
1 

 

          

30. август 2016. 

                                        

  

 

 
 

 

 

Влада да врати закинуте плате или штрајк упозорења (стр.3) 
Французи спасавају производњу прикључних возила (стр.3) 
Банкротирали, а раде нормално (стр.5) 
Бољи живот ни за две године (стр.6) 
Мартиновић: Незапосленост у Србији испод 16 одсто (стр.7) 
Банкрот мера награде  (стр.8) 

Држава враћа просвети 416 милиона (стр.9)  

Из ЕПС-а и „Железница“ одлази пет хиљада радника? (стр.10) 
Просветарима ће закинути новац бити исплаћен наредних дана 
(стр.10) 
Бродоградилишта полако иду низ воду (стр.11) 
Вулин: У среду последњи састанак о минималцу (стр.12) 
Суфицит у периоду јануар-јул 22 милијарде динара (стр.13) 
Открили 10.000 радника на црно па 8.000 запослили (стр.14) 
Закинути новац просветарима биће исплаћен наредних дана (стр.15) 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

http://www.politika.rs/
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202
http://www.pravda.rs/


2 

 

Штрајк упозорења уколико се не исплате закинуте зараде (стр.16) 
ПРОСВЕТАРИ ПРЕТЕ ОБУСТАВОМ НАСТАВЕ Паре до 20. септембра 
или крећу штрајкови упозорења! (стр.16) 
Ево зашто пропадамо: У Србији се само пет одсто фирми бави 
производњом, а ЦВЕТАЈУ КЛАДИОНИЦЕ И БРЗА ХРАНА (стр.17) 
ЈАВНОМ СЕКТОРУ ДО 4 ОДСТО ВЕЋЕ ПЛАТЕ Економисти о зарадама 
у просвети, здравству, полицији... (стр.18) 
Директор службе за запошљавање: Незапосленост у Србији испод 16 
процената (стр.19) 
Вулин:У среду последњи састанак о минималцу (стр.20)  
Министар: Просветарима закинути новац стиже наредних дана 
(стр.20)  
Вулин: У среду последњи састанак о минималцу (стр.21) 
У среду последњи састанак о минималцу (стр.21) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 
 

Влада да врати закинуте плате или штрајк упозорења 
Пише: В. А.  
 
Уколико просветним радницима не буду исплаћене све закинуте зараде до 20. септембра, три 
репрезентативна синдиката образовања крајем тог месеца ступиће у једнодневни штрајк 
упозорења, неодражавањем првог часа у преподневној и послеподневној смени. 
Ово су на данашњој конференцији за новинаре најавили председници Синдиката образовања 
Србије, Синдиката радника у просвети Србије (СРПС) и ГСПРС “Независност”. 
Председник СРПС Слободан Брајковић каже да је Министарство просвете због незаконитог 
обрачуна зарада током годишњег одмора у 2013. и 2014. години закинуло просветним 
радницима по 3.500 динара и још 5.500 прошле године и да, иако су признали грешку, одузети 
новац нису вратили просветарима. На питање Данаса да ли ће синдикати одустати од штрајка 
ако влада исплати само новац који им дугује за 2015. годину, што је најављено, Брајковић је 
одговорио да у овом тренутку не зна хоће ли тиме просветни радници бити задовољни, те да је 
одлука о протесту на руководећим органима. Он је подсетио да је просечна плата у образовању 
17 одсто нижа од просека Републике и најавио да ће од владе и ресорног министра тражити да 
се буџетом за наредну годину оне изједначе. Брајковић је прецизирао да је просечна зарада у 
Србији у претходном месецу износила 46.280 динара, а у образовању 39.500, упркос чињеници 
да је у том сектору око 80 одсто запослених са високом стручном спремом. Синдикати траже и 
да им се исплати награда, предвиђена посебним колективним уговором и споразумом, који су 
потписали са владом после прошлогодишњег петомесечног штрајка. 
Синдикати су рекли да очекују позов министра за сутрашњи састанак, али нису прецизирали о 
чему ће разговарати. На питање да ли ће учествовати у протесту који је за 31. август најавила 
Унија синдиката просветних радника, Валентина Илић, председница Синдиката образовања 
Србије, је рекла да их досад нико није звао да се придруже, али да ће, ако добију позив, 
подржати протест “јер имају исту идеју”. 

 

Французи спасавају производњу прикључних возила 
Пише: Зоран Радовановић 
 
Почетком минуле седмице, верификацијом код надлежног нотара, озваничен је претходно 
потписани уговор између француске компаније Тригано и произвођача прикључних возила, 
Заставе ИНПРО.  
Тиме су створени услови да Французи коначно, после дуготрајног натезања са надлежнима у 
Србији, купе око 20 одсто покретне имовине те крагујевачке фабрике. Уговором је 
прецизирано да Тригано уплати 90 одсто, односно 258.000, од укупно 287.000 евра, за колико 
су Французи купили ласер, машине и осталу опрему за производњу прикључних возила, 
односно аутомобилских приколица (преосталих 10 одсто, или 29.000 евра, платили су 
приликом преузимања тендерске документације). Мада у Крагујевцу има оних који тврде да је 
део имовине ИНПРО продат у бесцење, што у пословодству и фабричком Синдикату демантују, 
рекло би се да је од кључног значаја то што је, захваљујући овом пословном аранжману у 
Србији сачувана бар производња прикључних возила. Треба подсетити да је производња свих 
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осталих врста возила, пре свега аутомобила и камиона - угашена. Србија је, тако, после више од 
70 година склапања и производње лаких и средњих камиона (од једне до пет тона носивости), 
затим вишедеценијске продукције тешких камиона у прибојском ФАП-у, те полувековне 
производње аутомобила у некадашњој Заставиној фабрици, као и специјалних (пик ап) 
аутомобила у Сомбору, остала без сопствене аутомобилске и камионске индустрије. 
У Застави аутомобилима, која је правни наследник некадашње Заставине фабрике аутомобила, 
недавно је покренут стечајни поступак, чиме је најављено гашење компаније која је 
моторизовала бивших СФРЈ. Стечај је недавно покренут и у Застави специјалним 
аутомобилима у Сомбору, за чију је приватизацију било заинтересовано неколико иностраних 
фирми. У Застави камионима, јединој фабрици лаких и средњих камиона од Торина до 
Блиског истока, покретање стечајног поступка одложено је за 2. октобар, до када би, како 
очекују у Привредном суду у Крагујевцу, из Министарства одбране требало да стигне званична 
информација да ли је то предузеће регистровано и за производњу наоружања и војне опреме, 
што би спречило стечај бар у оном делу Камиона за који је заинтересована Војска Србије. Из 
прибојског ФАП-а радници су се разбежали још пролетос, чиме је стављена тачка и на 
производња тешких камиона. 
Пре неколико дана, у готово свим електронским медијима, ударна вест била је да једна 
холандска компанија отвара у Нишу фабрику за производњу аутомобилских делова, у којој ће 
бити запослено 1.500 радника. Оно што, међутим, није прецизирано јесте да је реч о 
вијетнамској компанији, регистрованој у Холандији, те да би оних 1.500 радника требало да 
буду запослени у наредних десет година. Мада ничијим инвестицијама и капиталу не треба 
"гледати у зубе", суштина ове дигресије јесте да подсетимо читаоце Данаса да се некада у 
Србији производило по неколико стотина хиљада аутомобила и камиона високог квалитета, 
махом према лиценцама Фијата, ИВЕКА и Мерцедеса, који су пласирани на тржишта широм 
света (Европа, Африка, Америка). Тада су Вијетнам и друге далекоисточне државе, биле на 
знатно нижем нивоу индустријског и привредног развоја. 
Српска привреда је, међутим, у минулих четврт века у потпуности девастирана, чему су у 
великој мери "кумовале" санкције и НАТО бомбардовање (у пролеће 1999. године), у којем су, 
готово у потпуности, били разорени погони Заставиних фабрика за производњу аутомобила и 
камиона. Потом је, након петооктобарских промена 2000, уследио процес транзиције српске 
привреде, који још није завршен, а чије је главно обележје била пљачка и уништавање 
привредних потенцијала. О размерама агоније у коју је Србија запала крајем 80-их прошлог 
века, најбоље сведочи чињеница да је Крагујевац, у коме су давне 1853, постављени темељи 
индустрије на Балкану, и где је била лоцирана Застава, највећи индустријски комплекс у 
бившој СФРЈ, од почетка 90-их до старта производње првог Фијатовог модела у компанији 
Фијат Крајслер аутомобили Србија, постао својеврсна "долина глада". Невоља је што би 
Крагујевац, после отпуштања више од 1.000 радника у Фијатовој фабрици и њеним 
добављачким фирмама, и гашења производње камиона, у догледно време могао поново да 
постане долина глади. Познаваоци домаћих привредних (не)прилика сматрају да је тако нешто 
не само могуће, него највероватније и извесно, уколико у Крагујевцу, у наредних годину дана, 
не буде реализована нека озбиљнија инвестиција. Или ако у Фијатовој фабрици, у догледно 
време, не почне производња још једног модела аутомобила. 
Наставак извозног посла 

