada-uskoro-o-platama-zaposlenih-u-javnom-sektoru/k9h9t66 

Влада ускоро о платама запослених у јавном 
сектору 

Танјуг  

Министарство државне управе и локалне самоуправе ускоро ће упутити Влади на усвајање 

Нацрт закона о систему плата запослених у јавном сектору, који ће обухватити око 500.000 

људи, најавила је данас потпредседнице владе и министарке за државну управу и локалну 

самоуправу Кори Удовички. 

Како је наведено у саопштењу из кабинета потпредседнице, Нацрт закона не доноси ни 

повећања ни смањења плата запослених већ систем и план помоћу којих ће се увести ред. 

Удовички је поновила да, иако јавна предузећа и функционери нису покривени тим законом, 

неће бити изостављени из реформе. 

То законско решење представља почетак реформе система плата запослених, која треба да 

доведе до управљивог, транспарентног и правичнијег система. 

Усред фискалне консолидације у неуређеном систему, са више од 10 различитих основица и 

безброј додатака који онемогућавају поредјење зарада, потребно је да држава може да 

управља фондом зарада. 

За то је неопходна претпоставка да су оне видљиве - да би се знало ко колико и за који посао 

зарадјује, а управо то нацрт закона о систему плата и доноси. 

Сви послови запослених у јавној управи - без јавних предузећа и функционера биће коначно 

систематизовани, груписани и препознатљиви у Каталогу на основу нових шифара, а зараде на 

тим пословима ће бити објављене, што ће учинити да се две неправде исправе, наводи се у 

саопштењу. 

Елиминисаће се могућност злоупотребе - стварање лажних радних места како би се омогућила 

већа плата пријатељу, родјаку и друго, а отклониће се и митови и полуистине у разговорима о 

платама - сакривање разних додатака на плату како се не би открила права зарада. 
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Удовички је рекла да се на реформу система плата чека већ 15 година и да је сигурно да 

реформа сад иде у добром правцу, јер се тренутно "на закон жале и они са најнижим и они са 

највишим платама у јавној управи". 

Повећање зарада не зависи од закона већ је условљено повећањем привредног раста, 

наглашава Удовички. 

Према њеним речима, реформа плата ће обезбедити да се односи зарада мењају постепено, 

као и да се далеко више и озбиљније вреднује учинак појединаца на послу. 

Како се буду обезбедјивала средства у буџету зараде ће расти брже онима за које се утврди да 

су сада ниже од вредности послова који се обављају на радном месту, а још више онима који, 

на основу нових система мерења учинка, докажу да свој посао најбоље раде. 

- Без управљивог и транспарентног система ни повећања не би била фер - рекла је Удовички. 

Доношење системског закона представља опредељење Владе Србије за јасан план за 2016. 

годину, према којем ће се новим законима о платама у јавним службама, државној управи и 

јединицама локалне самоуправе и аутономне покрајине, као и изменама старих закона о 

полицији и војсци, дефинисати посебности вредновања зарада. 

Потпредседница Владе је уједно подсетила да се Нацрт закона о систему плата запослених у 

јавном сектору односи на око 500.000 људи и додала да неће бити могуће да сви буду 

задовољни. 
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Синдикат рудника угља "Ресавица" најављује протесте јер ЕПС не преузима угаљ из тог 

предузећа 

Уговор о о куповини или генерални штрајк 25. 
јануара 

Миленковић: Неки људи у врху власти имају интерес да затворе "Ресавицу" * Весић: 

