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УПС: Већи минималац тера привреднике ка сивој економији 
Извор: Н1  

 

Представници послодаваца нису били сагласни са повећањем минималне цене раде на 130 
динара, јер је то за њих додатно опртерећење, због пореза од 63% који плаћају на зараде.  
То ће приведнике поново терати ка сивој економији, а запосленима неће омогућити много већи 
стандард, каже за Иинфобиз Бошко Савковић из Уније послодаваца Србије.  
Он подсећа да је у највећем броју фирми минимална зарада коефицијент за рачунање других 
плата, негде је то и један према седам, због чега ће највећу корист од повећане минималне цене 
радног сата највише користи имати они са највећим платама.  
Како каже, минимална зараде је социјална категорија која не треба да буде опорезована, такав 
је случај у Хрватској и БИХ. Ипак, иако је Унија послодаваца тражила да неопорезив део буде 
повећан са 11.000 динара на 16.000 динара, министар финансија Душан Вујовић је рекао да би 
то угрозило пуњење буџета и пензионог фонда. 
Оно што поред великог оптерећења на зараде мучи реални сектор јесу парафискални намети, 
скоро их је 500, каже Савковић. 
Локалне самоуправе наплаћују различите таксе како би напуниле буџете, најчешће су то 
бесмислени трошкови на постојеће услуге које привредници понекад и не користе. Уредбе се 
често мењају у тој области, тако да се привредници тешко сналазе у таквој ситуацији. 
Као пример, Савковић наводи одношење смећа које привредници плаћају по квадратном метру 
пословног простора. Неке фирме смећа готово да уопште и немају, а плаћају баснословне 
рачуне. 
Такође, цене комуналних услуга нису исте за грађане и за привреду иако закон то налаже. 
Вујовић обећао решавање проблема парафискалних намета до краја године  

На питање да ли локалне самоуправе тиме крше закон, Савковић одговара: “Закон је како се ко 
снађе...”и додаје да је министар Вујовић обећао да ће до краја године бити регулусан проблем 
парафискалних намета, који није решила ниједна влада од 2000. године. 
Савковић каже да то поздравља и додаје да ће тек ослобађањем реалног сектора од 
бесмислених трошкова, послодавци моћи да одвоје више новца за плате запослених. 
 

Потрошачке цене више за 1,2 одсто у односу на август 2015. 
Извор: ФоНет 

 
Републички завод за статистику саопштио је да су цене производа и услуга који се користе за 
личну потрошњу у августу 2016. године, у поређењу са истим месецом прошле године, 
повишене за 1,2 одсто. 
Индекси потрошачких цена дефинишу се као мера просечне промене малопродајних цена робе 
и услуга које се користе за личну потрошњу, додаје се у саопштењу. 
Цене тих производа и услуга у августу 2016. године, у односу на јул 2016. године, у просеку су 
више за 0,9 одсто. 
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Потрошачке цене у августу 2016. године, у поређењу са истим месецом претходне године, 
повишене су 1,2 одсто, док су у поређењу са децембром 2015. године повећане 1,7 одсто. 
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени 

потрошње, у августу 2016. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у 

групама Рекреација и култура (3,1%), Храна и безалкохолна пића (2,3%), Ресторани и хотели 

(0,5%) и Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,2%). Пад цена је забележен у 

групама Одећа и обућа (-0,5%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (-0,3%) и у 

групама Транспорт и Алкохолна пића и дуван (за по -0,1%), наводи се. 

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.  

 

 

 

 

 

"Фапови" возе у Емирате  
Аутор:Д. Гу.  

 

У прибојском ФАП-у наредних годину дана производиће се камиони који ће се извозити за 
Уједињене Арапске Емирате 
У прибојском ФАП-у наредних годину дана производиће се камиони који ће се извозити за 
Уједињене Арапске Емирате. Наручилац посла је домаћа фирма ДЛС "Специјални системи" из 
Београда, а посао је вредан 2.322.000 евра. Ово је за "Новости" потврдио и генерални директор 
Фабрике аутомобила Прибој, Ранко Вуковић. 
- Уговор је веома чврст и подразумева авансно плаћање, тако да сукцесивно можемо да 
финансирамо производњу. Реч је о производњи 30 камиона "ФАП 13-18". Ми овај камион 
продајемо домаћој фирми која ће вршити надоградње и као таквог га продати купцу у 
Емиратима - каже Вуковић. 
ФАП, по његовим речима, може да произведе овај камион и да испоштује рок испоруке од 17 
месеци. Уговор није преко ноћи направљен: 
- Већ смо направили тимове, па смо ангажовали одређени број људи који је узео социјални 
програм. То није непознат посао за ФАП, то је исти камион као 11-18, који смо у јулу 
испоручили Војсци Србије, само без сандука и са неким специјалним дорадама које треба да 
носе надоградње. Зато, не видим зашто не би радници ФАП могли да ураде и ових 30 камиона. 
На пословима производње камиона, биће ангажовано око 150 радника.  
 