Французи су у обавези да преузму и 160 радника ИНПРА, од којих су половина особе са 
инвалидитетом, као и да 1. септембра, у фирми коју су регистровали под именом Тригано 
приколице, наставе производњу прикључних возила за извоз, пре свега на француско, али и на 
још нека тржишта. Производња у фирми Тригано приколице ће, у наредне две године, бити 
настављена на 4.500 квадратних метара у закупљеном погону Застава оружја "Сиви дом", док 
ће на преосталих 1.500 квадрата те оружарске хале бити смештен онај део Заставе ИНПРО, који 
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Французи не преузимају, и у којем ће преосталих 140 радника ИНПРА наставити да производе 
металну галантерију и рампе за инвалиде. 

 

Банкротирали, а раде нормално 
Пише: З. Радовановић 
 
Застава ковачница једна је од ретких, ако не и једина домаћа фабрика која, упркос чињеници 
да је већ месецима у банкроту, и даље ради и домаћим и иностраним пословним партнерима 
редовно испоручује своје производе.  
Заставина Ковачница се, кажу у тој фабрици за наш лист, и на тај начин припрема и 
препоручује за поновну приватизацију и нову тендерску продају коју је, пре два месеца, 
осујетила Пореска управа. Крагујевачки "ковачи" тврде: само привремено, пошто очекују да ће 
Ковачница заинтересованим купцима поново да буде понуђена најкасније до краја године. 
Тендер за продају Застава ковачнице у банкроту био је, наиме, заказан за 25. јун. Тендерску 
документацију Ковачнице претходно су откупиле три компаније из делатности, једна из 
Србије, друга из Чешке и трећа из Босне и Херцеговине. Почетна продајна цена крагујевачке 
фабрике отковака износила је 2,65 милиона евра, односно 50 одсто од њене процењене 
вредности (5,3 милиона евра). 
Вредност имовине Застава ковачнице која се, опет упркос банкроту фабрике, купцима нуди као 
правно лице, што ће рећи као комплетно предузеће, а не у деловима, проценила је овлашћена 
фирма из Београда коју је на јавном конкурсу изабрао одбор поверилаца фабрике отковака. 
Уочи саме тендерске продаје заказане за 25. јун, Пореска управа, као највећи и поверилац који 
је пресудно допринео да Ковачница заврши у банкроту, међутим, тада је затражила нову 
процену вредности имовине те фабрике. 
Наш лист ових дана сазнаје да су се надлежни у Пореској управи која има хипотеку над 
трећином непокретне имовине Ковачнице, и којој то предузеће дугује 360 милиона динара, 
уплашили да продајом фабрике отковака на основу пролетошње процене њене вредности неће 
успети да наплате своја потраживања, те да је то био основни разлог за преконоћно отказивање 
већ заказаног тендера који ће, како тврде у Ковачници, ипак бити организован пре краја 
године. 
Вољом надлежног судије у крагујевачком Привредном суду, те стечајног управника Предрага 
Јанковића, Застава ковачница је, поновимо, и после банкрота, званично проглашеног крајем 
фебруара, наставила да производи отковке. Од проглашења банкрота до сада, Ковачница 
Застави оружју и београдском ИМР-у, као и дугогодишњим пословним партнерима у Немачкој, 
Словенији, Мађарској, Румунији и Босни и Херцеговини, просечно испоручује по 140 тона 
отковака месечно. 
Банкрот Застава ковачнице узрокован је ставом Пореске управе Србије, чији се представници, 
упркос инсистирању на доради плана реорганизације фабрике отковака у стечају, нису 
појављивали на поверилачким рочиштима у крагујевачком Привредном суду који је, у таквој 
ситуацији, крајем фебруара, просто био принуђен да прогласи банкрот у Ковачници. Пореска 
управа је у два наврата тражила да предлагач плана реорганизације фабрике, бугарска 
компанија Феро транс, допуни тај план, што су Бугари и чинили, након чега су надлежни у ПУ 
игнорисали позиве на рочишта у Привредном суду. Планом реорганизације је, иначе, било 
предвиђено да Ковачница дуг Пореској управи од 360 милиона динара врати у 48 једнаких 
месечних рада, уз грејс период од годину дана. 
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Подсетимо да је стечајни поступак у Ковачници, због непрекидне блокаде фабричког рачуна 
дуже од 90 дана, проглашен 30. септембра 2014. године, а да је већ 15-ак дана доцније 
настављена производња отковака за домаће и иностране партнере. 
Профит у Бугарској, дугови у Крагујевцу 

Пропадање Застава ковачнице, најзначајније и најстарије фабрике те врсте у Србији и на 
Балкану, почело је након приватизације предузећа које је 2005. купио бугарски бизнисмен 
Валентин Захаријев. Фабрички синдикат, радници и други мањински акционари годинама су 
упозоравали јавност и надлежне државне органе да Захаријев уништава Ковачницу 
изношењем профита у Бугарску и остављањем дугова предузећа у Крагујевцу. Држава није 
реаговала, иако има индиција да је Захаријев, поред Ковачнице, уништио још 20-ак српских 
фабрика. 

 