Приватизација би убрзала затварање рудника 

АУТОР: ГОЈКО ВЛАОВИЋ 

Београд - - Уколико Електропривреда Србије до 25. јануара не потпише уговор са Јавним 
предузећем за подземну експлоатацију угља "Ресавица" о куповини угља који се производи у 
тим рудницима, у знак протеста ступићемо у генерални штрајк - каже за Данас Небојша 
Миленковић, председник Синдиката радника "Ресавице". 
Миленковић додаје да су се рудари "Ресавице" одлучили на овакав потез јер ЕПС не поштује 
усмени договор постигнут са министром рударства и енергетике Александром Антићем о томе 
да и у текућој години то предузеће преузима угаљ из "Ресавице". 
- Оно што је договорено са министром Антићем није испоштовано. Према информацијама које 
смо добили, ЕПС не купује наш угаљ јер то не жели генерални директор тог предузећа 
Александар Обрадовић под образложењем да је железнички превоз угља из "Ресавице" до 
термоелектрана ЕПС-а скуп. То објашњење нама није прихватљиво и сматрамо да је реч о 
изговору како би се издејствовало затварање рудника "Ресавица", што представља интерес 
неких људи из самог врха власти. Да је реч о изговору најбоље потврђује писање медија да је 
ЕПС увозио угаљ из Румуније и то преко посредника, што је његову цену учинило скупљом, док 
је наводно транспорт угља из "Ресавице"скуп. Такође, Термоелектрана "Морава" из Свилајнца 
је у потпуности конципирана и пројектована да користи наш угаљ па је и са те тачке гледишта 
бесмислено и неприхватљиво то што ЕПС не потписује уговор о снабдевању са "Ресавицом" - 
наглашава Миленковић. 
Он додаје да су синдикалци затражили и разговор са министрима привреде Жељком 
Сертићем, финансија Душаном Вујовићем, рударства Александром Антићем о том али и о 
другим спорним питањима као што су реорганизација предузећа, повезивање радног стажа и 
исплата сменског рада. 
- Актуелни предлог реорганизације предузећа је за нас потпуно неприхватљив јер подразумева 
затварање свих јама у "Ресавици". Ми смо апсолутно против тога и тражимо његову ревизију. 
Сви они рудници који могу да опстану треба да наставе са радом, а тамо где буду затворени 
Влада треба да обезбеди инвестиције и отварање других производних објеката у којима би се 
запослили рудари који би остали без посла - истиче Миленковић. 
Драган Весић, извршни секретар Гранског синдиката индустрије, енергија и рударства 
"Независност" истиче за Данас да тај синдикат не доводећи у питање право државе као 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ugovor_o_o_kupovini_ili_generalni_strajk_25_januara.4.html?news_id=314198
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ugovor_o_o_kupovini_ili_generalni_strajk_25_januara.4.html?news_id=314198
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власника рудника са подземном експлоатацијом угља да донесе одлуку о њиховој 
приватизацији, на основу анализе и мишљења компетентних стручњака изражава сумњу у 
могућност успешности приватизације и оцењује да би се тиме само убрзало затварање 
рудника. 
- На основу стручне анализе искустава из Словеније и земаља централне и југоисточне Европе, 
које су прошле кроз транзицију рударског сектора, синдикат "Независност" предлагао је 
владама Србије, односно министрима рударства и енергетике од 2003. године да се усвоји 
закон о постепеном затварању рудника подземне експлоатације угља, јер би се на тај начин 
осим радикалног смањења трошења буџетских средстава за субвенције, обезбедила и 
социјално прихватљива варијанта решавања статуса запослених у рудницима у саставу 
рудника угља "Ресавице". Средства за реализацију програма постепеног затварања рудника 
обезбедила би се из буџета Србије и уз подршку Европске агенције за реконструкцију - 
објашњава Весић. 
Он истиче да се предлог "Независности" базира на постепеном, фазном затварању појединих 
рудника, са одређеном временском динамиком (три до пет година) уз истовремено отварање 
нових фабрика у местима где гравитирају рудниции уз примену социјалног програма за 
запослене који због затварања рудника остају без посла. Предложено је и да се кроз 
суштински социјални дијалог са репрезентативним гранским синдикатима, приступи 
средњорочном и дугорочном решавању статуса запослених у ЈП ПЕУ, на начин који би 
обезбедио фер и коректан однос државе према рударима, ново запошљавање у регионима и 
општинама на чијој територији се налазе рудници ПЕУ који су због исцрпљених геолошких 
резервипланирани за затварање. 
- Такође смо претходним владама износили идеју да се поједини рудници везују за 
производњу електричне и топлотне енергије, што подразумева да се нађу стратешки партнери 
који би инвестирали у отварање нових термоелектрана, као што је то случај са рудником 
"Штаваљ" у Сјеници који има велике геолошке резерве квалитетног мрког угља. Верујемо да 
ће Влада Србије и ресорно министарство прихватити наше идеје и да ћемо отворити дебату о 
свим аспектима реорганизације ЈП ПЕУ, јер је то како у интересу државе тако и запослених - 
закључује Весић. Г. Влаовић 
ЕПС: Купићемо угаљ 
У ЕПС-у су јуче потврдили за Данас да ће од Ресавице бити купљен угаљ. 
"Планом ЕПС-а за 2016. годину предвиђена је куповина угља од ЈП ПЕУ "Ресавица", а услов је 
усвајање годишњег програма пословања и плана набавки ЕПС-а за 2016. годину", кажу у ЕПС-у. 
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/2171570/SSPS+daje+podr%C5%A1ku+Neboj%C5%A1i+Stefanovi%C4

%87u.html 

ССПС даје подршку Небојши Стефановићу 

ИЗВОР:ТАНЈУГ 
Самостални синдикат полиције Србије упутио је министру унутрашњих послова Небојши 
Стефановићу подршку поводом медијских напада који се ових дана воде против њега, 
оцењујући да се тим нападима доводи у опасност МУП Србије, а самим тим и безбедност свих 
грађана Србије. 

"Најновији медијски напад у коме се од стране појединих медија најдубље задире у 

професионалност и функционисање МУП-а Србије у знатној мери урушавају кредибилитет свих 

радника МУП-а, а самим тим онемогућавају његово нормално функционисање као државне 

установе и штете целокупној безбедносној ситуацији у Србији", саопштио је синдикат. 

У саопштењу се даље додаје да Синдикат, водећи се принципима свог досадашњег деловања, 

даје отворену подршку радницима МУП-а Србије јер се, како наводе, злонамерним нападима 

понижава и каља углед радника и полицијске професије. 

"Медијски напади на МУП се континуирано настављају на шта смо од самог почетка указивали 

када су кроз медије провлачени радници који обављају послове полиграфског испитивања", 

указује ССПС. 

Они кажу да су већ тада на састанку са државним секретаром Милисавом Миличковићем и 

представницима радне групе за сарадњу са синдикатима затражили јединство сидниката и 

челних људи у МУП-у у одбрани професије радника МУП-а Србије који врше полиграфско 

испитивање. 

"Тако и сада Вас и ширу јавност обавештавамо да Самостални синдикат полиције Србије више 

неће дозволити урушавање угледа свих радника МУП-а и МУП-а као државне институције од 

стране злонамерних појединаца", наводи Синдикат и позива министра и остале синдикате да 

свој рад усмере на заштиту радника и угледа МУП-а и да се настави процес декриминализације 

полиције. 

Самостални синдикат полиције Србије је напоменуо да остаје доследан свом досадашењем 

ставу, као и да и у будућности даје немерљиву подршку министру у настојању да МУП постане 

организација која ће пуним капацитетом бити у служби свих грађана. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/2171570/SSPS+daje+podr%C5%A1ku+Neboj%C5%A1i+Stefanovi%C4%87u.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/2171570/SSPS+daje+podr%C5%A1ku+Neboj%C5%A1i+Stefanovi%C4%87u.html

