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Независни синдикат здравства захтева измену Кривичног закона  
Извор:Бета  
 
Независни грански синдикат здравства и социјалне заштите Србије оценио је данас да је 
једини начин да се реше све учесталији напади на здравствене раднике уводјење статуса 
службеног лица и хитна измена Кривичног закона. 
Синдикат је, поводом јучерашњег напада на лекара Гинеколошко-акушерске клинике (ГАК) 
"Народни фронт", оценио да су мере о присуству полицајаца у свим здравственим установама 
тешко остварљиве. 
Тај синдикат је подсетио и да годинама захтева и упозорава надлежне - од Министарства 
здравља до посланичких група Скупштине Србије да запослени у здравственим установама 
морају добити статус службених лица. 
Гинеколог Томислав Пауновић, кога је на дежурству физички напао и повредио муж једне 
пацијенткиње, запослен је у ГАК "Народни фронт" 18 година. ; 
 
 
 

 
 
 
Просветни синдикат позива наставнике на протесте 
Аутор:Сандра Гуцијан  
 
Наредних дана, председништва остала три репрезентативна синдиката изјасниће се да ли се 
придружују иницијативи Синдиката радника у просвети Србије да се борба за повећање плата 
радикализује. – За сада је извесно да ће 25. фебруара бити одржан штрајк упозорења, што 
значи да у школама тог дана неће бити одржан први час у преподневној и први час у 
поподневној смени 
Председништво Синдиката радника у просвети Србије, донело је одлуку да се после штрајка 
упозорења 25. фебруара, у свим већим градовима Србије током марта и априла организују 
протести наставника, са завршним скупом у Београду. 
Како је за наш лист рекао председник СРПС Слободан Брајковић, уколико ни после тога влада 
не испуни оно што је обећано и потписано у априлу прошле године, синдикати ће ступити у 
законски штрајк, односно часови ће бити скраћени на 30 минута. 
– Влада је обећала да ће да поправи материјални положај запослених у образовању, а ми смо 
данас дошли у ситуацију да имамо најмање плате у региону. Веће плате од нас имају и колеге у 
Црној Гори, Албанији и Македонији. Просечна плата у просвети је 37.000 динара – објашњава 
Брајковић. 
Он каже да ће на радикализацију борбе позвати и остала три репрезентативна синдиката, о 
чему ће њихови главни одбори донети одлуке наредних дана. 
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Подсетимо, чланови четири репрезентативна синдиката запослених у просвети, заказали су за 
25. фебруар штрајк упозорења, тако што наставници у школама у обе смене неће одржан први 
час. Они су о томе пре неколико дана дописом обавестили премијера Александра Вучића и 
министра просвете Срђана Вербића. 
У допису се наводи да Закон о платама није поправио материјални положај просветних 
радника како је било договорено, па из тог разлога се тражи повећање коефицијената за 
запослене у образовању два пута у току ове календарске године. Први пут на априлску плату, од 
четири одсто, и други пут на октобарска примања, у истом проценту. 
Од државе се тражи и исплата по 5.000 динара, како је предвиђено споразумом и Посебним 
колективним уговором. 
Одлуку о штрајку донели су Унија синдиката просветних радника Србије, Синдикат образовања 
Србије, Синдикат радника у просвети и ГСПРС „Независност”. 
Наставници су пре свега незадовољни јер влада није испунила обећано прошле године, након 
петомесечног штрајка у школама Србије. У том периоду, часови су скраћени на 30 минута, а два 
пута је настава потпуно обустављана, што није било по закону. 
Штрајк су 17. новембра 2014. године покренула четири репрезентативна синдиката просвете, 
али су 19. фебруара 2015. године Синдикат образовања Србије и ГСПРС Независност изашли из 
протеста. Штрајк је у школама, међутим, трајао још два месеца, а онда су крајем априла сва 
четири синдиката потписала Споразум о решавању спорних питања, као и Посебан колективни 
уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика. До почетка наставе 
можда не би дошло да се у спор није укључио миритељ, проф. др Живко Кулић из Републичке 
агенције за мирно решавање радних спорова. 
Тада је договорено да ће се побољшати материјални положај запослених у образовању, бити 
исплаћене награде, и да ће синдикати активно учествовати у доношењу платних група и 
платних разреда за запослене у просвети, као и изменама Закона о основама система 
образовања и васпитања, посебно о одредбама које се тичу радно-правног статуса запослених. 
У штрајку је према подацима синдиката било око 1.000 школа или 75 одсто запослених у 
просвети, док је Министарство просвете тврдило да их је било много мање. 
 