Бољи живот ни за две године 
Пише: Иван Радак 
 
Враћамо се још једном оцени програма економског опоравка земаља Балкана, коју је у јулу 
дала Европска комисија. 
Овог пута због БДП-а и фискалног дефицита јер то су показатељи које нам је наметнуо 
премијер као веома важне. Прихватамо ту игру. 
Као што табела из овог документа приказује. Наш раст је најслабији и биће најслабији и ове и 
следеће године. Тек тамо 2018. имаћемо нешто бољи резултат само од Црне Горе. То нису 
подаци Европске комисије, то је оно што је свака од земаља западног Балкана, заједно с 
Турском, послала у Брисел. 
Шта гони овдашње балканске лидере да верују да ће већ 2018. приближити своје земље 
стопама раста које обећавају бољи живот? Вера да ће се много градити. Или бар довољно јер су 
наше економије (осим турске) толико плитке да их и 50 километара аутопута може померити 
макар статистички. Надају се и страним инвестицијама, али ако би се требало кладити боље 
онда новац ставити да ћемо нешто заиста и изградити. 
Европска комисија не мисли тако, верују да су владе овог региона ипак превише оптимистичне. 
Осим Србије, све друге су већ смањивале пројекције раста из прошле године и ризици за успехе 
које су зацртали су и даље присутни. Нити је битније поправљена инвестициона клима нити су 
решена одлагања и ограничења која прате јавне инвестиције. Кренули смо у трку с ћелавим 
гумама и пуно воље. 
Брисел коректно примећује да имамо слабе везе са земљама региона односно земљама ЦЕФТА 
које су нам важан трговински партнер. Једини какав-такав пут иде према Македонији док 
према Босни, Косову, Албанији и Црној Гори немамо ништа боље од магистрала. Ни са ЕУ није 
сјајна ситуација. Једине озбиљне везе су ка Хрватској и Мађарској, делимично Бугарској, док је 
забрињавајуће колико смо слабо повезани с великим тржиштем Румуније. 
То је наравно немогуће решити у мандату једне или две владе, али долазимо до друге важне 
поенте извештаја, коју вешто избегавају наше власти – нису путеви једина инфраструктура која 
нам је потребна. Извештај примећује да смо посвећени коридорима 10 и 11, али смо у нашим 
развојним плановима потпуно заборавили Дунав. Такође, приступ широкопојасном интернету 
има само 55% домаћинстава. Изградња гасне конекције Србија – Бугарска о којој се тако 
помепзно причало неће почети пре 2018. На крају, Брисел истиче и да није само изградња 
физичке инфраструктуре циљ већ и боље управљање транспортним системом или 
успостављање регионалног тржишта енергентима. 
У свађи смо с приоритетима или их игноришемо. Или једноставно не доносе гласове. 
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Мало и о теми буџета. И ту нас Брисел упозорава на ризике. Капне тако непланирано 12,7 
милијарди динара од концесије на фреквенције, али далеко да ће једнократни приходи, чак и 
када се правилно употребе за смањење дефицита, одгодити проблем реформе јавне 
администрације и јавних предузећа. Ових дана увелико се воде разговори о другом питању. Код 
ЕПС-а и Железница питање је људства, код Србијагаса дугови. 
Србија добија похвале, макар за показану спремност на почетку тог процеса, али брине једна 
важна реченица – „међутим, планирано структурно прилагођавање након 2016. је готово 
ексклузивно зависно од наставка замрзавања плата и пензија и даљих отпуштања у јавном 
сектору што ће бити све више тешко за примену“. Звучи познато? Звучи другачије од оног што 
добијамо с конференција за новинаре? Да, тако је, и забрињавајуће, посебно за пензионере, 
имајући у виду да Европска комисија коментарише мере које смо ми предложили. 
Ниво нашег јавног дуга је шампионски у региону и остаће такав до 2018. док, ето, и ту не 
„победимо“ Црну Гору. До краја тог периода, наши издаци за камате по кредитима остаће 
високи. Такође, иза брда се ваља још један ризик. Како извештај сликовито описује „лоша 
финансијска ситуација у појединим великим јавним предузећима“ остаје могући извор нових 
обавеза за буџет. На крају, наш дуг је веома осетљив на курсне разлике и ако дође до клизања 
динара, расте и дуг према БДП-у. 
Закључак – до 2018. тешко, а после ћемо да видимо. 
 

 

 

 
 

Мартиновић: Незапосленост у Србији испод 16 одсто 
Извор: Бета 
 
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић изјавио је у Нишу да је први 
пут од 2000. године на евиденцији мање од 700.000 незапослених.  
Мартиновић каже да прелиминарни резултати Завода за статистику показују да је стопа 
незапослености у Србији испод 16 одсто.  
"Први пут од 2000. године на нашој евиденцији је мање од 700.000 незапослених", рекао је 
Мартиновић приликом отварања Клуба за тражење посла у Тржном центру "Калча". 
Мартиновић је истакао да се за првих седам месеци ове године са евиденције НСЗ запослило 
око 154.000 људи што је за 10,5 одсто више него у истом периоду прошле године.  
"Ови подаци говоре да је дошло до оживљавања тржишта рада. Наравно, запошљавање је још 
увек један од највећих социјално-економских проблема у Србији", истакао је Мартиновић.  
Он је најавио да ће Национална служба за запошљавање, уз помоћ Европске уније, широм 
земље отворити 60 клубова за тражење посла и 20 центара за информисање и професионално 
саветовање.  
Мартиновић је додао да тај пројекат кошта више од 10,5 милиона евра, од чега Европска унија 
даје 6,5 милиона. 
Циљ је да у клубовима за тражење посла ове године 3.500 људи прође обуку, да добије савете и 
информације о слободним радним местима, изјавио је Мартиновић.  
Наредних годину дана, колико траје пројекат, НСЗ ће финансирати рад тих клубова и центара, 
а потом ће се о њима старати локалне власти.  
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Директор нишке филијале НСЗ Бобан Матић је истакао да је број незапослених у Нишу 
смањен, захваљујући и активним мерама запошљавања, попут отварања клубова. 
"У Нишу су без посла 30.552 људи, што је скоро десет одсто мање него у истом периоду прошле 
године, а скоро 20 одсто мање у односу на јул 2013. године", подвукао је Матић.  
Просечан број запослених у Нишу у 2015. години износио је 68.000, што је за око 5.000 више у 
односу на 2014. годину. 
 

 

 
 

Банкрот мера награде  
Аутори:Д. И. К. - С. Б.  

 

Прописи, рекло би се, не мотивишу стечајне управнике да реорганизују предузеће. "Бонус" ако 
фирма стане на ноге једнак износу који би био и да је нестала 
НА примеру недавно окончаног стечаја у једној београдској фирми могло би се закључити да 
стечајни управници у Србији нису мотивисани да компаније воде у нови почетак, већ у - 
банкрот. Стечајном управнику за опоравак ове фирме следовала је награда од три милиона 
динара. Припашће му, ипак, дупло више, јер пропис предвиђа да мора да добије исти износ као 
да је предузеће распродао. 
Стечајном управнику свакако следи награда - било да је фирма стала на ноге, било да је отишла 
у историју. У првом случају, основица за обрачун је износ који планирају да врате 
повериоцима. У другом - вредност имовине која се продаје. Правилник, међутим, штити 
управника тако да уколико одбор поверилаца, мимо њега, хоће да реорганизује компанију, 
њему не припадне мање него што би добио да је фирму одвео у банкрот. С друге стране, не 
мотивише га да сам осмисли план опоравка. У том случају, горњи лимит му је - опет износ који 
би добио и за случај банкротства. 
Стручњаци, међутим, појашњавају да се овако спречавају манипулације. Не може свака фрима 
да поново почне да послује. 
- У пракси је до сада плановима реорганизације предвиђано нереално намирење у односу на 
оно које би било у банкротству, тако да је награда стечајног управниика увек била виша - 
објашњава Бранко Радуловић, професор Правног факултета. - Према мом мишљењу у случају 
када стечајни управник не припрема, односно не подноси план, награда треба да покрије 
трошкове, који укључују и накнаду за његов ангажман на активностима у оквиру стечајног 
поступка. Идеално би било да стечајни управник мора да прикаже детаљно настале трошкове и 
да то одобри судија. То значи да стечајни управник има само накнаду трошкова плус неки 
подстицај. И ово има негативне стране, јер би управници били увек мотивисани да покушају да 
поднесу план реорганизације. То није само себи циљ, већ само када постоји одрживост 
пословања. 
Досад је на име награда исплаћено више од 15 милиона евра. У случају распродаје друштвене 
имовине, убедљиво највећи део "колача" припао јој је на име стечаја Робних кућа "Београд". 
Награда стечајном управнику, Агенцији за приватизацију, износила је више од 43,4 милиона 
динара.  
ОКОНЧАНО 
ПРЕМА подацима Агенције за лиценцирање стечајних управника, закључно са 1. августом ове 
године, у Србији су закључена укупно 3.424 стечајна поступка. До 2008. године 291 поступак, а 
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највише стечајева окончано је 2012. години и то њих 641. У овој години окончано је 88 
поступака. 
 

 

Држава враћа просвети 416 милиона  
Аутор:И. М.  