 

У туристичким центрима било 256 радника на црно  
Извор:Бета 

 

Током контроле послодаваца у туристичким центрима у Србији откривено да од 1.035 радно 
ангажованих њих 256 није имало уговор о раду 
БЕОГРАД - Инспекторат за рад саопштио је данас да је током контроле послодаваца у 
туристичким центрима у Србији откривено да од 1.035 радно ангажованих њих 256 није имало 
уговор о раду и није било пријављено на обавезно социјално осигурање. 
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Контролисано је укупно 285 послодаваца, а приликом надзора који су извршени на 
Зајечарском вашару и у Соко Бањи, инспектори су утврдили да је од 121 затеченог радника, њих 
55 радило "на црно", наводи се у саопштењу. 
Инспектори су, током контрола спроведених 9. септембра открили и две нерегистроване 
угоститељске радње, по једну у Крагујевцу и Белој Цркви. 
Због прекршаја у области радних односа поднета су 37 захтева за покретање прекршајног 
поступка и осам захтева због прекршаја у области безбедности и здравља на раду, додаје се у 
саопштењу. 
Инспекција је донела 65 решења због неправилности у области радних односа, 47 решења у 
области безбедности и здравља на раду и девет решења о забрани рада због неоспособљености 
запосленог за безбедан и здрав рад. 

 

Вучић: Дуално образовање неопходно јер се економски раст заснива 

на развоју индустрије  
Извор:Бета 

 

Премијер Александар Вучић изјавио је данас да је Србији неопходно дуално образовање јер се 

економски раст земље заснива на развоју индустрије. 

"Да би Србија могла да напредује, дуално образовање је од приоритетног значаја", рекао је 

Вучић у Привредној комори Србије на скупу о незапослености младих. 

Он је истакао да само у неким областима ђаци имају практичну наставу у привреди, што је 

сврха дуалног образовања, јер се већина за будуће занимање обучава у "виртуелним учионица", 

а не у радионицама. 

"Квалитет образовања у Србији је релативно низак, изузимајући Београдски универзитет који 

је на Шангајској листи најбољих универзитета у свету", рекао је Вучић. 

Навео је да осам одсто ђака после завршетка основне школе не наставља школовање, и да 52 

одсто образованих грађана има средњу школу, а 18 одсто диплому високошколске установе. 

Стопа незапослености у Србији је смањена на 16 до 17 одсто, што је, како је додао, и даље за 

шест одсто више од просека земаља ЕУ. 

"Међу младима који су незапослени, 62 одсто нема никакво радно искуство", нагласио је 

премијер. 

Додао је и да 150.000 младих од 16 до 24 године нити ради, нити се школује, а стопа 

запослености младих је повећана на 19,7 одсто. 

Вучић је истакао да је дуално образовање најважнија тема за будућност Србије и нагласио да је 

са Светском банком договорено да се покуша да се број програма дуалног образовања подигне 

са 14 на 70. 

Он је рекао да је су за дуално образовање у Србији углавном заинтересоване стране фирме, док 

домаће ретко праве планове за наредних пет до 10 година. 

Вучић је навео да, по подацима Привредне коморе Србије, 1.300 привредних субјеката у Србији 

има неки вид сарадње са школама, а највећи дефицит кадрова је у металској и 

електроиндустрији, пољопривреди и текстилној индустрији и грађевинарству. 

У пилот-пројекте дуалног образовања, како је навео, укључено је 40 компанија у 18 школа. 

По његовим речима, дуално образовање је неопходно ради запошљавања, раста БДП, животног 

стандарда, ради европске интеграције Србије, односно за сва најважнија питања, у којима 
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Србија мора да има најбоље резултате. 

Амбасадор Швајцарске у Србији Филип Геа казао је да, захваљујући дуалном образовању, 

Швајцарска има најнижу стопу незапослености младих у свету. 