 

 
 
Просек плате на југу за 20.000 мањи него у престоници 
Аутор: А. Милошевић 
 
* У главном граду посао има 84,4 одсто свих радноспособних становника који 
траже посао, у општинама и градовима на југу земље проценат иде испод 60 * 
Просечна нето плата у Београду 2014. била 55.429 динара, у Топличком округу 
33.102 динара  
- Ван главног града Србије већ годинама влада уверење да је посао најлакше наћи и да је 
стандард убедљиво највиши управо у Београду. Иако се становници престонице често не слажу 
са оваквим "оптужбама", упоредни подаци Агенције за привредне регистре прилично јасно 
говоре у прилог томе да је живот у главном граду ипак лакши. 
Довољно је погледати податке о запослености по окрузима па да се види колико Београд 
одскаче од других. У главном граду тако посао има чак 84,4 одсто свих оних грађана који посао 
и желе да нађу. И то "на бело". Упоредите то са Топличким округом, тојест местима попут 
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Житорађе, Прокупља или Куршумлије, где легални посао може да нађе тек сваки други који 
покушава. Подаци су из 2014, али поређење са годинама уназад, показује да се ствари мало 
померају када је реч о регионалној неједнакости. Када се овој статистици дода и информација 
да је просечна нето плата у Београду те 2014. била 55.429 динара, а у Топличком округу 33.102 
динара, јасно је колико се на југу теже живи него на ушћу Саве и Дунава. Јер, ма колико да су у 
Београду скупље кирије, превоз и угоститељске услуге него на пример у Житорађи, нема сумње 
да сваки други "срећник" који у родном месту Цеце и Ивице Дачића има посао, са тих 33.000 
динара мора да издржава и оног другог који посао нема.  
У Београду уз сву скупоћу коју са собом носи главни град, плата од 55.000, коју често у 
породици примају оба одрасла члана, сигурно далеко лакше подмирује све животне трошкове. 
Београд је једини округ у којем више од 80 одсто радно способних људи који траже посао (што 
је дефиниција која искључује све оне који "испадну" с бироа) тај посао и налази. Али, још 
неколицина округа такође добро стоји са запосленошћу која по оваквом обрачуну иде изнад 70 
одсто. То су Северно-бачки округ (Суботица), Северно-банатски (Кањижа, Кикинда), Јужно-
бачки (Нови Сад), Средње-банатски (Зрењанин), Сремски (Инђија, Рума), Браничевски 
(Пожаревац), Колубарски (Ваљево) и Моравички (Чачак, Горњи Милановац). 
На другом полу, где испод 60 одсто тражилаца посла успева да нађе радно место, налазе се 
Пчињски (Врање, Босилеград, Бујановац), Јабланички (Лесковац, Власотинце, Медвеђа), 
поменути Топлички округ, па Рашки (Краљево, Нови Пазар), Поморавски (Јагодина, 
Свилајнац, Ћуприја) и Мачвански округ (Шабац, Љубовија). 
Поређење по висини просечних плата показује сличан резултат. Јужни делови Србије су 
видљиво сиромашнији, а северни богатији. Пет округа са најнижим платама су Пчињски, 
Топличли, Јабланички, Расински и Рашки и у њима зараде иду од 32.106 до 35.640 динара. 
С друге стране, по платама које достижу од 43.972 до 55.429 динара, предњаче Београд, Јужно-
бачки округ, Борски, Јужно-банатски и Браничевски. 
 
