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Разлика између плате у Белој Паланци и у Београду 50.000 
Извор: Бета 
 
Просечна фебруарска плата становника београдске општине Сурчин износила је 77.095 динара, 
а плата житеља Беле Паланке 27.041 динар. 
Просечна фебруарска нето плата у земљи износила је 44.450 динара, а разлика између највише 
и најниже просечне зараде у Србији била је 50.054 динара, показали су подаци Републичког 
завода за статистику. 
Наиме, просечна фебруарска плата становника београдске општине Сурчин који су по 
примањима на самом врху, износила је 77.095 динара, а плата житеља Беле Паланке, који су на 
самом дну листе примања, износила је 27.041 динар. 
После становника Сурчина, у фебруару су најплаћенији били запослени у Костолцу - 68.938 
динара, Новом Београду - 65.916 динара и Лазаревцу - 63.235 динара. 
На самом дну листе примања поред становника Беле Паланке налазе се становници Ћићевца - 
27.269 динара, Жабара - 27.426 и Малог Црнића - 27.426 динара. 
Међу градовима на југу земље предњачи Пирот са просечном фебруарском нето платом од 
47.693 динара.  
У Нишу је просечна плата исплаћена у фебруару износила 39.835 динара, у Врању 38.021 
динар, Лесковцу 33.716 динара, а у Прокупљу 33.259 динара.  
Зараду нижу од републичког просека имали су становници Крагујевца, пошто су њихова 
примања износила 41.013 динара, док су примања становника Новог Сада била већа од 
просечних и износила 49.513 динара. 
Према званичној статистици, просечна фебруарска плата у Србији реално је већа за 10 одсто, а 
номинално за 9,9 одсто у односу на јануарску. 
У односу на исти месец прошле године, фебруарска просечна зарада без пореза и доприноса је 
номинално већа за 4,0 одсто и реално за 2,5 одсто. 
 
 

 
 
СТЕЖЕ КАИШ Стефановић отпушта око 1.000 припадника МУП-а  
Извор:Танјуг 
 
Министар полиције Небојша Стефановић изјавио је данас да је предвиђено отпуштање мање од 
1.000 припадника МУП-а на нивоу целе Србије, од чега ће најмање половина њих бити из 
редова администрације. 
Стефановић је, коментаришући данашњи протест Независног полицијског синдиката Србије 
рекао да је то био политички скуп, као и да поједини из политичких разлога у јавности износе 
преувеличане цифре о наводом отпуштању у МУП-у, што није тачно. 
- Ми смо говорили о мање од 1.000 људи, од којих најмање половина неће бити из редова 
полиције, већ из редова администрације и то на нивоу целе Србије, и не сваке године већ 
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једном и више не. Али, овде се помињу велике цифре да би се застрашили људи пред изборе - 
казао је Стефановић за Б92. 
Он је рекао да сви у полицији који сматрају да су на било начин оштећени имају право да се 
жале и суду. 
- Нисмо никога оштетили и све ћемо радити у договору са синдикатима, са државним, 
владиним и невладиним организацијама који се овим послом баве, а пре свега ћемо направити 
критеријуме и мерила које ће људи моћи јасно да виде - нагласио је Стефановић. 
Како је рекао, свако ко буде добио било какво решење којим се мења његов радно-правни 
статус у МУП-у имаће право да види зашто и по ком основу. 
- Јер, откуд ја могу да знам да ли неко у Србији ради добро или не или га треба наградити или 
казнити. Али не може да неком ко се једном запосли у МУП-у то буде гарантовано за цео живот 
- навео је министар додајући да ће једнака правила важити за све. 
Према његовим речима, они који се баве криминалом у полицији неће моћи да раде и водиће 
се прекршајни и кривични поступци. Стефановић је, такође, рекао да они који су се огрешили о 
закон неће моћи да раде у полицији, као и да ће они који "машу лажним кривичним 
пријавама" морати то да докажу и за то одговарају. 
Стефановић је рекао да ће МУП наставити да разговара са репрезентативним синдикатима 
како би били полицајци више заштићени и демантовао да је било ко у полицији застрашен. 
 
ПОМОЋ ЗА УЛАГАЊЕ Малим фирмама 500 милиона за опрему  
Аутор:С. В. 
 
Влада Србије одобрила је 500 милиона динара за субвенционисање набавке опреме за мала 
предузећа, сазнаје „Блиц“. 
Да би привредник добио помоћ државе у износу до 25 одсто вредности набављене опреме, 
његова улагања у ту опрему не могу бити мања од 250.000 динара нити већа од 2,5 милиона 
динара. 
Средства се могу добити за нову, али и за половну производну опрему, под условом да није 
старија од пет година. 
Поред тога, држава ће убудуће субвенционисати и куповину нових делова и специјализованих 
алата за већ постојеће машине. 
Новац за ове субвенције дефинисан је уредбом о утврђивању помоћи малим предузећима, коју 
је Влада усвојила у суботу, и то на препоруку Министарства привреде. 
Циљ овог документа је подршка развоју најзаступљенијег привредног сектору у Србији. Ова 
средства предвиђена су у буџету за 2016. годину. 
 