Он је нагласио да искуства Швајцарске могу да помогну Србији, али да дулано образовање 

мора да буде прилагођено потребама Србије, а не да буде копија швајцарског. 

Амбасадор је рекао да су у Србији већ започети пројекти дуалног образовања у области дрвно-

прерађивачке индустрије, али то треба учинити и у другим областима, као што су металска, 

грађевинска и прехрамбена индустрија. 

"Кроз те програме би за пет година могло да се отвори око 8.000 нових радних места", казао је 

он, додавши да је неки циљ да програме дуалног образовања у Србији прође око 20.000 

младих. 

Шефица Одељења Швајцарског економског института за истраживање образовних система, 

при Федералном институту за технику у Цириху, Урсула Ренолд казала је да је систем дуалног 

образовања младих користан за све, јер се кроз њега ојачава систем образовања пошто млади 

стичу знање и јер се обезбеђује њихово даље кретање кроз запослење. 

Ренолд је нагласила да је искуство показало да не постоји велика стопа искористивости радне 

снаге у земљама где нема повезаности привреде и школе. 

Она је додала да је систем дуалног образовања користан и за привреду и за државу, наводећи 

искуство Швајцарске јер се то образовање финасира 40 одсто из јавних расхода, док 60 одсто 

трошкова тог образовања сносе компаније. 

По њеним речима, битно је да се пре увођења тог система јасно утврде улоге свих, односно да се 

регулише систем управљања дуалним образовањем, да се утврди оквир његовог 

функционисања, да се одреде пилот-пројекти, па тек ако се утврди да то функционише, 

програм треба проширивати. 

Она је нагласила да Србија мора да разуме комплексност те реформе и да измери резултате 

после 10 до 15 година.  

 

 

 

Минималац догурао до 22.500 динара 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Минимална цена радног сата за наредну годину је позната и износиће 130 динара, што је за 
девет динара више него што је садашња вредност минималне сатнице, па ће минимална 
месечна зарада која је сада, у просеку, око 21.000 динара, биће виша за око 1.500 динара и 
износити око 22.500 динара. Одлука о висини минималне зараде донета је у суботу, на седници 
Социјално-економског савета, којој је присуствовао и премијер Александар Вучић, а министар 
рада Александар Вулин указао је да је између свих партнера, Владе и синдиката, постигунта 
висока сагласност, те да ће одлука бити формализована на наедној седници СЕС-а. 
Овога пута, као што је и било најављено, одлука о висини минималне зараде донета је пре 
законског рока, 15. септембра, а дебље коверте они који зарађују минимлаца почеће да примају 
од наредне године. Доношењем ове одлуке, извесно је да је пронађено компромисно решење, 
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јер је да подсетимо послодавци били спремни за повећање од неколико динара, а синидкати 
тражили да минимллна сатница буде око 140 динара. Председник Савеза самосталних 
синдиката Србије Љубисав Орбовић урекао је да су сундикати били спремни да дођу до 
компромиса у општем интересу и да сатница од 130 динара није можда довољна цена за 
запослене, а да ће синдикати увек тражити боље. 
Дакле, уз нову минималну цену рада минимална примања биће виша, а будући да се висина 
минималца разликују од броја радних сати, запослени који га примају, а процена сидниката је 
да их је и више од 300.000, ће уместо садашњих 20.238 динара, колико износи најнижа 
минимлана зарада, у месецима када је најмање радних сати у месецу - 168 ( јануар, фебруар, 
април, јули и октобар), бити  21.840 динара. У месецима у којима је 176 радних сати (мај, јуни, 
септембар, новембар и децембар) садашња минималана зарада износи 21.296 динара, а биће 
22.880 динара. Највиша минимална зарада, која је сада 22.264 динара, и онима који је зарађују 
исплаћује се у марту и августу, месецима у којима је највише радних сати - 184, од следеће 
године износиће 23.920 динара. 
Иако повећање није велико, сигурно је да ће много значити онима који зарађују минималац. 
Ипак, слободно се може рећи да је веома тешко пребродити месец дана с нешто мало више ид 
двадесет хиљада динара, јер су свакдоневни трошкови велики. Наиме, чак и ако двоје у 
породици кући сваког месеца доноси минимлану зараду, а много је таквих, уз увећење од око 
1.500 динара у просеку, имаће на рапослагању, у зависности од месеца, око 3.000 динара више. 
Када се то преведе на свакодневан живот, то значи да ће од почетка следеће године моћи ће да 
купе, рецимо, око шест килограма меса више него сада, или два пута више хлеба и млека за 
које је сада месечно потребно баш толико новца колико износи повећање минимлане зараде. 
Промена после две године 
Минимална цена рада није се мењала већ две године и сви учесници у преговорима око 
промене минималца били су свесни да је треба повећати. Наравно, нису били спремни на исте 
проценте повећања, јер су, у односу на минималац који ће важити од почетка 2017. године, 
послодаваци били спремни на мање, а синдикати тражили више и указивали да би минимална 
зарада, у скаду са Законом о раду, требало да буде покрије бар 65 одсто минималне поторшачке 
корпе. 
  