 

Влада одлучила да исправи грешку начињену погрешним обрачуном зарада просветних 
радника. Синдикати најављивали штрајк због закидања плата током 2015. 
ПРОСВЕТАРИМА ће најкасније почетком наредне недеље бити враћена дуговања од 416 
милиона динара, за колико су закинути због погрешног обрачуна зарада за јул 2015. године. 
Ово је одлучено на данашњој седници Владе Србије. 
Део зараде за јул просветарима је узет због погрешног обрачуна плата, на основу тромесечног, 
а не годишњег просека. 
- Као прва тачка дневног реда седнице Владе Србије усвојено је да се врати просветним 
радницима закинути новац. То је отишло у Трезор и сада је ствар техничке природе када ће 
бити исплаћено - изјавио је министар просвете Младен Шарчевић. - Укупна дуговања су 416 
милиона динара, за колико су закинути током летњих месеци. Агенду са дуговањима коју сам 
добио проследио сам влади и министарству финансија, који су то прихватили. 
Како каже, испуњено је оно што је обећао на почетку мандата и да је проблем са закинутим 
зарадама решен, те да ће то презентовати представницима синдиката на данашњем састанку. 
Пре добрих вести из Министарства просвете, три просветна синдиката најавила су могући 
штрајк због овог проблема, али не за први септембар. Они су незадовољни што им је држава у 
последње три године закидала од јулских плата, када су били на годишњем одмору, па су 
штрајк упозорења планирали после 20. септембра, ако им у међувремену не буду надокнађене 
зараде. 
Представници Синдиката образовања Србије, ГСПРС "Независност" и Синдиката радника у 
Просвети тврде да им је 2013. и 2014. године од јулске плате, због грешке у обрачуну, узето по 
3.500 динара, а да им је у 2015. години плата умањена за чак 5.500 динара. 
Да ли ће штрајка бити и када им буде уплаћен новац, а остане дуг за који тврде да је направљен 
2013. и 2014. године, синдикати ће одлучити на својим одборима.  
ТРАЖЕ ПОВЕЋАЊЕ 17 ОДСТО 
Синдикати су најавили да ће писати премијеру и тражити да се буџет за плате просветара у 
2017. години повећа за 17 одсто, наводећи да су за толико плате у просвети ниже од 
републичког просека. Према речима Слободана Брајковића председника Синдиката 
просветних радника Србије, просечна плата у земљи за прошли месец била је 46.280, а у 
образовању - 39.500 динара. 
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Из ЕПС-а и „Железница“ одлази пет хиљада радника? 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 

„Железнице Србије” до краја године треба да напусти око 2.700 радника, док би из ЕПС-а њих 

2.300 требало да оде у пензију уз отпремнину до априла 2017. 

Колико је реално да запослени у „Железницама Србије”, који пристану на добровољни одлазак 
до краја године добију отпремнину од 500 евра по години стажа? Колико је с друге стране 
могуће да уместо 1.000 радника, колико Међународни монетарни фонд и Светска банка 
процењују да је вишак у ЕПС-у само ове године, буде запослено 2.000 нових, који би примали 
плате из исте новчане масе из које се и сада исплаћују зараде? 
Синдикати и једног и другог јавног предузећа чекају одговор надлежних. Једни од министарке 
саобраћаја, други од Светске банке и ММФ-а. 
У „Железницама Србије”, у којима је вишак око 2.700 радника, не прихватају отпремнине од 
200 евра по години стажа, уз образложење да би с толиком отпремнином радници били 
доведени у незавидан положај. 
Радник који има 35 година радног стажа и 55 година живота, добио би у том случају око 7.000 
евра, што је недовољно за егзистенцију, имајући у виду чињеницу да их у тим годинама ниједан 
послодавац неће поново запослити, а до пуне пензије имају још деценију. 

 

Просветарима ће закинути новац бити исплаћен наредних дана 
Извор:Танјуг 

 

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић каже да је влада данас 
одлучила да просветним радницима врати разлику за умањена примања током летњих месеци 
и да очекује да ће новац на рачунима просветара бити до краја ове недеље или почетком 
наредне. 
„Данас је била ванредна седница владе и као прва тачка дневног реда усвојено је да се врати 
просветним радницима закинути новац. То је отишло у Трезор и сада је ствар техничке 
природе када ће бити исплаћено”, рекао је Шарчевић Танјугу. 
Он је додао да очекује да ће новац на рачунима просветних радника бити већ крајем ове 
недеље, евентуално почетком наредне и да је то много пре рока који је он дао представницима 
синдиката - 20. септембра. 
„То су укупна дуговања од 416 милиона динара, за колико су закинути током летњих месеци. 
Агенду са дуговањима коју сам добио проследио сам влади и министарству финансија који су то 
прихватили”, објаснио је министар просвете. 
Како каже, испуњено је оно што је обећао на почетку мандата и да је проблем са закинутим 
зарадама решен, те да ће то презентовати представницима синдиката на сутрашњем састанку. 
Зависно од година стажа и старешинства, просветним радницима се дугује за 2015. годину од 
пет до шест хиљада динара, јер је приликом обрачуна зарада коришћен просек плате у 
последња три месеца, а не како прописује Закон о раду, за последњих 12 месеци. 
Разлика је настала зато што су плате за овај период умањене за 10 одсто. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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Три репрезентативна синдиката у просвети најавили су данас да ће ступити у штрајк упозорења 
уколико им се закинути новац за плате током летњих месеци не врати до 20. септембра. 
Просветари најављују штрајк уколико се не исплате закинуте зараде 

Три репрезентативна синдиката у просвети затражили су данас од ресорног министарства да 
им се разлика за погрешно обрачунате зараде током годишњих одмора исплате до 20. 
септембра, а у супротном најављују штрајк упозорења. 
Представници Синдиката образовања Србије, Гранског синдиката просветних радника Србије 
„Независност” и Синдиката радника у просвети Србије подсетили су на конференцији за 
новинаре да су просветни радници за прошлу годину добили за по 5.500 динара мање, док су за 
2014. и 2013. годину мање примили за по 3.500 динара, јер су зараде током годишњих одмора 
обрачунате на основу тромесечног, а не годишњег просека. 
„Признали су грешку и обећали да ће новац вратити, али до данас нисмо добили ништа. 
Уколико нам тај новац не исплате до 20. септембра, ми ћемо на нашим органима донети одлуку 
када ће бити организован штрајк упозорења”, рекао је председник СРПС Слободан Брајковић. 
Он је подсетио да по Закону о штрајку, штрајк упозорења траје један дан, односно један сат у 
свакој смени, као и да ће штрајк упозорења бити крајем септембра. 
Представници три синдиката најављују да ће данас упутити допис премијеру од кога ће 
затражити да се буџет за плате просветара за наредну годину повећа за 17 одсто, јер тврде да су 
управо за толико плате у просвети мање од просечне плате у Србији. 
„Просечна плата у Србији за прошли месец била је 46.280 динара, а просечна плата у 
образовању је 39.500, што је око 17 одсто испод републичког просека”, нагласио је Брајковић. 
Представници синдиката кажу да су из медија сазнали да је министар просвете Младен 
Шарчевић планирао за сутра састанак са синдикатима, да данас очекују званичан позив и да ће 
се на њега одазвати. 
Такође, придуржиће се и најављеном протесту Уније синдиката просветних радника Србије 
најављен за 31. август, уколико буду позвани. 
 
 

 

 

Бродоградилишта полако иду низ воду 
Аутори:Ж. Б. – Љ. М. 
 
Комплетна непокретна и покретна имовина зрењанинског бродоградилишта „Бегеј“ у стечају 

понуђена је на продају, која је заказана за 14. септембар.   