 

 
 
За пензије мање паре из државне касе 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Прошлогодишњој фискалној консолидацији Србије добрим делом допринели су и пензионери, 
чије су пензије веће од 25.000 динара умањене за 22 односно 25 процента. Мада су пензионери 
којима су пензије умањене незадовољни и сматрају да су се уштеде највише “преломиле” преко 
њихових леђа, ових дана стиже још један доказ да је та мера не само обезедила редовну исплату 
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пензија, већ и довела до тога да после много година Републички фонд за пензијско и 
инвалидско осигурање из републичког буyета потражује само новац за редовну исплату пензија 
и то за чак 15 процената мање него до сада. 
Наиме, учешће државе у исплати пензија, по рачуници Фонда ПИО, са садашњих 37 одсто, што 
је око 600 милијарди динара, може да се смањи на 22 процента, јер је управо толико новца 
потребно да се сервисира радовна исплата принадлежности 1,7 милиона пензионера у Србији. 
Смањење учешћа државе на 22 процента знатно ће олакшати и позицију Србије пред наредне 
преговоре са мисијом Међународног монетарног фонда, који стално истиче да су пензије 
највећи баласт и да се он што пре мора смањити.  Додуше, тих 22 процента државног учешћа у 
исплати пензија и даље је знатно више од захтева ММФ-а, који сматра да је дозвољено само 11,5 
процената, али је за 15 процената мање него што је сада. 
Челница Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Србије Драгана Калиновић 
објашњава да је до пада учешћа државе у финансирању пензија дошло, између осталог, и због 
већег броја пријављених радника, чак око 40.000, који редовно уплаћују доприносе за ПИО. 
-  Повећао се број пријављених радника за чак око 40.000 и они редовно уплаћују доприносе за 
ПИО – каже Драгана Калиновић. - Било да су то запослени који су из сиве зоне преведени у 
легалне токове, или су то новоотворена радна места, чињеница је да је то значајно поправило 
прилив пара у касу Фонда ПИО. Свако такво повећање аутоматски смањује учешће државе у 
исплати пензија. 
Колико је одлука Управног одбора Фонда ПИО да се из републичког буyета у пензијску касу 
слива само новац неопходан за редовну исплату пензија, што је 22 процента садашњих 
годињших примања пензионера, највише илуструје податак да је пре само три године – 2012. 
за исплату пензија било потребно из републичке касе обезбедити чак 50 одсто новца за  све 
исплате пензионера. Већ прошле године за редовно сервисирање пензионера требало је мање - 
37 одсто, а уколико се прихвати захтев Управног одбора Фонда ПИО, сада ће требати 22 одсто. 
Дакако, овакав захтев Управног одобра Фонда ПИО претпоставља садашње пензије, односно 
њихову висину, као и даљи прилив новопријављених радника, који редовно уплаћују пензијске 
доприносе. То би могло значити да ће пензије током ове одине, па и у наредне две, остатити на 
садашњем нивоу, односно бити замрзнуте. Евентуалне корекције од процент -два, као што је то 
било и на почетку ове године, не би знатно пореметиле проценат потребан из државне касе за 
њихову редовну исплату. Таква рачуница је у складу и за Фискалном стратегијом за ову и 
наредну годину, али и са захтевом Фискалног савета Србије да се пензије у наредне две године 
не повећавају. 
Једном фонду мање, другом више 
Уколико буде прихваћен предлог Управног одбора Фонда ПИО убудуће би се услуге 
здравствене заштите пензионера, туђа нега и помоћ пребацили на рачун Републичког фонда за 
здравствену заштиту. С једне стране тачно је да би из републичке касе требало знатно мање 
новца за редовну исплату пензија, али с друге и новац за Републички фонд за здравствену 
заштиту обезбеђује се из републичког буyета. То практично значи да би смањење уплата за 
један фонд повећао уплату за други, па је велико питање колика је онда стварна уштеда за 
државни буџет. 
  