Вучић: 150.000 младих нити се школује, нити негде ради 
Извор:Танјуг 
 
У Србији 62 одсто незапослених младих људи нема никакво радно искуство, а 150.000 у доби 
између 16 и 24 године нити се школује, нити негде ради, изјавио је Вучић.  
Вучић је на стручном скупу "Млади и незапосленост - како успоставити снажне везе између 
образовног система и привреде" поручио да је за Србију и њен развој дуално образовање је 
приоритет. 
"Да бисмо имали раст и могли да опстанемо у правом смислу те речи дуално образовање је за 
нас од прироритетног значаја", рекао је Вучић. 
Он је додао да Србија има амбициозног и енергичног министра просвете и да верује, да ћемо 
моћи да напредујемо и учинимо више. 
Вучић је замолио и медије да разумеју да је за Србију и њену будућност област дуалног 
образовања најважнија тема и да се тиме треба бавити сваког дана, како би се људима 
објаснило зашто је важно да почнемо да радимо као веома млади, и да се школујемо и учимо и 
када смо стари. 
Говорећи о ситуацији у Србији, премијер је рекао да је повећана стопа запослености младих. 
"Она данас износи око 19,7 одсто, а прошле године је у истом кварталу то износило око 16 
одсто", рекао је Вучић. 
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Он је додао да подаци показују да осам одсто ученика који заврше основну школу, не настави 
школовање. 
Према истраживању Привредне коморе Србије, како је рекао премијер, око 1.300 привредних 
субјеката у нашој земљи има неки вид сарадње са школама. 
Највећи дефицит у кадровима има металска и електро индустрија, пољопривреда, текстила 
индустрија, грађевинарство... 
У Србији је, према Вучићевим речима, у неколико пилот-пројеката урађених по моделу дуалног 
образовања укључено је 14 школа, односно похађа га око 400 ученика. 
Председник Владе је као пример навео предузеће Бош, које је у своју фабрику запослила све 
ученике техничке школе "Миленко Веркић Неша" из Пећинаца. 
Како је објаснио ученици те школе су прва генерација која је завршила школу по дуалном 
моделу, и истакао да су Бошу потребни ти ђаци. 
Дуално образовање најважнија тема за будућност 
Вучић je изјавио да је дуално образовање за будућност Србије најважнија тема, и додао да је са 
Светском банком договорено да се број програма за дуално образовање са 14 подигне на 70. 
Вучић је указао да у програмима дуалног образовања углавном сарађују стране фирме, а да 
домаће ретко сагледавају своје потребе и праве планове за наредних 5, 10, 20 година. 
"И даље имамо краткорочно и, у најбољем случају, средњорочцно сагледавање планова", 
укључујући и птребе за кадровима одређених профила и способности, рекао је Вучић на 
стручном скупу "Млади и незапосленост - како успоставити снажне везе између образовног 
система и привреде". 
Он је указао да морамо да променимо наше навике и схватимо да док учимо морамо да 
почнемо и да радимо, али и да они који раде морају целог живота да уче. 
"Дуално образовање је неопходно због запошљавања, раста БДП, животног стандарда, 
европских интеграција, односно за све најважнија питања која морамо да дамо најбоље 
резулtате", рекао је Вучић. 
Он је истакао да је дуално образовање важно за Србију јер се раст заснива на расту индустрије, 
будући да се у индустрији суочавају са огромним недостатком образоване радне снаге, и то не 
само у ИТ сектору, већ фале и вариоци, машинбравари, столари... 
"Деведесетих смо почели да причамо о тржишту, али га никад нисмо истински желели", 
приметио је Вучић на скупу у Привредној комори Србије. 
Како је навео, данас мало ко у Србији разуме дуално образовање. 
"Ово су наши пионирски кораци који ће трајати годнама и деценијама, јер ће бити потребно 
време да нешто учинимо", рекао је Вучић. 
Он је навео да у Србији сада постоји 14 програма за дуално образовање, а да је данас на 
састанку са Светском банком договорено да се тај број подигне на 70 у наредном периоду. 
Говорећи о квалитету образовања, Вучић је рекао да је, са изузетком Београдског универзитета, 
који се налази на Шангајској листи, квалитет образовања релативно низак. 
"Осим што ми за себе мислимо да смо високо образовани, што није истина, али то тешко 
прихватамо", рекао је Вучић. 
Он је навео да 92 одсто ученика наставља школовање у систему средњог образовања, док, кад је 
реч о високом образовању, део диплома стечен је, рекао је, не увек на легалан начин, а ни 
квалитет тако стеченог образовања није одговарајући. 
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Цене порасле 1,7 одсто 
Аутор:Е. Дн. 
 