Продаја се спроводи путем непосредне нагодбе, а вредност некада веома успешне фабрике, која 
је у међувремену пропала, процењена је на 641 милион динара. Како „Дневник“ незванично 
сазнаје, већ има потенцијалних купаца за бродоградилиште, које је у стечају од 2013. године, а 
да ли ће се и продати, остаје да се види. 
Данас у Србији постоје само два бродоградилишта у страном власништву која се озбиљније 
баве бродоградњом, док су остало мања предузећа која раде ремонте или граде трупове. Главни 
проблем за бродоградитеље и даље остаје финанисирање – изградња једног брода траје дуже 
од годину и без добрих кредита ретко се ко упушта у такав посао. Због проблема у пословању и 
немогућности да обезбеде стабилно финансирање, оба зрењанинска бродоградилишта, и 
„Бегеј“ и „Бомекс шипјард“ у Перлезу, тренутно су у стечају. Иначе, бродоградилиште „Бомекс 
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шипјард“ у Перлезу је почетком године поринуло највећи брод за поморску пловидбу који је 
израђен у Србији, а чија вредност је два милиона евра. Тај брод био је 33. пловило које је 
бродоградилиште од свог оснивања 2007. године израдило и испоручило без рекламације. 
Србија је до 1998. имала десет великих бродоградилишта, у којима је радило око 6.000 
запослених. Годишњи извоз тада је био до 200 милиона евра, а прошле године шест пута мањи, 
мада је тренд у свету пораст бродограђевинске индустрије. Некадашња Југославија дичила се 
својом индустријом и извозним потенцијалима, а једна од перјаница такве извозу склоне 
привреде било је и речно бродоградитељство, пре свега лоцирано у Војводини. Јер, од свих 
дунавских и савских бродоградилишта, највећи број, чак три, био је лоциран у пречнику од 
свега десетак километара на западу Бачке. Сомбор се дичио својим бродоградилиштима 
„Бродоремонт“ у Бачком Моноштору и „Дунав“ у Бездану, док је Апатин имао своје 
бродоградилиште које је словило за једно од најсавременијих. Инсталисани прерађивачки 
капацитети у износу већем од 10.000 тона челика у та три бродоградилишта били су озбиљан 
потенцијал и у транзиционом периоду, поготово што су и у временима највеће кризе с навоза 
силазили бродови за купце претежно из Западне Европе, па су поменута три бродоградилишта 
приватизована врло брзо. 
По објашњењу Ненада Драговића из Приведне коморе Србије, за пораст бродограђевинске 
индустрије – јер се сваки уложен динар у бродоградњу враћа троструко – држава би морала да 
буде гарант банкарских гаранција, а управо то Европска унија не дозвољава и то нам је услов за 
улазак у европску породицу. 
Бродоградња је од изузетног значаја за привреду и са собом покреће разноврсне индустријске 
гране: машинску, дрвну и текстилну индустрију. Да бродоградилишта добро зарађују показује 
„Вахали“ у Засавици, који је недавно на мачванској страни Саве поринуо још један брод. 
Поринут је речни крузер „Асара“ дуг 135 метара, а широк 11,2, за купца и Немачке, а почетком 
јула ове године „Вахали“ је већ поринуо у Саву један речни крузер „Емили Бронте“. Та 
холандска фирма дошла је у сремскомитровачко бродоградилиште 2013. године, и то у 
тренутку када је Бродоградилиште „Сава“ било у десетогодишњем стечају и шест пута 
покушавало да прода своју имовину. Данас та компанија има 350 запослених у Србији и 
Холандији, а крузере и бродове углавном производи за извоз. Та фирма је један од водећих 
градитеља речних бродова, али ради и ремонт старих пловних објеката. 
Холанђани у Апатину 
Након неуспелих приватизација, апатинско бродоградилиште је од 2012. године у власништву 
Војвођанске банке, али је она показала спремност да, у сарадњи с локалном самоуправом, 
пронађе купца да би Апатин очувао дугогодишњу традицију бодоградње.Тим пре, што је ово 
бродоградилиште ушло у Слободну зону, чиме је и једино у Србији с тим статусом. Као 
потенцијални купац почетком године појавио се холандски „ИХЦ Ројал“, лидер на светском 
тржишту за изградњу пловила, а шта ће од свега бити, остаје да се види. 

 
Вулин: У среду последњи састанак о минималцу 
Извор:Танјуг 
 
Последњи састанак радних група на коме ће се укрстити ставови послодаваца, синдиката и 

државе и свако изаћи са својим предлозима колико минимална цена рада треба да износи у 

наредном периоду, биће одржан 31. августа, изјавио је данас министар за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања Александар Вулин. 

"Преговара се у доброј атмосфери и сигуран сам да ће се минимална цена рада договорити и 
пре законског рока", рекао је Вулин новинарима у Суботици. 
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Како каже, последњи састанак је у среду, 31. августа, а иако послодавци и синдикати немају 
исто мишљење колико цена треба да износи, што је и оцекивано, очекује да сви разумеју где се 
налазимо и какве су нам објективно економске могућности. 
Вулин је додао да очекује  да ће веома брзо бити усвојена нова минимална цена рада. 
У септембру прошле године Влада је донела одлуку да минимална цена рада по радном сату за 
2016. годину остане 121 динар. Та цена на снази је већ  две године. 
Синдикати су тада тражили да се цена рада по радном сату повећа на 143,5 динара, док су 
представници послодаваца и Владе Србије били против. 
Последњи пут, пре тога, висина минималца је промењена у септембру 2014. године, и тада је 
одлучено да она за 2015. годину по радном сату износи 121 динар. 
 

Суфицит у периоду јануар-јул 22 милијарде динара 
Извор:Танјуг 
 
У периоду јануар - јул ове године остварен је суфицит буџета Републике у висини од 22 

милијарде динара (178,2 милиона евра), објавило је данас Министарство финансија, док је само 

у јулу суфицит износио 25,9 милијарди динара (око 210 милиона евра). 

Суфицит буџета Републике, укључујући у расходе и пројектне зајмове који нису део будзета али 
припадају нивоу Републике, износи 7,7 милијарди динара. 
Капитални расходи финансирани из пројектних зајмова већи су у периоду јануар-јул 2016. 
године за 3,9 милијарде, у односу на исти период претходне године. 
У јулу су остварени приходи у износу од 104,9 милијарди динара, а расходи су износили 79 
милијарди динара. Остварен је суфицит у износу од 25,9 милијарди динара.      
Порески приходи су износили 95 милијарди. Висок ниво прихода остварен је захваљујући 
високој уплати акциза и добром приходу по основу ПДВ-а, наводе из Министарства. 
Приход од акциза у износу од 34,2 млрд динара резултат је више фактора, наведено је уз 
прецизирање да је реч о повећаној потрошњи горива узрокованој пољопривредним радовима и 
већим обимом саобраћаја, нарочито транзитног. То је резултирало већим приходима по основу 
акциза на нафтне деривате, док је други разлог високог прилива по основу акциза утврђивање 
нових износа акциза на дуванске производе, у складу са законом. 
Уобичајено је да се у периоду пре утврђивања нових виших износа акциза повећава обим увоза 
и производње цигарета, што се рефлектује на наплату акциза. 
У јулу је остварен највиши приход од ПДВ-а у овој години 45,7 милијарди динара. У јулу се 
уплаћују тромесечне обавезе по овом основу, а остварен је и значајан приход по основу ПДВ на 
увозну робу. 
Приход по основу пореза на доходак је виши у односу на претходне месеце због уплата 
годишњег пореза на доходак и пореза на дивиденде и удела у добити. 
Уплате пореза на регистровано оружје су довеле до скока ставке осталих пореских прихода. 
Непорески приходи остварени су у износу од 9,4 милијарди динара, а по основу донација 
уплаћено је 0,5 милијарди динара. 
Расходи су износили 79 милијарди и нижи су него у претходном месецу, углавном због нижих 
обавеза по основу камата и активираних гаранција. 
Разлика је делимично ублажена повећањем капиталних издатака. Највеће ставке на расходној 
страни су били расходи за запослене и трансфери организацијама обавезног социјалног 
осигурања - фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО. 
На исплату плата запосленима утрошено је 18,7 милијарди динара. Трансфери ООСО износили 
су 18,4 милијарди динара, од чега је трансфер ПИО фонду износио 16,7 милијарди. 
На нивоу опште државе у првих седам месеци је забележен дефицит у износу од 0,9 милијарди 
динара. 
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"Одличан фискални резултат је остварен захваљујући бољим приходима, пре свега бољој 
наплати најважнијих пореских категорија као што су ПДВ, акцизе, доприноси и порез на добит. 
С друге стране, непорески приходи су били знатно виши од очекиваних захваљујући уплатама 
дивиденди јавних предузећа и лиценце за 4Г мобилну телефонију", наведено је. 
У јулу је остварен суфицит у износу од 17,3 милијарде динара. На крају јула збирни суфицит 
локалних самоуправа износи 8,7 милијарди динара захваљујући високим приходима у мају, 
чему су допринели уплата тромесечних обавеза по основу пореза на имовину, али и приход од 
продаје земљишта који је једнократног карактера. 
АП Војводина је тренутно у суфициту од 1,5 милијарди динара захваљујући уплати пореза на 
добит по годишњем обрачуну у јуну. 
Дефицит Фонда СОВО је 0,6 милијарди динара, а ПИО фонд је забележио дефицит у износу од 
7,3 милијарди динара, с обзиром на депозите из претходне године којим ова два фонда 
располажу. Национална служба за запошљавање и РФЗО су забележили суфиците у износу од 
1,3 и 2,1 милијарди динара, респективно. 
Суфицит РФЗО је последица динамике исплата плата, пошто се у јануару у здравству исплаћује 
само пола месечне зараде. 
Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори 
Србије, се у највећој мери финансирају из кредита, те је њихов укупан дефицит износио 14,5 
милијарди динара. 
 