 
Данас разговори у влади 
Аутор: С. Бјелић 
 
Прибој - Након штрајка упозорења који је одржан прошлог петка и прекјучерашњих неуспелих 
преговора са руководством Фабрике аутомобила Прибој (ФАП), штрајкачки одбор радника 
одлучио је да генерални штрајк почне у уторак, 23. фебруара. 
Једночасовни штрајк упозорења организовао је Јединствени синдикат "ФАП Слога". Као 
разлози за штрајк наведени су кршење Закона о раду и Колективног уговора. У објављеним 
саопштењима захтевани су исплата девет заосталих плата, повезивање пензионог стажа за 5,5 
година и "заустављање отуђивања имовине на начин како је то урађено са индустријском зоном 
и уступањем зграде полицији". Захтевано је и да се, кроз медијацију, коју предвиђа Закон о 
штрајку, организују разговори у којима би поред менаџмента фабрике учествовали 
представници локалне самоуправе као и Владе Србије, који су у више наврата, први пут, још 
пре три године обећали проналажење стратешког партнера и покретање производње у овој 
прибојској фабрици. 
- Још увек имамо имовину погоне, земљиште и потраживања из иностранства, вредне пет 
милијарди динара, па тражимо да се прво обезбеде радници, уз отпремнине, по закону који је 
држава донела, а не да будемо изузетак и останемо "кратких рукава", каже Мирослав Мршевић, 
један од представника синдиката који је организовао штрајк. Пошто на захтеве радника није 
одговорено, после разговора одржаних у среду, Штрајкачки одбор је за уторак најавио 
генерални штрајк са истим захтевима. На састанку са руководством, генерални директор Зоран 
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Заковић је рекао да ће разговори у Влади Србије посвећени решавању питања ФАП-а бити 
одржани данас. Како су рекли синдикалци, менаџмент начелно подржава захтеве радника, али 
чекају одлуку Владе Србије. Менаџмент тврди да су се за ФАП борили колико су могли, да је 
свуда тешко стање и да "без државе не можемо чак и кад нас уништава". 
Захтеви Штрајкачког одбора  
1. Исплата заосталих зарада на основу члана 110 Закона о раду; 
2. Исплата доприноса за здравствено и ПИО осигурање или договор са државом о преузимању 
којима се гарантују та права; 
3. Заустављање незаконитог отуђивања имовине ФАП корпорације АД без одговарајуће одлуке 
Скупштине акционара. 
  
 

 
 
 
Синдикати траже повећање минималца 
Извор:Танјуг  
 
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати „Независност" упутили 
су Социјално економском савету иницијативу за повећање висине минималне цене рада са 121 
на 140 динара по радном часу, чиме би минимална месецна зарада износила 24.360 динара. 
Како се наводи у саопштењу тих синдикалних организација, минимална цена рада није мењана 
пуне три године и сматрају да постоје оправдани и конкретни показатељи због којих би требало 
да се повећа "минимлац" у овој години. 
"С обзиром на вредност минималне потрошачке корпе, кретања стопе запослености на 
тржишту рада, стопе раста БДП-а, кретање потрошачких цена, продуктивности и просечне 
зараде у Републици, то повећање је требало да износи око 15 одсто", указују синдикати. 
Према статистичким подацима и изјавама највиших државних функционера, од јуна до 
децембра прошле године настављени су позитивни трендови (раст БДП-а, продуктивности и 
запослености, смањење незапослености, раст просечних зарада, али и потрошачких цена и 
износа потрошачке корпе), а такви трендови се најављују и за ову годину, наводи се у 
саопштењу. 
"Сходно томе, сви егзактни показатељи за претходни период, као и процене кретања до краја 
ове године, говоре о потреби и оправданости, односно утемељености захтева да се минимална 
цена рада у 2016. години, са 121 динар повећа на 140 динара, што су синдикати и раније 
захтевали". 
Тиме би минимална зарада износила 24.360 динара и њено учешће у просечној потрошачкој 
корпи из новембра 2015. године би износило око 35 одсто. 
Истовремено, и овако повећана минимална зарада чинила би мање од 70 одсто минималне 
потрошачке корпе, која у новембру 2015. године износи 34.885,19 динара, наводи се у 
саопштењу који је проследила Информативна служба СССС. 
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Синдикати траже повећање минималца 
Извор:Танјуг 
 
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати „Независност“ упутили 
су Социјално економском савету иницијативу за повећање висине минималне цене рада са 121 
на 140 динара по радном часу,  чиме би минимална месецна зарада износила 24.360 
динара.Како се наводи у саопштењу тих синдикалних организација, минимална цена рада није 
мењана пуне три године и сматрају да постоје оправдани и конкретни показатељи због којих би 
требало да се повећа "минимлац" у овој години. 
"С обзиром на вредност минималне потрошачке корпе, кретања стопе запослености на 
тржишту рада, стопе раста БДП-а, кретање потрошачких цена, продуктивности и просечне 
зараде у Републици, то повећање је требало да износи око 15 одсто", указују синдикати.Према 
статистичким подацима и изјавама највиших државних функционера, од јуна до децембра 
прошле године настављени су позитивни трендови (раст БДП-а, продуктивности и 
запослености, смањење незапослености, раст просечних зарада, али и потрошачких цена и 
износа потрошачке корпе), а такви трендови се најављују и за ову годину, наводи се у 
саопштењу. 
"Сходно томе, сви егзактни показатељи за претходни период, као и процене кретања до краја 
ове године, говоре о потреби и оправданости, односно утемељености захтева да се минимална 
цена рада у 2016. години, са 121 динар повећа на 140 динара, што су синдикати и раније 
захтевали".Тиме би минимална зарада износила 24.360 динара и њено учешће у просечној 
потрошачкој корпи из новембра 2015. године би износило око 35 одсто. 
Истовремено, и овако повећана минимална зарада чинила би мање од 70 одсто минималне 
потрошачке корпе, која у новембру 2015. године износи 34.885,19 динара, наводи се у 
саопштењу који је проследила Информативна служба СССС. 
 