Инфлација у Србији порасла је у августу 2016. године 0,9 одсто у односу на јул, док је у 
поређењу са децембром 2015. године повећана за 1,7 процената, саопштио је јуче Републички 
завод за статистику. Потрошачке цене су у посматраном месецу порасле 1,2 процента на 
годишњем нивоу. 
У августу ове године поскупели су рекреација и култура за 3,1 одсто, храна и безалкохолна пића 
за 2,3 процента, ресторани и хотели (0,5) и Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива 
(0,2 одсто). 
С друге стране, појефтинили су одећа и обућа за 0,5 одсто, намештај, покућство и текуће 
одржавање стана за 0,3 процента, као и транспорт и алкохолна пића и дуван за по 0,1 одсто. 
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале, наводи се у саопштењу.  
 

 

 

САНАК ПУСТИ Просечна плата је од 2007. године до данас порасла 22 
ЕВРА  
Аутор:М. Р. Петровић  
 
Бескрајни плави круг и у њему звезда. За Вука Исаковича у роману “Сеобе” Милоша 
Црњанског, та звезда била је смисао живота који, као официр туђе војске, живи по туђем 
налогу и за туђ рачун. За просечног грађанина Србије та звезда је просечна плата која 
годинама никако да “прескочи” фамозних 400 евра. 
Не рачунамо, наравно, претпразничне месеце, као што су децембар и април када, због 
исплаћивања бонуса и ранијих исплата зарада, овај просек “скаче”. 
То потврђује и Републички завод за статисику, који је у мају ове године саопштио да је “раст 
зарада исплаћених у априлу, у односу на март 2016. године, резултат како динамике исплата, 
тако и исплате годишњих и кварталних бонуса”. 
А то саопштење уследило је након што је саопштено да је априлска просечна плата већа од 400 
евра, мада симболично - за један евро. 
Реално, међутим, просечна плата српског радника годинама се врти у бескрајном плавом кругу 
од 350 до 390 евра. Тако је, на пример, јулска плата 2007. године износила 353 евра, а девет 
година касније повећана је на “чак” 375 евра. Раст је, дакле 22 евра. 
Е, сад, слика је много лепша ако је представимо користећи званичну валуту - динар. Тада 
подаци говоре следеће - просечна зарада у јулу 2007. године била је 27.752 динара, а у јулу 
2016. године скоро 20.000 динара више - 46.280 динара! 
Проблем је, међутим, у томе што је пре девет година један евро коштао 78,6667 динара, а у јулу 
ове године скоро 45 динара више - 123,2832 динара. Тако је и повећање, уместо 235 евра, 
колико би било да је курс дана исти као пре једне деценије, свега 22 евра. 

Година  Плата у динарима  Курс  Плата у еврима  

јул 2007.  27.752  78,6667  353  

јул 2008.  33.058  78,6555  420  

јул 2009.  32.553  93,6463  347  

јул 2010.  34.591  104,5461  330  
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јул 2011.  39.127  100,7305  388  

јул 2012.  40.180  115,8203  355  

јул 2013.  44.182  113,7296  388  

јул 2014.  45.216  115,7097  390  

јул 2015.  45.601  120,3393  379  

јул 2016.  46.280  123,2832  375  

О куповној моћи не треба говорити, свакоме је довољно да погледа у свој новчаник. А цене су 
расле, пратећи инфлацију, и раст цена струје, нафте и других енергената. 
Истраживања, тако, показују да је за пристојан живот четворочлане породице у Србији 
неопходно бар 2.000 евра месечно. А тај пристојан живот не подразумева никаква “бахаћења”, 
већ бригу о два детета школског узраста, скромније зимовање и летовање, повремени одлазак у 
биоскоп, позориште и кафану на породични ручак, отплату кредита за стан и аутомобил и 
могућност да се месечно уштеди 100 евра. Или 12.328,32 динара, по средњем курсу. Ако вам 
тако изгледа лепше. 
Из Владе нам обећавају да ће просечне плате у новом мандату достићи 500 евра. Ако нам је за 
повећање просечне плате од 20-ак евра било потребно девет година, колико ће нам бити 
потребно да то повећање буде пет пута веће? 
 