Инвеститори прикочили због избора 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
– Током прошле године и на почетку ове настављају се умерено позитивни трендови у 
привреди – оцењује економиста Милојко Арсић, додајући да је после изласка из рецесије почео 
период релативно спорог раста, који се наставио и у првом тромесечју 2016, али да су та 
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побољшања спора и недовољна да се реше највећи економски и друштвени проблеми Србије, 
попут високе незапослености и ниских доходака. 
Међутим, тврди Арсић, бољитка, између осталог, нема без већих инвестиција. Он подсећа да су 
прошлогодишње директне инвестиције достигле 1,6 милијарду евра, али да су и даље ниске. 
Раст изввоза се успорава па се у кратком периоду не очекује његово убрзање. Другим речима, 
сматра да су избори успорили реформе, па уколико у другој половини године нова влада не 
уради ребалас буyета или бар усвоји план штедње, који би обезбедио да фискални дефицит у 
овој години буде највише 3,5 одсто БДП-а уместо четири, Србија се може наћи у озбиљном 
проблему. Чак је, истиче, могуће и урушавање остварених резултата. 
Са Српско-немачког форума, на којем је било више од 200 немачких компанија, већ стижу 
најаве о новим немачким улагањима у Србији. Да је Србија добра инвестициона дестинација 
потврдио је и председник Индустријско-трговачке коморе Франкфурта Матијас Милер, који 
објашњава да у нашој земљи постоји добра пословна клима и млада и образована радна снага. 
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж додаје да, осим тога, Србија даје и 
подстицајне мере за пословање. 
– Регион Балкана значајно се променио и од региона проблема постао је регион успеха и 
развоја – уверен је Чадеж. – Србија може очекивати нове инвестиције из Немачке и њене 
покрајине Хесен. Србији није важно када ће постатити чланица Европске уније, колико јој је 
важно да буде потпуно спремна када постане њен део. Ако нисте конкурентни на тржишту, ако 
нисте интегрисани у ланце снабдевања, способни да се изборите с конкуренцијом, онда ни 
формално чланство неће помоћи да се развијете. 
Наредних недеља очекује се отварање неколико фабрика које су изградили страни инвеститори 
и у којима ће посао наћи неколико хиљада српских радника, али је реч о инвестицијама које су 
започете прошле године и за које је Влада Србија већ раније доделила новац за подстицај за 
свако новоотворено радно место. Међутим, економисти упозоравају  да се добро започети посао 
из прошле године и долазак неколико јаких и познатих страних инвеститора мора наставити 
одмах после избора да би се прва половина 2016. године надокнадила. Јер, док траје 
предизборна кампања и док се не затворе изборне кутије, инвеститори ће гледати са стране и 
чекати с инвестицијама. У таквој ситуацији ће и добру пословну климу и јефтину радну снагу у 
Србији подредити резултатима избора, па уколико власт с којом су разговарали и преговарали 
о будућим пројектима добије поверење грађана, сасвим је могуће да у другој половини године 
уследи бум страних инвеститора и да се на тај начин надокнади њихов изостанак из прве 
половине 2016. године. 
Вијамо исте улагаче 
Застоја у инвестицијама, без којих нема економског опоравка, смањења незапослености и 
повећања доходака, свесни су и креатори државне економије. Због тога они претходних дана – 
а очекује се то и  наредних недеља – већ траже нове инвеститоре. Пошто све земље у региону 
вијају инвеститоре, Србија мора да нуди и више и боље да би они инвестирали управо овде и 
запослили наше раднике. 
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Синдикати траже да се недељом забрани рад у трговинама 
Аутор:Марија Комазец 
 
Да ли продавнице треба да раде недељом? Синдикати траже да се рад у трговинама законом 
забрани. Послодавци се са таквом иницијативом не слажу. 
Недеља одавно није дан када су продавнице затворене - тржиште и навике потрошача 
диктирају темпо рада трговаца, али њихови синдикати желе да на ту праксу ставе тачку. 
Самостални синдикат трговине Србије најавио је подношење иницијативе Влади да се рад 
недељом забрани јер тврде да су радници у трговини експлоатисани. 
Недеља на послу. То је свакодневица за хиљаде српских радника. Већина од куће не одсуствује 
добровољно. Готово нико, међутим, не жели отворено да прича о томе, из страха да не изгуби и 
то што има. 
“Не добијамо никакву накнаду за то што радимо државним празницима, а слободне дане 
можемо да бирамо само током радних дана, од понедељка до петка. Уколико би се ми побунили 
сви бисмо моментално добили отказ. Самим уласком у трговину, мислим да ће се сви који раде 
у трговини сложити са мном, потпуно смо потчињени само том послу”, каже за Н1 једна 
радница у трговини. 
Радна недеља траје 40 сати, а долазак на посао недељом и празницима, требало би да се плаћа 
више. То су права којих је лишена већина радника у трговинама, каже председник Самосталног 
синдиката трговине Радослав Топаловић. Наводи и да у том сектору у Србији има око 200.000 
запослених. 
“Трговина није делатност од општег интереса, а недеља је у традицији српског народа одувек 
била недрадан дан. У трговини такође ради и око 80 одсто жена, тј око 160.000 жена које су 
мајке или треба да постану мајке”, истиће Топаловић. 
Међутим, Зоран Вујовић из Асоцијације малих и средњих предузећа, не слаже се са усвајањем 
овакве иницијативе. “Ми смо против предлога синдиката из више разлога. Један од разлога је 
што суботом и недељом можемо да остваримо приходе. Друго је што свим корисницима који 
раде радним данима, можемо да оставимо могућност да обаве куповине или неке занатске 
услуге да обаве”, објашњава он. 
У Министарству трговине наглашавају да држава тешко може самостално да пресуди о забрани 
рада недељом. “Одлука се може донети само уз компромис, уважавајући с једне стране предлог 
синдиката, али с друге стране не сме се угрозити пословање трговаца и зараде на коју рачунају. 
Такође, посебно треба водити рачуна о утицају који би ова мера имала на запосленост”, кажу у 
Министарству. 
У региону борба за забрану рада трговина недељом почела је 2006, али је покушаје хрватског 
"Каритаса" и Фрањевачког института за културу мира из Сплита осујетио Уставни суд Хрватске, 
који је 2009. укинуо ту забрану. Европска унија нема посебних прописа који уређују ту област. 
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ЦИФРЕ Стефановић: Мање од 1.000 запослених биће отпуштено из 
МУП  
Извор: Танјуг 
 