Открили 10.000 радника на црно па 8.000 запослили 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Незапосленост је велики проблем који мучи Србију, али је ове године, захваљујући низу 

предузетних мера, међу којима је и појачан рад инспекција, стање боље него раније и број 

незапослених на евиденцији Националне службе за запошљавање је смањен. Уз то, треба рећи 

да је такозвани рад на црно веома честа појава, да је много оних који раде, а нису пријављени. 

Резултати рада инспектора рада од почетка ове године допринели су да се смањењи број 

радника који раде на црно, а готово 80 одсто њих који су приликом контрола затечени да тако 

раде, сада је пријављено. 

У првих седам месеци ове године године инспектори Инспекције рада  обавили су укупно 
32.695 инспекцијских надзора. Том приликом, указују из Минстарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, утврђено је да су 10.174 особе радиле без пријаве, односно 
затечене су да раде на црно. Тај резултат је чак 36 одсто бољи него у истом периоду 2015. 
године јер је тада на раду на црно затечено 7.473 радника. Такође, ове године су се и 
послодавци одлучили да, после надзора, запосле већи број радника који су радили на црно те је 
радни однос заснован с 8.460 радника, што је два пута више него у истом периоду 2015, када 
послодавци запослили 4.233 радника, који су до тада радили без пријаве. 
Из тог министарства указују на то да су ефекти инспекцијских надзора много већи, а то се види 
по броју пријављених радника, односно из података Централног регистра обавезног социјалног 
осигурања, Националне службе за запошљавање, Фонда пензијског и инвалидског осигурања и 
Републичког завода за статистику. Наиме, увидом у базу података Централног регистра 
обавезног социјалног осигурања утврђено је да послодавци, веома брзо после контроле, 
пријављују не само оне раднике за које је утврђено да су радили на црно већ и друге што, 
указују из Минстарства, показује да су контроле утицале и на свест послодаваца о важности 
примене прописа, а тиме је постигнут и већи и дугорочнији ефекат запошљавања. 
Инспекција рада је од 1. јануара до 31. јула 2016. године донела укупно 5.730 решења којима се 
тражи отклањање утврђених неправилности, као и  224 решења о забрани рада на месту рада, 
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због могућух опасности по безбедност и здравље запослених. Због утврђених прекршаја 
поднето је 2.077 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 762 прекршајна налога. 
Послодавци који се не придржавају прописа суочени су с новчаним казнама, које су у 
зависности од врсте прекршаја у области радних односа различите. Тако је казна за 
послодавца, који је правно лице, од 400.000 динара до 2.000.000 динара, за одговорно лице у 
правном лицу од 20.000 до 150.000 динара, а за послодавца са својством предузетника у 
распону од 100.000 до 500.000 динара. Послодавци који не држе примерак уговора о раду, 
односно други уговор у складу са законом или копију уговора, на месту рада запосленог 
суочавају се с казном од 100.000 динара, за одговорно лице у правном лицу, односно 
заступника правног лица, казна је 10.000 динара, а за предузетника је прописана казна од 
50.000 динара. Плаћањем половине изречене казне у року од осам дана од дана пријема 
прекршајног налога послодавац се ослобађа плаћања друге половине казне. 
Рад на црно најчешћи у трговини, угоститељству... 
Приликом инспекцијских контрола највише радника на црно инспектори рада су затекли у 
неколико делатности – пре свега у трговини, угоститељству, грађевинарстви и пољопривреди. 
Најмање радника на црно је у делатностима рударства, производње и дистрибуције електричне 
енергије, гаса и паре, образовања и здравства. 
  
 
 

Закинути новац просветарима биће исплаћен наредних дана 
Извор:Танјуг 
 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић каже да је влада данас 

одлучила да просветним радницима врати разлику за умањена примања током летњих месеци 

и да очекује да ће новац на рачунима просветара бити до краја ове недеље или почетком 

наредне. 

"Данас је била ванредна седница владе и као прва тачка дневног реда усвојено је да се врати 
просветним радницима закинути новац. То је отишло у Трезор и сада је ствар техничке 
природе када ће бити исплаћено", рекао је Шарчевић Танјугу. 
Он је додао да очекује да ће новац на рачунима просветних радника бити већ крајем ове 
недеље, евентуално почетком наредне и да је то много пре рока који је он дао представницима 
синдиката - 20. септембра. 
"То су укупна дуговања од 416 милиона динара, за колико су закинути током летњих месеци. 
Агенду са дуговањима коју сам добио проследио сам влади и министарству финансија који су то 
прихватили", објаснио је министар просвете. 
Како каже, испуњено је оно што је обећао на почетку мандата и да је проблем са закинутим 
зарадама решен, те да ће то презентовати представницима синдиката на сутрашњем састанку. 
Зависно од година стажа и старешинства, просветним радницима се дугује за 2015. годину од 
пет до шест хиљада динара, јер је приликом обрачуна зарада коришћен просек плате у 
последња три месеца, а не како прописује Закон о раду, за последњих 12 месеци. 
Разлика је настала зато што су плате за овај период умањене за 10 одсто. 
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Штрајк упозорења уколико се не исплате закинуте зараде 
Извор:Танјуг 
 
Три репрезентативна синдиката у просвети затражили су данас од ресорног министарства да 
им се разлика за погрешно обрачунате зараде током годишњих одмора исплате до 20. 
септембра, а у супротном најављују штрајк упозорења. 
Представници Синдиката образовања Србије, Гранског синдиката просветних радника Србије 
"Независност" и Синдиката радника у просвети Србије подсетили су на конференцији за 
новинаре да су просветни радници за прошлу годину добили за по 5.500 динара мање, док су за 
2014. и 2013. годину мање примили за по 3.500 динара, јер су зараде током годишњих одмора 
обрачунате на основу тромесечног, а не годишњег просека. 
"Признали су грешку и обећали да ће новац вратити, али до данас нисмо добили ништа. 
Уколико нам тај новац не исплате до 20. септембра, ми ћемо на нашим органима донети одлуку 
када ће бити организован штрајк упозорења", рекао је председник СРПС Слободан Брајковић. 
Он је подсетио да по Закону о штрајку, штрајк упозорења траје један дан, односно један сат у 
свакој смени, као и да ће штрајк упозорења бити крајем септембра. 
Представници три синдиката најављују да ће данас упутити допис премијеру од кога ће 
затражити да се буџет за плате просветара за наредну годину повећа за 17 одсто, јер тврде да су 
управо за толико плате у просвети мање од просечне плате у Србији. 
"Просечна плата у Србији за прошли месец била је 46.280 динара, а просечна плата у 
образовању је 39.500, што је око 17 одсто испод републичког просека", нагласио је Брајковић. 
Представници синдиката кажу да су из медија сазнали да је министар просвете Младен 
Шарчевић планирао за сутра састанак са синдикатима, да данас очекују званичан позив и да ће 
се на њега одазвати. 
Такође, придуржиће се и најављеном протесту Уније синдиката просветних радника Србије 
најављен за 31. август, уколико буду позвани. 
 