 
САЗНАЈЕМО ММФ одредио ригидно правило за запошљавање у јавној 
управи у Србији  
Аутор:Слађана Вукашиновић  
 
Од следеће године запошљавање у јавној управи биће по принципу: пет отпуштених - један 
запослени, сазнаје ексклузивно „Блиц“. 
Такав рецепт сугерише српским властима Међународни монетарни фонд, у документу у који је 
наш лист имао увид. 
То ће бити део пакета у коферу званичника те институције за шесту ревизију аранжмана са 
Србијом, која би требало да се дефинише у другој половини октобра. Пре тога, контуре нових 
захтева за финансијску консолидацију требало би да се начелно дефинишу крајем септембра, 
када би у краткој посети Београду били њихови званичници. 
Извор „Блица“ из Владе Србије тврди да ће управо рецепт за отпуштање вишка запослених 
бити главна тема претходнице ММФ. 
- Због европских интеграција отпуштање радника по обрасцу да се на пет отпуштених прими 
само један може да доведе до тога да се у неким сегментима јавне управе не реализују 
дефинисани стандарди Брисела и због тога наше власти покушавају да издејствују да тај однос 
буде пет према 1,3 радника - каже наш саговорник из Немањине 11. 
Како додаје, српске власти сматрају да им добри резултати у другим сегментима финансијске 
консолидације дају за право да ММФ не треба да буде тако ригидан. 
- Поред тога, власт не жели да сече преко колена, односно да се без функционалне анализе 
упусти у мутне воде отказа, које би могле, ако се изводе само на основу крутих бројева 
статистике, да доведу до смањења квалитета јавне управе. То би онда довело до лоше оцене ЕУ. 
Због тога ће представници ММФ, пре званичне сесије о шестом аранжману, која треба да буде у 
другој половини октобра, доћи у Београд и крајем септембра, када би на столу имали и други 
део функционалне анализе јавне управе, којим треба да се утврди где има вишкова, а где 
недостају стручњаци. Тај документ се увелико ради у Министарству државне управе и локалне 
самоуправе. 
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Наш саговорник додаје да је документ у финалној фази и да министарка Ана Брнабић увелико 
разговара са сваким министром, како се отпуштањем не би угрозио рад појединих сегмената 
јавне управе. 
- Оно што је сигурно јесте да је број од 76.000 државних службеника, колико је требало за три 
године да се отпусти, коригован и биће значајно мањи. ММФ је у августу начелно прихватио да 
види шта ће анализа показати, али не знамо да ли ће променити свој захтев. Ипак, и ово може 
да буде добра вест, јер у претходним аранжманима није ни постојала солуција о пријему нових 
радника - објашњава наш извор. 
Министарка Ана Брнабић: Све ће се знати у другој половини октобра  
У Министарству државне управе нису желели директно да коментаришу сазнања „Блица“. 
- Конкретне информације о захтевима ММФ имаћемо у другој половини октобра, када 
делегација долази у оквиру шесте ревизије. Пре тога, крајем септембра можемо да имамо 
назнаке наредних корака у овој области, јер ће тада у техничкој посети бити неки њихови 
званичници. Оно што је за нас важно јесте то да се отпуштања у јавном сектору неће 
спроводити без функционалне анализе, којом треба да се утврди где има вишкова, а где мањка 
администрације - рекла је за „Блиц“ министарка Ана Брнабић. 
Она је додала да се, у сваком случају, неће правити потези који могу да доведу до неквалитетне 
јавне управе. 
- Важно је схватити да рационализација не значи само отпуштање већ и запошљавање тамо где 
недостају људи, како би грађани добили добру услугу. Ми имамо службе које имају мањак 
запослених, као што су, на пример, инспекције, које су веома важне у борби против сиве 
економије и обезбеђивању услова за фер конкуренцију. Ако упослимо инспекторе, они ће бити 
финансијски одрживи јер ће зарађивати и за своје плате и за државу - каже Брнабићева. 
 