Министар полиције Небојша Стефановић изјавио је да је предвиђено отпуштање мање од 1.000 
припадника МУП-а на нивоу целе Србије, од чега ће најмање половина њих бити из редова 
администрације. 
Стефановић је, коментаришући протест Независног полицијског синдиката Србије рекао да је 
то био политички скуп, као и да поједини из политичких разлога у јавности износе 
преувеличане цифре о наводом отпуштању у МУП-у, што није тачно. 
"Ми смо говорили о мање од 1.000 људи, од којих најмање половина неће бити из редова 
полиције, већ из редова администрације и то на нивоу целе Србије, и не сваке године већ 
једном и више не. Али, овде се помињу велике цифре да би се застрашили људи пред изборе", 
казао је Стефановић за Б92. 
Он је рекао да сви у полицији који сматрају да су на било начин оштећени имају право да се 
жале и суду. 
"Нисмо никога оштетили и све ћемо радити у договору са синдикатима, са државним, 
владиним и невладиним организацијама који се овим послом баве, а пре свега ћемо направити 
критеријуме и мерила које ће људи моћи јасно да виде", нагласио је Стефановић. 
Како је рекао, свако ко буде добио било какво решење којим се мења његов радно-правни 
статус у МУП-у, имаће право да види зашто и по ком основу. 
"Јер, откуд откуд ја могу да знам да ли неко у Србији ради добро или не или га треба наградити 
или казнити. Али не може да неком ко се једном запосли у МУП-у то буде гарантовано за цео 
живот", навео је министар додајући да ће једнака правила важити за све. 
Према његовим речима, они који се баве криминалом у полицији неће моћи да раде и водиће 
се прекршајни и кривични поступци. 
Стефановић је, такође, рекао да они који су се огрешили о закон неће моћи да раде у полицији, 
као и да ће они који "машу лажним кривичним пријавама" морати то да докажу и за то 
одговарају. 
Стефановић је рекао да ће МУП наставити да разговара са репрезентативним синдикатима 
како би били полицајци више заштићени и демантовао да је било ко у полицији застрашен. 
"Покажите иједну депешу да је неко нечим застрашен", додао је он. 
На питање из које су странке ухапшени који су данас напали функционере ДС-а на Звездари, 
Стефановић је казао да је реч о четири особе из Београда од којих су неки припадници 
највијачких група, као и да се на основу профила на интернету један од нападача доводи у везу 
са једном од политичких странака. 
Министар није прецизирао о којој странци је реч, али је нагласио да за МУП није важно којој 
странци та особа припада већ да је нападач ухапшен и да је полиција показала да смо озбиљна 
држава у којој се неће толерисати такво понашање. 
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СИНДИКАЛЦИ У ПОЛИТИЦИ: Штрајкачки одбор ФАП излази на 
локалне изборе! 
Аутор:Е.К. 
 
ПРИБОЈ - Штрајкачки одбор Фабрике аутомобила Прибој (ФАП) одлучио је да на локалним 
изборима у Прибоју наступи с листом Радничко удружење За опстанак ФАП. 
„Овим желимо да остваримо циљеве који нису реализовани штрајком. Уласком у Скупштину 
општине стећи ћемо јачу преговарачку позицију“, каже Мирослав Мршевић, председник 
штрајкачког одбора и синдиката Слога у ФАП. 
Мршевић наводи и да се неће бавити политиком, већ ће се борити за све раднике који су 
оштећени. Већ су, како кажу, сакупили довољан број потписа, а кампања ће им бити, како кажу, 
скромна и коштаће 40.000 динара.  
Новац ће обезбедити самостално, учешћем свих чланова удружења. 
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