 

 

 

ПРОСВЕТАРИ ПРЕТЕ ОБУСТАВОМ НАСТАВЕ Паре до 20. септембра 
или крећу штрајкови упозорења!  
Аутор:Милица Рашић  

 

Три репрезентативна синдиката просвете, Синдикат образовања Србије, ГСПРС Независност и 
Синдикат радника у просвети Србије, запретили су штрајком, уколико просветним радницима 
до 20. септембра не буду исплаћене све закинуте зараде. 
- Уколико се тај новац не исплати, донећемо одлуку о ступању у штрајк упозорења сходно 
Закону о штрајку - поручили су синдикалци. Ради се о погрешно обрачунатим платама за 
време годишњих одмора у 2014, 2015. и 2016. години. 
На пример, професор са 25 година стажа, који је и разредни старешина, у 2013. години закинут 
је 3.500 динара, исто толико у 2014., а у 205. години 5.500 динара, навели су представници 
синдиката. 
Како су најавили, штрајк упозорења значио би по један неодржан час у свакој смени, односно 
два дневно. 
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Синдикати просвете незадовољни су због стања у образовању и непоштовању Споразума из 
фебруара 2015. године и захтевају: 
- повећање плата у образовању 
- исплате награда предвиђена Споразумом и Посебним колективним уговором 
- доношење Закона о платним разредима 
- настављак рада на доношењу измена и допуна Закона о основама система образовања и 
васпитања 
- закључивање посебних колективних уговора за високо образовање и предшколско васпитање 
и образовање. 
Од ресорног министра и Владе Републике Србије тражимо да се плате у образовању буџетом за 
наредну годину повећају за 17 одсто како би се бар изједначиле са просечном платом у 
Републици Србији, кажу из синдиката и додају да око 80 одсто запослених у образовању има 
високу стручну спрему. 
Протесту просветара који организује Унија синдиката просветних радника Србије, придружиће 
се ако буду позвани. 
- Они су рекли да је то њихов протест, али ако нас позову ми ћемо то подржати јер имамо исту 
идеју - кажу из ових синдиката. 
УСПРС организује протест 31. августа, како би још једном подсетили ресорно министарство на 
бројне нагомилане проблеме у просвети, а он ће симболично почети у пет до 12, на Тргу 
Николе Пашића. 
Потреба за коренитим променама у образовању 
- Задовољни смо идејом и жељом министра да се коренито уведу неке ствари, што верује и 
подржава синдикате, што ће у сваку структуру убацити представнике синдиката, јер ми 
познајемо проблеме из образовних установа - каже мр Валентина Илић у име ова три 
синдиката. 
Др Томислав Живановић из ГСПРС Независност истакао је да би пре свега требало извршити 
мрежу школа, што је основна коренита промена образовног система. 

 

Ево зашто пропадамо: У Србији се само пет одсто фирми бави 
производњом, а ЦВЕТАЈУ КЛАДИОНИЦЕ И БРЗА ХРАНА  
Извор:Танјуг 

  

Тек свака 18. фирма у земљи бави се производњом, док "цветају" услужне делатности, па је све 
више кладионица, ресторана, фризерских и других салона... И све то упркос чињеници да је 
Влада Србије наменила за набавку нове опреме за производњу три пута више новца него 2015. 
године. 
То потврђује и секретар Сектора за предузетништво у ПКС Бранислава Симанић, наводећи да 
ове године јесте отворено више нових радњи, али да су то пре свега ресторани, покретни 
угоститељски објекти, фризерски и козметички салони и друго. 
- Видимо да се много више људи одлучује за отварање делатности које су услужне, а не 
производне. Један од разлога је,додушš е, мањак тражње за одређеном робом - навела је 
Симанић. 
Она је подсетила да је држава усвојила Стратегију за развој малих и средњих предузећа, 
предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. и да је предвиђена измена 
појединих закона, чиме би се омогућило смањење трошкова пословања. 
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У Мрежи за пословну подршку Танјугу је речено да у укупној структури од 92.000 привредних 
друштава у Србији, која предају завршне финансијске извештаје, тек се свака 17. или 18. фирма 
бави производњом. То практично значи да се нешто више од 5.000 привредних друштава бави 
производњом, односно нешто више од 5 одсто. 
Улагање у производњу је скупо  
- Улагање у производњу у основи је скупо, зато што се се у отварање једног производног погона 
улаже између две и по до четири године да би тек након тог периода почео да доноси стабилне 
приходе, враћа уложени новац и прави неку добит - објашњава директор Мреже за пословну 
подршку Драгољуб Рајић. 
Код услуга, међутим, потребно је улагање тек неколико месеци, на пример у информационо-
комуникационој индустрији, а највише две године, као што је случај у хотелијерству и неким 
другим сличним гранама, објашњава Рајић. 
Како каже, у услуге је лакше улагати и брже се долази до профита и зато владе земаља у 
региону, али и у Европи, покушавају максимално да растерете производњу од трошкова, јер се 
око сваке производне компаније "прави први и други прстен компанија које се баве услугама", 
а онда до тога живи много више људи. 
- Једна производна компанија у Европи просечно рађа четри услужна мала и средња предузећа 
која ту компанију прате, а неке развијеније компаније рађају и десетине тих компанија - 
трабаната, навео је Рајић. 
Неопходни бољи услови  
Упозорава да Србија има проблем са спољнотрговинским дефицитом управо због недовољне 
производње, али исто тако каже и да тај ниво производње није довољан да финансира 
целокупан систем државе. 
- Мора се много више радити на стварању услова да се већи број малих и средњих предузећа 
оснажи и дође до капитала, али и до трансфера знања и технологија, што је неопходно како би 
се она оспособила за извоз - наводи Рајић. 
Он објашњава да у структури наших извозника, од око 1.800 фирми које имају пласман, више 
од 40 одсто пласира производњу у извоз, од чега 82 одсто извози у земље бивше Југославије, 
тако да тек 400 или 500 компанија пласира робу даље у земље ЕУ и на друга светска тржишта. 
Додаје и да у ЕУ од укупног броја малих и средњих предузећа број извозника се креће од 11,5 до 
12 одсто, док је у Србији то тек 4,4 одсто. 

 

ЈАВНОМ СЕКТОРУ ДО 4 ОДСТО ВЕЋЕ ПЛАТЕ Економисти о зарадама 
у просвети, здравству, полицији...  
Аутор:С. Лакић  

 

Плате у јавном сектору Влада би од 2017. године могла да повећа за најмање четири одсто- 
тврде економисти. 
Премијер Александар Вучић најавио је раст зарада у војсци, полицији, здравству и просвети, а 
економисти оцењују да би повећање могло да буде веће него што је то било у јануару ове 
године. Тада је Влада повећала зараде у распону од два до четири одсто, а ново повећање које 
министар Душан Вујовић најављује од 2017. има упоришта да буде и веће. 
Професор на Економском факултету Јуриј Бајец оцењује за „Блиц“ да простора за раст има. 
- Буџетски дефицит је значајно смањен, а јавне финансије су у добром стању. Почела је благо 
да расте и потрошња грађана, као и број одобрених кредита, забележен је раст плата у 
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приватном сектору... Све то су аргументи да простора за раст плата има и да би оно требало да 
буде значајније него што је било у јануару - оценио је Бајец. 
Небојша Савић, професор на ФЕФА, не жели да лицитира о повећању пре него што о томе и 
надлежне институције не разговарају. 
- Треба сачекати разговор са ММФ. Лицитирање о повећању није захвално јер је повећање и 0,3 
одсто и три одсто - опрезан је Савић у изјави за „Блиц“. 