 

Не виде море, не једу месо, станују код маме: Ови Срби ЖИВЕ од 
МИНИМАЛЦА  
Аутори:Дописници “Блица” 
 
Од 1. јануара следеће године минималац ће бити већи за 1.586 динара месечно, па ће радници у 
Србији зарађивати најмање 22.620 динара. 
Процене синдиката говоре да у Србији око 350.000 радника живи од минималне месечне 
зараде и за њих је ово повећање свакако значајно. “Блиц” је питао људе широм Србије како 
изгледа живот на минималцу и колико им значи ово најављено повећање. 
Месо више уопште не могу да купим (Војислав Николић, Ниш)  
Војислав Николић, радник фабрике пумпи „Јастребац“ из Ниша, тврди да му повећање 
минималца од 1.500 динара не значи пуно, јер је и поред тога потрошачка корпа дупло скупља 
од његова плате. 
- Да повећају минималну зараду за 10.000 динара, то би већ било нешто. Овако, и даље ћу једва 
да преживљавам. Да немам помоћ брата у храни, не бих могао да прегурам месец. 
Штедим на свему. Трудим се да платим све рачуне како не бих држави дуговао ништа, али не 
успевам, па увек нешто пребацим у следећи месец. Иначе, не бих имао за хлеб. Месо сам пре 
поскупљења имао два пута недељно на трпези, сада ми је мисаона именица. Једем најчешће 
пасуљ, купус, грашак и друга кувана јела, али без меса. Понекад имам за неку најјефтинију 
кобасицу. Највећи проблем ми је струја, пошто током зиме рачун нарасте и до 7.000-8.000 
динара - каже Николић. 
Он истиче да би држава и синдикати требало да воде рачуна о томе да мерило минималне 
зараде буде потрошачка корпа, да од минималца неко може да изгура месец дана. 
Свака црвена ће добро доћи (Љенче Бабијановић, Суботица)  
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Суботичанку Љенче Бабијановић обрадовала је најава повећања минималца од Нове године. 
- Искрено, није то богзна колико новца, јер све поскупљује, али ме ипак радује. Свака 
хиљадарка ће нам добро доћи и већ сам израчунала да ће ми то много значити због улагања у 
зимницу коју сваке године спремам. Тешко се живи, али као искусна домаћица научила сам да 
добро распоредим новац и сада ми ова вест значи много – каже радница на одржавању 
хигијене у једној суботичкој установи културе. 
Бабијановићева каже да ће повећање од 1.500 динара бити значајно, поготово за њене млађе 
колеге чија деца похађају школу. 
- Сви имамо велике трошкове и крпимо се како знамо и умемо. Често нам недостаје управо 
хиљадарка. Не мислим да ће ми решити животне проблеме, али ће бити од велике помоћи. 
Надам се да неће стати на овоме и да ћемо ускоро добити још по коју повишицу. 
Пецам рибу па је продајем (Предраг Павловић, Краљево)  
Предраг Павловић (33) из Краљева каже да ће са повећањем од 1.500 динара моћи да плати 
рачуне за воду и одношење смећа. 
- На томе ћу једино уштедети. Генерално, то није велики добитак, јер су трошкови живота из 
месеца у месец све већи. Потребно је да имам плату као два минималца. Са остатком 
минималца могу да платим грејање, струју, телефон, кабловску и за остатак могу дневно да 
поједем по перецу или кифлу - каже Предраг и додаје: 
- Морам да нађем додатни приход, а најчешће идем на пецање и продајем рибу. За килограм 
шарана узмем 400 динара, а за скобаља 200. 
Срећа да живим са родитељима (Раде Обрадовић, Рума)  
Румљанин Раде Обрадовић (27) некако преживљава с минималцем. 
- Срећа је што живим са родитељима, па немам терет плаћања стана. Овако ми остане за неке 
потребе као што су изласци и гардероба, али чим помогнем око плаћања рачуна родитељима, 
већ ми буде премало новца. Најављено повећање минималца није ни изблиза довољно. То је 
доста само за обичну свакодневну куповину у продавници - каже Раде. 
Купимо храну за троје деце, а ми живимо од ваздуха (Горан Бојовић, Ивањица)  
Горан Бојовић из Ивањице издржава петочлану породицу са минималном платом, па ни сам не 
уме да објасни како успева да састави крај са крајем. Углавном, да није кредита, неко од њих 
петоро морао би, како каже, да гладује. 
- Сами израчунајте, супруга и ја можемо да зарадимо таман толико да платимо обавезе и 
купимо најосновнију храну за троје деце. Значи нас двоје да живимо од ваздуха. Таква су нам 
примања. Пошто морамо да обезбедимо најосновније у животу, храну, одећу, обућу, био сам 
принуђен да подигнем кредит. Па када се опет заглибимо, рефинансирам тај кредит у неки 
други и тако у круг - прича Горан и додаје да ради сваког дана, суботом увек, а по потреби и 
недељом. О најави повећања минималца каже: 
- То ће само да залегне за рату кредита, ништа друго. Да је нормална плата, да нисмо у 
дуговима у којима јесмо, за те паре могао бих да купим 30 хлебова, и то је нешто. Овако ми 
ништа не значи јер смо ми већ толико задужена нација да у мом окружењу не постоји човек 
који нема кредит. Сви живимо на почек и само срљамо даље, и то искључиво да бисмо се 
прехранили. Кола, море, излет и слично, ма то је давно прошло време. 
О летовању више и не сањам (Данијела Миленковић, Прокупље)  
Данијела Миленковић (36) запослена је у секенд хенд продавници, а дели судбину многих 
становника југа Србије са минималним месечним примањем. Живи у породици са супругом и 
двоје деце, од којих једно похађа средњу, а једно основну школу. Каже да од минималца једва 
може да намири дажбине према држави, ипак сваки динар се у породици штеди и добро 
испланира где ће се потрошити, па некако успева да састави од месеца до месеца. 
- Често се и сама питам како успевамо да преживимо. Деца расту, покушавамо да им пружимо 
бар основне услове за нормално одрастање. Довијамо се на разне начине да некако купујемо 
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само оно што је неопходно за опстанак. Мало нам помогну наши са села, без њих бисмо били 
потпуно изгубљени – признаје Данијела. 
Како каже, одмор и летовање за њу и њену породицу су велики луксуз о коме више и не сањају. 
– Мени и супругу није толико битно због нас и наших живота, ипак нам је најтеже због деце 
што не можемо да им приуштим оно што им је потребно, да их пошаљемо на летовање, да 
обуку нове ствари, имају нове торбе и прибор за школу и слично. 
 