 
Ко не плати ТВ претплату, дугује за струју 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Увођење нове ставке на рачуну за електричну енергију, односно наплата телевизијске 
претплате за јавни сервис, која је уведена од почетка године, довела је до кашњења обрачуна за 
јануар. Наиме, телевизијска претпалата сада се плаћа преко рачуна за струју и саставни је део 
укупног износа који се мора платити, а на кућне адресе потрошача рачуни још нису стигли. 
Како кажу у „Електоривреди Србије”, рачуни су упућени потрошачима, а касне због законског 
усклађивања обрачуна накнаде за коришћење обновљивих извора енергије и припрема за 
обрачун таксе за јавни медијски сервис те је због тога рок за плаћање продужен и потрошачи 
неће трпети никакву штету. Иначе, наплата таксе за јавни сервис уређена је Законом о 
привременом уређивању начина наплате таксе за јавне сервисе, а из ЕПС-а истичу да су 
покренули процедуру прецизнијег дефинисања одредби тог закона, а да ће у међувремену 
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поштовати Закон привременом уређивању наплате таксе за јавни медијски сервис и све 
одредбе које прописује. 
Дакле, потрошачи треба да се стрпе још који дан, када ће почети да стижу рачуни за струју 
потрошену у прошлом месецу, а на њима је и нова обавеза – ставка 13 – такса за медијски 
сервис од 150 динара, колико је претплата. Та промена биће видљива на полеђини рачуна, где 
је обајшњење за сваку ставку која је саставни део обрачуна, али за сада не и на сајту ЕПС-а за 
дистрибутивну област Нови Сад, где још није унета и ствара забуну јер се не види зашто је 
рачун увећан 150 динара, али ће, кажу у ЕПС-у, то бити веома брзо исправљено. 
Тако ће сада потрошачима за потрошњу струје од прошлог месеца, па сваки наредни, без 
обзира на број потрошених киловата, рачун за струју бити 150 динара виши, а ЕПС ће 
уплаћивати тај износ на рачуне РТС-а и РТВ-а, без обзира на то да ли су грађани платили рачун 
за струју. То практично значи да јавни сервиси могу рачунати на укупан износ који се по 
бројилу уплаћује на име телевизијске претплате, док ЕПС-у преостаје да се сам побрине да 
наплати дуг потрошача који евентуално не буду плаћали ту таксу јер ће се он третирати као 
дуговање за струју.  
Да подсетимо, наплата телевизијске претплате преко рачуна за струју није новина. Ипак, у 
односу на претходно период разлике има, и то значајне јер је сада та ставка саставни део 
рачуна за струју, додуше уз јасну назнаку да је реч о такси за медијски сервис. Износ од 150 
динара додаје се на самом крају рачуна, када се обрачунају сви остали трошкови, па и акциза и 
порез на додату вредност, и након тога се добија укупан износ који потрошач треба да плати. 
На тај начин стиче се утисак да је целокупан износ који се плаћа заправо обавеза за потрошену 
струју, док је то раније било раздвојено и посебно се добијао обрачун за потрошену електричну 
енергију и евентуално дуговање по том основу, а посебно телевизијска претплата. 
Рок за плаћање до 29. фебруар 
Због кашњења обрачуна за струју потрошену у јануару, пролонгиран је рок за уплату за тај 
месец. Наиме, уместо до 25. фебруара, као је уобичајено, прошломесечни рачуни могу се 
платити до 29. фебруара, а потрошачи који редовно, односно на време плаћају рачуне за струју 
и који јануарски рачун плате до 29. фебруара, оствариће право на редован попуст од пет одсто. 
 
