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Просечна зарада у Србији у јуну повећана на 46.450 динара 

Извор: Бета  

Просечна нето зарада у Србији исплаћена у јуну 2016. године износила је 46.450 

динара, што је номинално више за 5,7 одсто него у мају а реално је повећање од 5,6 

одсто 

БЕОГРАД - Просечна нето зарада у Србији исплаћена у јуну 2016. године износила је 46.450 

динара, што је номинално више за 5,7 одсто него у мају а реално је повећање од 5,6 одсто, 

саопштио је данас Републички завод за статистику. 

У односу на јуни 2015. године просечна зарада је номинално већа за 4,2 одсто а реално за 3,9 

одсто. 

Просечна бруто зарада износила је 64.019 динара и номинално је за 5,8 одсто већа него 

претходног месеца, а реално за 5,7 одсто, док је у поређењу са јуном прошле године номинално 

већа за 4,4 одсто, а реално за 4,1 одсто. 

Просечна нето зарада исплаћена у првом полугодишту ове године номинално је била већа за 

4,3 одсто и реално за 3,3 одсто у односу на исти период прошле године, а у истом проценту је 

повећана и просечна бруто зарада. 

 

 

Вулин: Било неправилности у Јури и Геоксу 

Извор: Танјуг 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 

данас да је у компанијама ''Јура'' и ''Геокс'' било неправилности и да се држава бори против 

сваког кршења закона без обзира од кога оно долази. 

Вулин је за РТС рекао да је ''Јура'' поклонила Инспекцији рада аутомобиле 2013. године и да не 

може да улази у мотиве зашто се то радило пре него што је преузео водјење тог министарства, 

али да је у његовом мандату спроводјен закон. 

Та компанија је, према његовим речима, у протекле две године имала више инспекција него од 

како је дошла у Србију и то углавном по пријави радника и то оних који нису више у радном 

односу. 
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''Ми не можемо да помогнемо некоме ко више није у радном односу. Било је неправилности у 

'Јури', оне су исправљене, за то су чак и кажњени'', рекао је Вулин, додајући да је контролисан и 

''Геокс'' и то на основу пријаве радника из производње, будући да је послодавац организовао 

прековремени рад више него што закон дозвољава. 

Та компанија је, према његовим речима, платила тај прековремени рад, али ју је министарство 

упозорило да то не може и да прековремени рад мора бити организован у складу са законом. 

''Свакако ћемо поново да проверимо, то је оно што можемо да радимо и што ћемо радити” , 

навео је Вулин. 

 

 

СЛУЧАЈ ПЕРУТНИНЕ ПТУЈ Вулин: Инспекција ће реаговати ако неко 

од радника добије отказ због полиграфа 
 

Извор: Танјуг 

  

Министар за рад Александар Вулин изјавио је данас, коментаришући полиграфско испитивање 

запослених у "Перутнини Птуј Топико" из Бачке Тополе, да је Инспекција рада проверила да 

нико није добио отказ због полиграфа, као и да ће инспекција реаговати уколико неко од 

радника због полиграфа остане без посла. 

Радници су се, како је објаснио, сагласили да буду полиграфски тестирани, али, додао је, 

полиграф није никакав доказ. 

- Могли бисмо да поступамо једино ако би на основу резулатата полиграфа неко изгубио посао, 

јер то по нашем закону није никакав доказ, да неко буде кажњен због пристанка на полиграф - 

објаснио је Вулин. 

Он је додао да то спада у домен заштите информација о личности, те да се проблемом 

прибављања информација које нису добијене на законит начин бави Повереник за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности, а да је Инспекција рада обавила 

оно што је било до ње. 

Повереник је недавно упутио упозорење привредном друштву "Перутнина Птуј-Топико", из 

Бачке Тополе, због недозвољене обраде података о личности приликом полиграфског 

испитивања 17 запослених. 

Компанија "Перутнина Птуј Топико" из Бачке Тополе саопштила је после тог упозорења да је 

полиграфско испитивање једног броја радника спровела у циљу откривања крадљиваца меса и 

заштите потрошача. 
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УРУГВАЈАЦ КОЈИ КРОЈИ ПЕНЗИЈЕ Шта очекује новог шефа ММФ у 

Србији 
 

Аутор: С. Л.  

 

У рукама новог шефа канцеларије ММФ у Србији Себастијана Сосе (30), биће најтеже теме - 

реформа јавних предузећа, откази у јавном сектору, плате и пензије. 

Доласком на чело београдске канцеларије 1. августа Уругвајац ће преузети врућ кромпир Кима 

Деахенга, свог претходника који је започео горућа питања економије Србије. 

- Није завршено са отпуштањем људи у јавном сектору, а обећали смо смањење броја 

запослених за 14.500. У документу ММФ стоји и да ћемо морати да отпустимо 20.000 људи у 

државној управи и јавним предузећима на локалу. На списку обавезних задатака је и 

сређивање финансија у ЕПС, “Железницама Србије”, “Србијагасу”... 

Неизвесна је и будућност “Ресавице” РТБ „Бора“, али и питање шта ће бити са пензијама и 

платама у јавном сектору - каже извор “Блица” из Немањине 11. 

Соса ради за ММФ од 2006. године, а досад је био ангажован у Одсеку за регионалне студије у 

одељењу за западну хемисферу, где су му у фокусу била макроекономска питања у Латинској 

Америци. Пре тога је, у оквиру ММФ, радио у Боливији, Мексику, Уругвају и Либану. 

Млади Уругвајац је аутор више истраживања на тему “Улагања на тржиштима у развоју”, 

“Глобални финансијски шокови”, а у фокусу његових истраживања био је и долар. Пре него 

што се придружио тиму ММФ радио је у својој земљи. 

АРАНЖМАН ИЗ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ 

Међународни монетарни фонд је у фебруару 2015. године са Србијом закључио трогодишњи 

стендбај аранжаман из предострожности у вредности 1,2 милијарде евра. 

Претходне три ревизије тог аранжмана биле су позитивне, а четврта која је окончана недавно, 

после парламентарних избора, такође је завршена успешно. 

 

 

Синдикат крагујевачког Завода за хитну медицинску помоћ најављује протесте 

 

КГ: Драстично смањење плата револтирало запослене 
 

Синдикат Завода за хитну медицинску помоћ (ЗХПМ) у Крагујевцу најавио је за сутра у 11 сати 

протест испред Скупштине града, који ће "бити настављен протестном шетњом до филијале 

Републичког фонда здравственог осигурања, где ће бити и завршен". 
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Пише: З. Р. 

 

- Разлог протеста је најављена промена коефицијената за плате медицинским техничарима, 

возачима и административним радницима у Заводу, и то након што су Државна ревизорска 

институција и руководство ЗХМП произвољно и злонамерно протумачили закон. Обавеза 

промене коефицијената се, притом, намеће само крагујевачком Заводу, док ниједан од 

преостала три завода у Србији не подлеже тој обавези, иако се ради о апсолутно истим 

институцијама у оквиру државног здравственог система - наводи се у саопштењу синдиката. 

Додаје се да у овом случају није реч само о промени коефицијената, која ће за резултат имати 

драстично смањење плата за те категорије запослених, већ и о промени описа задужења ових 

категорија. Последице промена ће осетити грађани, којима ће, тврде синдикалци, бити 

ускраћена адекватна хитна медицинска помоћ. Између осталог, возачима ће, наиме, бити 

забрањен контакт са пацијентима, јер су до сада били чланови тима са озбиљном улогом у 

збрињавању унесрећених, а медицински техничари неће моћи да учествују у реанимацији. 

Примена нових правила почиње 1. августа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