 

Директор службе за запошљавање: Незапосленост у Србији испод 16 
процената  
Извор:Бета  

 

Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић изјавио је данас у Нишу да 
прелиминарни резултати Завода за статистику показују да је стопа незапослености у Србији 
испод 16 процената. 
"Први пут од 2000. године на нашој евиденцији је мање од 700.000 незапослених", рекао је 
Мартиновић приликом отварања Клуба за тражење посла у Тржном центру "Калча". 
Мартиновић је казао да се за првих седам месеци ове године са евиденције НСЗ запослило око 
154.000 људи што је за 10,5 одсто више него у истом периоду прошле године. 
"Ови подаци говоре да је дошло до оживљавања тржишта рада. Наравно, запошљавање је још 
увек један од највећих социјално-економских проблема у Србији", истакао је Мартиновић. 
Клубови за тражење посла  
Он је најавио да ће Национална служба за запошљавање, уз помоћ Европске уније, широм 
земље отворити 60 клубова за тражење посла и 20 центара за информисање и професионално 
саветовање. 
Мартиновић је додао да тај пројекат кошта више од 10,5 милиона евра, од чега Европска унија 
даје 6,5 милиона. 
Циљ је да у клубовима за тражење посла ове године 3.500 људи прође обуку, да добије савете и 
информације о слободним радним местима, изјавио је Мартиновић. 
Наредних годину дана, колико траје пројекат, НСЗ ће финансирати рад тих клубова и центара, 
а потом ће се о њима старати локалне власти. 
Директор нишке филијале НСЗ Бобан Матић је истакао да је број незапослених у Нишу 
смањен, захваљујући и активним мерама запошљавања, попут отварања клубова. 
"У Нишу су без посла 30.552 лица, што је скоро десет одсто мање него у истом периоду прошле 
године, а скоро 20 одсто мање у односу на јул 2013. године", подвукао је Матић. 
Просечан број запослених у Нишу у 2015. години износио је 68.000, што је за око 5.000 више у 
односу на 2014. годину. 
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Вулин:У среду последњи састанак о минималцу  
Извор:Танјуг 

 

Последњи састанак радних група на коме ће се укрстити ставови послодаваца, синдиката и 
државе и свако изаћи са својим предлозима колико минимална цена рада треба да износи у 
наредном периоду, биће одржан 31. августа, изјавио је данас министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Александар Вулин. 
- Преговара се у доброј атмосфери и сигуран сам да ће се минимална цена рада договорити и 
пре законског рока - рекао је Вулин новинарима у Суботици. 
Како каже, последњи састанак је у среду, 31. августа, а иако послодавци и синдикати немају 
исто мишљење колико цена треба да износи, што је и оцекивано, очекује да сви разумеју где се 
налазимо и какве су нам објективно економске могућности.  
Вулин је додао да очекује да ће веома брзо бити усвојена нова минимална цена рада. 
У септембру прошле године Влада је донела одлуку да минимална цена рада по радном сату за 
2016. годину остане 121 динар. Та цена на снази је већ две године. 
Синдикати су тада тражили да се цена рада по радном сату повећа на 143,5 динара, док су 
представници послодаваца и Владе Србије били против. 
Последњи пут, пре тога, висина минималца је промењена у септембру 2014. године, и тада је 
одлуцено да она за 2015. годину по радном сату износи 121 динар. 

 

Министар: Просветарима закинути новац стиже наредних дана  
Извор:Танјуг 

  

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић каже да је влада данас 
одлучила да просветним радницима врати разлику за умањена примања током летњих месеци 
и да очекује да ће новац на рачунима просветара бити до краја ове недеље или почетком 
наредне. 
- Данас је била ванредна седница владе и као прва тачка дневног реда усвојено је да се врати 
просветним радницима закинути новац. То је отишло у Трезор и сада је ствар техничке 
природе када ће бити исплаћено - рекао је Шарчевић Танјугу. 
Он је додао да очекује да ће новац на рачунима просветних радника бити већ крајем ове 
недеље, евентуално почетком наредне и да је то много пре рока који је он дао представницима 
синдиката - 20. септембра. 
- То су укупна дуговања од 416 милиона динара, за колико су закинути током летњих месеци. 
Агенду са дуговањима коју сам добио проследио сам влади и министарству финансија који су то 
прихватили - објаснио је министар просвете. 
Како каже, испуњено је оно што је обећао на почетку мандата и да је проблем са закинутим 
зарадама решен, те да ће то презентовати представницима синдиката на сутрашњем састанку. 
Зависно од година стажа и старешинства, просветним радницима се дугује за 2015. годину од 
пет до шест хиљада динара, јер је приликом обрачуна зарада коришћен просек плате у 
последња три месеца, а не како прописује Закон о раду, за последњих 12 месеци. 
Разлика је настала зато што су плате за овај период умањене за 10 одсто. 
Три репрезентативна синдиката у просвети најавили су данас да ће ступити у штрајк упозорења 
уколико им се закинути новац за плате током летњих месеци не врати до 20. септембра. 
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Вулин: У среду последњи састанак о минималцу  
Извор:Танјуг 
  
Последњи састанак радних група на коме ће се укрстити ставови послодаваца, синдиката и 
државе и свако изаћи са својим предлозима колико минимална цена рада треба да износи у 
наредном периоду, биће одржан 31. августа, изјавио је данас министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Александар Вулин. 
„Преговара се у доброј атмосфери и сигуран сам да ће се минимална цена рада договорити и 
пре законског рока“, рекао је Вулин новинарима у Суботици. 
Како каже, последњи састанак је у среду, 31. августа, а иако послодавци и синдикати немају 
исто мишљење колико цена треба да износи, што је и оцекивано, очекује да сви разумеју где се 
налазимо и какве су нам објективно економске могућности. 
Вулин је додао да очекује  да ће веома брзо бити усвојена нова минимална цена рада. 
У септембру прошле године Влада је донела одлуку да минимална цена рада по радном сату за 
2016. годину остане 121 динар. Та цена на снази је већ  две године. 
Синдикати су тада тражили да се цена рада по радном сату повећа на 143,5 динара, док су 
представници послодаваца и Владе Србије били против. 
Последњи пут, пре тога, висина минималца је промењена у септембру 2014. године, и тада је 
одлуцено да она за 2015. годину по радном сату износи 121 д. 
 

 

 

У среду последњи састанак о минималцу 
Извор:Танјуг 
 
Последњи састанак радних група на коме ће се укрстити ставови послодаваца, синдиката и 
државе и свако изаћи са својим предлозима колико минимална цена рада треба да износи у 
наредном периоду, биће одржан 31. августа, изјавио је данас министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Александар Вулин. 
"Преговара се у доброј атмосфери и сигуран сам да ће се минимална цена рада договорити и 
пре законског рока", рекао је Вулин новинарима у Суботици. 
Како каже, последњи састанак је у среду, 31. августа, а иако послодавци и синдикати немају 
исто мишљење колико цена треба да износи, што је и очекивано, очекује да сви разумеју где се 
налазимо и какве су нам објективно економске могућности. 
Вулин је додао да очекује да ће веома брзо бити усвојена нова минимална цена рада. 
У септембру прошле године Влада је донела одлуку да минимална цена рада по радном сату за 
2016. годину остане 121 динар. Та цена на снази је већ две године. 
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Синдикати су тада тражили да се цена рада по радном сату повећа на 143,5 динара, док су 
представници послодаваца и Владе Србије били против. 
Последњи пут, пре тога, висина минималца је промењена у септембру 2014. године, и тада је 
одлучено да она за 2015. годину по радном сату износи 121 динар. 
 

 