 

 
 
 
ФАС: Производња не стаје, мада споријим темпом  
Извор:ФоНет  
 
Иако не радимо истим темпом као прошле године нема никаквих најава о прекиду производње 
и наводном двонедељном плаћеном одсуству, јер се фиат 500Л добро продаје, кажу у 
крагујевачкој фабрици 
Производња у крагујевачкој фабрици Фиат аутомобили Србија (ФЦА) одвија се нешто 
успоренијим темпом него прошле године, сви запослени су ангажовани на својим радним 
местима и за сада нема наговештаја прекида продукције фиата 500Л, сазнаје ФоНет у тој 
фабрици. 
Иако не радимо истим темпом као прошле године нема никаквих најава о прекиду производње 
и наводном двонедељном плаћеном одсуству, јер се фиат 500Л добро продаје, рекао је извор 
ФоНета. 
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Он је додао да је током прошле године било неколико прекида у производњи и да се очекује да 
ће и ове године запослени вероватно повремено бити упућивани на плаћена одсуства, али да за 
сада нема таквих најава. 
Током ове седмице на друштвеним мрежама се појавила информација да крагујевачки ФЦА, 
због слабе продаје фиата 500Л неће радити од 24. фебруара до 9. марта.  
 
 
 

 
 
 
 
Министри и синдикати траже решење за "Ресавицу" 
Извор: РТС 
 
Представници синдиката и пословодства рудника Ресавице разговараће у Београду са 
надлежним министрима - енергетике, рада, финансија и привреде о даљој судбини рудника и 
статусу рудара. Стеван Џелатовић в. д. директора рудника "Ресавица" за РТС каже да ће 
покушати да реше све проблеме у овом предузећу. Рудари од прошле седмице огранизују 
једночасовни страјк упозорења до решавања њихових захтева.  
Стеван Џелатовић за РТС каже да ће на састанку министра и синдиката рудника "Ресавица" 
бити присутни Жељко Сертић, Душан Вујовић и Александар Вулин. 
Припремила Ружица Врањковић 
Рудари траже јасан договор о опоравку Рудника. "Ресавица" је једна од 17 заштићених 
предузећа до маја ове године.  
Премијер Александар Вучић је поручио да је уз "Бор" "Ресавица" један од највећих проблема и 
најтежи задатак које Влада има да реши, али и да их неће пустити низ воду.  
"Покушаћемо да решимо све нагомилане проблеме и да кренемо у решавања. Имамо више 
проблема, један од њих је проблем радног стажа из 2011. и 2012. године и имамо проблем са 
примањем радника у стални радни однос", каже Џелатовић. 
Додаје да сутра треба да се потпише уговор. 
"Пословођство и рудари су свесни да треба да дође до реорганизације јавног предузећа. Имамо 
више планова за реорганизацију, то су једини привредни субјекти у општинама. Као што је 
премијер рекао не можемо да дозволимо да се затворе рудници, али смо свесни да неки 
морају", истиче Џелатовић. 
Каже да нико неће остати без посла.  
"Тренутно има 4.106 заослених 3.000 су рудари а остало амдминистрација, има вишка али 
нудићемо социјални програм. Надам се да ћемо успешно изаћи из периода реорганизације", 
рекао је Џелатовић. 
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"Причају да је све боље - дајте већи минималац" 
Извор: Танјуг 
  
Београд -- Два репрезентативна синдиката у Србији предложили су повећање минималне цене 
рада, која није мењана три године, за 19 динара по радном часу.  
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати “Независност” упутили 
су Социјално економском савету иницијативу за повећање висине минималне цене рада са 121 
на 140 динара по радном часу, чиме би минимална месецна зарада износила 24.360 динара.  
Како се наводи у саопштењу тих синдикалних организација, минимална цена рада није мењана 
пуне три године и сматрају да постоје оправдани и конкретни показатељи због којих би требало 
да се повећа "минимлац" у овој години.  
"С обзиром на вредност минималне потрошачке корпе, кретања стопе 
запослености на тржишту рада, стопе раста БДП-а, кретање потрошачких 
цена, продуктивности и просечне зараде у Републици, то повећање је требало 
да износи око 15 одсто", указују синдикати.  
Према статистичким подацима и изјавама највиших државних функционера, од 
јуна до децембра прошле године настављени су позитивни трендови (раст БДП-а, 
продуктивности и запослености, смањење незапослености, раст просечних зарада, али и 
потрошачких цена и износа потрошачке корпе), а такви трендови се најављују и за ову годину, 
наводи се у саопштењу.  
"Сходно томе, сви егзактни показатељи за претходни период, као и процене 
кретања до краја ове године, говоре о потреби и оправданости, односно 
утемељености захтева да се минимална цена рада у 2016. години, са 121 динар 
повећа на 140 динара, што су синдикати и раније захтевали".  
Тиме би минимална зарада износила 24.360 динара и њено учешће у просечној потрошачкој 
корпи из новембра 2015. године би износило око 35 одсто.  
Истовремено, и овако повећана минимална зарада чинила би мање од 70 одсто минималне 
потрошачке корпе, која у новембру 2015. године износи 34.885,19 динара, наводи се у 
саопштењу који је проследила Информативна служба СССС. 

 

 
 
Влада: На састанку са ММФ потврђени добри фискални резултати 
Извор:Бета 
 
Премијер Србије Александар Вучић састао се са представницима мисије Међународног 
монетарног фонда (ММФ) поводом четврте ревизије стенд-бај аранжмана и реформе јавних 
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предузећа. Влада Србије је саопштила да је на састанку са делегацијом ММФ потврђено да је 
Србија остварила добре фискалне резултате. 
"На састанку је потврђено да је Србија остварила добре фискалне резултате, да су приходи 
буџета већи од расхода и да је тај позитивни тренд настављен и почетком ове године. Посебна 
тема данашњег састанка била је реформа јавних предузећа, као што су Србијагас, ЕПС и 
Железнице Србије, као и реструктурирање државних предузећа, попут РТБ Бора, Ресавице и 
Петрохемије", наводи се у саопштењу. 
У саопштењу се додаје да је установљен проблем који постоји у рационализацији државне 
управе и да ће на решавању тог проблема Влада интензивно радити. 
"Премијер Вучић уверио је представнике ММФ-а да Влада Србије увелико ради на спровођењу 
економских реформи", додаје се у саопштењу. 
Разумевање ММФ-а до јуна 
Председник Савета гувернера Народне банке Србије, Небојша Савић, рекао је да ће ММФ и 
Светска банка имати разумевања за Србију и померање структурних реформи за неколико 
месеци, али процес мора да почне до јуна. 
"Ако хоћемо до краја, не може без тога. Два елемента јесу урађена, прошлогодишње законске 
реформе и фискални део, али у овој години је кључна реформа јавног сектора, решавање 
проблема јавних предузећа, а све мора да прати финансијски ефекат", рекао је Савић за Б92. 
Он је нагласио да држава мора да буде и јефтинија и ефикаснија. 
"Не можемо да сачекамо пету ревизију програма без тога, ако желимо да реализујемо цео 
аранжман", објаснио је он. 
На питање да ли је теже отпуштати или средити јавна предузећа, Савић је рекао да су то 
различити, али подједнако тешки проблеми. 
"Јавна предузећа су у посебној ситуацији, тешко их је реформисати, а ту су и партијска 
запошљавања. Са друге стране је класичан јавни сектор, државна управа са великим 
вишковима, без ефикасности. Ми желимо мали број чиновника, а високу ефикасност", поновио 
је Савић. 
 

 
Српски `краљ меса` отпушта 60 одсто запослених у Хрватској 
 
Српски "краљ меса" Петар Матијевић који је у новембру прошле године купио је 
две пољопривредне задруге у источној Славонији, најавио је отпуштање око 60 
одсто запослених, упозорио је Синдикат запослених у пољопривреди Хрватске, а 
преносе хрватски медији. 
Синдикат је упозорио да ће практично први потез новог власника бити отпуштање око 60 одсто 
радника, а кажу и да је од 71 запосленог у те две задруге, отказ најављен за 39, од којих је 11 из 
задруге Негославци, а 28 из задруге Јанковци. 
„Осуђујемо овакав потез господина Матијевића. Нешто такво ни један привредник у Хрватској 
није радио иако смо ми у синдикату већ свашта доживели“, наводи се у саопштењу. 
Синдикат је најавио да ће предузети све како би заштитио своје чланове. Откази су најављени 
на огласној табли 15. фебруара, а синдикат о томе мора да се узјасни у року од седам дана. 
Председник синдиката Шимо Орешковић рекао је да ће се данас одржати са адвокатском 
канцеларијом која заступа Матијевића.   
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Матијевић је купио од хрватског привредника Енвера Моралића у новембру 2015. године 
Пољопривредну задругу Негославци и Пољопривредну задругу Јанковци с фармама, 
складиштима, механизацијом и укупно 1.500 хектара пољопривредног земљишта чиме је, како 
је саопштио синдикат, постао највећи власник пољопривредног земљишта у Хрватској, преносе 
хрватски медији. 
Матијевић је почетком године рекао да размишља о томе да у Хрватској улаже и у 
хотелијерство. 
 

 
 
Синдикати траже да се повећа минималац 
Аутор: 021 
 
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати Независност упутили су 
Социјално-економском савету иницијативу за повећање висине минималне цене рада са 121 на 
140 динара по радном часу, чиме би минимална месечна зарада износила 24.360 динара. 
Синдикати саопштавају да минимална цена рада није мењана три године и сматрају да постоје 
оправдани и конкретни показатељи због којих би требало да се повећа "минималац" у овој 
години. 
 
"С обзиром на вредност минималне потрошачке корпе, кретања стопе запослености на 
тржишту рада, стопе раста БДП, кретање потрошачких цена, продуктивности и просечне 
зараде, то повећање требало је да износи око 15 одсто", указују синдикати. 
 

 
 
Оправдано и конкретно: Синдикати траже повећање минималца  
Извор:Дневник 
 
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати "Независност" упутили 
су Социјално економском савету иницијативу за повећање висине минималне цене рада са 121 
на 140 динара по радном часу, чиме би минимална месечна зарада износила 24.360 динара.  
Како се наводи у саопштењу тих синдикалних организација, минимална цена рада није 
мењана пуне три године и сматрају да постоје оправдани и конкретни показатељи 
због којих би требало да се повећа "минималац" у овој години. 
- С обзиром на вредност минималне потрошачке корпе, кретања стопе запослености на 
тржишту рада, стопе раста БДП-а, кретање потрошачких цена, продуктивности и просечне 
зараде у Републици, то повећање је требало да износи око 15 одсто, указују синдикати. 
Према статистичким подацима и изјавама највиших државних функционера, од јуна до 
децембра прошле године настављени су позитивни трендови (раст БДП-а, 
продуктивности и запослености, смањење незапослености, раст просечних зарада, али и 
потрошачких цена и износа потрошачке корпе), а такви трендови се најављују и за ову годину, 
наводи се у саопштењу. 
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- Сходно томе, сви егзактни показатељи за претходни период, као и процене кретања до краја 
ове године, говоре о потреби и оправданости, односно утемељености захтева да се минимална 
цена рада у 2016. години, са 121 динар повећа на 140 динара, што су синдикати и раније 
захтевали. 
Тиме би минимална зарада износила 24.360 динара и њено учешће у просечној потрошачкој 
корпи из новембра 2015. године би износило око 35 одсто. 
Истовремено, и овако повећана минимална зарада чинила би мање од 70 одсто минималне 
потрошачке корпе, која у новембру 2015. године износи 34.885, 19 динара, наводи се у 
саопштењу који је проследила Информативна служба СССС. 
 

 
Синдикати траже повећање минималца 
Извор:Танјуг 
 
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати 
"НезависностЋ" упутили су Социјално економском савету иницијативу за 
повећање висине минималне цене рада са 121 на 140 динара по радном часу, чиме 
би минимална месецна зарада износила 24.360 динара.  
Како се наводи у саопштењу тих синдикалних организација, минимална цена рада није мењана 
пуне три године и сматрају да постоје оправдани и конкретни показатељи због којих би требало 
да се повећа "минимлац" у овој години. 
"С обзиром на вредност минималне потрошачке корпе, кретања стопе запослености на 
тржишту рада, стопе раста БДП-а, кретање потрошачких цена, продуктивности и просечне 
зараде у Републици, то повећање је требало да износи око 15 одсто", указују синдикати. 
Према статистичким подацима и изјавама највиших државних функционера, од јуна до 
децембра прошле године настављени су позитивни трендови (раст БДП-а, продуктивности и 
запослености, смањење незапослености, раст просечних зарада, али и потрошачких цена и 
износа потрошачке корпе), а такви трендови се најављују и за ову годину, наводи се у 
саопштењу. 
"Сходно томе, сви егзактни показатељи за претходни период, као и процене кретања до краја 
ове године, говоре о потреби и оправданости, односно утемељености захтева да се минимална 
цена рада у 2016. години, са 121 динар повећа на 140 динара, што су синдикати и раније 
захтевали". 
Тиме би минимална зарада износила 24.360 динара и њено учешће у просечној потрошачкој 
корпи из новембра 2015. године би износило око 35 одсто.  
Истовремено, и овако повећана минимална зарада чинила би мање од 70 одсто минималне 
потрошачке корпе, која у новембру 2015. године износи 34.885,19 динара, наводи се у 
саопштењу који је проследила Информативна служба СССС. 
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"Минималац мора да иде на 140 динара по сату" 
Извор:Танјуг  
 
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати Независност, упутили су 
Социјално економском савету иницијативу за повећање висине минималне цене рада са 121 на 
140 динара по радном часу.  
Са тим повећањем минимална месечна зарада износила 24.360 динара. 
Тиме би минимална зарада износила 24.360 динара и њено учешће у просечној потрошачкој 
корпи из новембра 2015. године би износило око 35 одсто. Истовремено, и овако повећана 
минимална зарада чинила би мање од 70 одсто минималне потрошачке корпе, која у новембру 
2015. године износи 34.885,19 динара, наводи се у саопштењу који је проследила 
Информативна служба СССС. 
Како се наводи у саопштењу тих синдикалних организација, минимална цена рада није мењана 
пуне три године и сматрају да постоје оправдани и конкретни показатељи због којих би требало 
да се повећа "минималац" у овој години. 
"С обзиром на вредност минималне потрошачке корпе, кретања стопе запослености на 
тржишту рада, стопе раста БДП-а, кретање потрошачких цена, продуктивности и просечне 
зараде у Републици, то повећање је требало да износи око 15 одсто", указују синдикати. 
Према статистичким подацима и изјавама највиших државних функционера, од јуна до 
децембра прошле године настављени су позитивни трендови (раст БДП-а, продуктивности и 
запослености, смањење незапослености, раст просечних зарада, али и потрошачких цена и 
износа потрошачке корпе), а такви трендови се најављују и за ову годину, наводи се у 
саопштењу. 
"Сходно томе, сви егзактни показатељи за претходни период, као и процене кретања до краја 
ове године, говоре о потреби и оправданости, односно утемељености захтева да се минимална 
цена рада у 2016. години, са 121 динар повећа на 140 динара, што су синдикати и раније 
захтевали". 
 
 

 
 
Министри обећали рад Ресавице и после 31. маја 
Извор:Бета  
 
Министри енергетике и привреде, Александар Антић и Жељко Сертић дали су уверење 
руководству и синдикатима Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица да ће 
рудник радити и после 31. маја. 
Директор Ресавице Стеван Џелтовић и председник синдиката Ресавица Небојша Миленковић 
рекли су да је договорено да до 15. марта буду формиране радне групе које ће се бавити 
израдом плана реорганизације и рационализације предузећа, а које ће водити и разговоре са 
радницима око динамике и висине исплате сменског рада. 
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Како су рекли, на састанку је донет и закључак да се крене са испоруком угља ЕПС-у. 
"На тим радним групама видећемо да ли су радници и адвокати спремни на компромисе. Да се 
они мало одрекну, мало ми и да видимо шта можемо да им исплатимо. До 31. маја морамо да 
решимо сменски рад", рекао је Џелатовић. 
Председник синдиката Миленковић рекао је да је компромис неопходан, јер постоји опасност 
да предузеће 31. маја оде у стечај. 
Главни одбор синдиката данас ће одлучити о даљим синдикалним активностима, а наставак 
штрајка ће највероватније бити померен до 15. марта, рекао је Миленковић. 
Дуговања, на основу тужби рудара за неисплаћени сменски рад, износе 1,2 милијарде динара са 
каматама, судским и адвокатским трошковима. 
 
 
Синдикати траже повећање минималца  
Извор:Танјуг 
  
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати „Независност" упутили 
су Социјално економском савету иницијативу за повећање висине минималне цене рада са 121 
на 140 динара по радном часу, чиме би минимална месецна зарада износила 24.360 динара. 
Како се наводи у саопштењу тих синдикалних организација, минимална цена рада није мењана 
пуне три године и сматрају да постоје оправдани и конкретни показатељи због којих би требало 
да се повећа "минимлац" у овој години. 
"С обзиром на вредност минималне потрошачке корпе, кретања стопе запослености на 
тржишту рада, стопе раста БДП-а, кретање потрошачких цена, продуктивности и просечне 
зараде у Републици, то повећање је требало да износи око 15 одсто", указују синдикати. 
Према статистичким подацима и изјавама највиших државних функционера, од јуна до 
децембра прошле године настављени су позитивни трендови (раст БДП-а, продуктивности и 
запослености, смањење незапослености, раст просечних зарада, али и потрошачких цена и 
износа потрошачке корпе), а такви трендови се најављују и за ову годину, наводи се у 
саопштењу. 
"Сходно томе, сви егзактни показатељи за претходни период, као и процене кретања до краја 
ове године, говоре о потреби и оправданости, односно утемељености захтева да се минимална 
цена рада у 2016. години, са 121 динар повећа на 140 динара, што су синдикати и раније 
захтевали". 
Тиме би минимална зарада износила 24.360 динара и њено учешће у просечној потрошачкој 
корпи из новембра 2015. године би износило око 35 одсто.  
Истовремено, и овако повећана минимална зарада чинила би мање од 70 одсто минималне 
потрошачке корпе, која у новембру 2015. године износи 34.885,19 динара, наводи се у 
саопштењу који је проследила Информативна служба С С С С. 
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