 

Упоредили смо плате и цене у Србији и ЕУ, резултати су 
ПОРАЖАВАЈУЋИ  
Аутори:Андриана Јанковић , Соња Тодоровић  

 

Иако је просечна плата једног радника у Аустрији око 1.500 евра, њему су неке основне 
животне намирнице јефтиније за око 30 одсто него просечном грађанину Србије, који месечно 
заради око 360 евра. 
Ово је, између осталог, показало истражвање које је "Блиц" спровео упоредивши цене у Србији 
са ценама у Хрватској, Аустрији и на Кипру. Али, кренимо редом. 
Зашто плаћамо скупље?  
Грађани Србије добро знају да су многе намирнице овде скупље него у региону и земљама ЕУ, 
али је исто тако мит да, по правилу, за исте производе плаћамо више него становници 
богатијих држава. Разлике постоје и велики број производа је у Србији јефтинији него на 
западу, али истини за вољу, та разлика је често - занемарљива. Поготово када се у обзир узме 
разлика у животном стандарду, а управо ту је суштина. 
За просечну српску породица куповина хране је највећа ставка у буџету, на коју потроше скоро 
42 одсто месечног прихода, док се у развијеним земљама та цифра се креће између 10 и 15 
одсто. Када се овом податку дода чињеница да су поједини артикли у скупљи у Србији, а да су 
они који су јефтинији заправо занемарљиво јефтинији - добија се поражавајућа слика. 
Добра вест је да хлеб и месо плаћамо јефтиније од Аустрије и Кипра - док је код нас векна белог 
55 динара, на Кипру кошта скоро 250. Пола килограма млевеног меса код нас кошта 250 
динара, док је у Аустрији 369 динара. 
То је једна страна медаље. Постоји и она друга, која грађанима Србија свакако теже пада. 
Пилетина је, на пример, на списку оних производа који су код нас скупљи, па тако килограм у 
нашим маркетима стаје 699 динара, а на Кипру је можете купити за максимално 493 динара. И 
цена замрзнутог поврћа у Србији скупље је за 100 динара него у Хрватској. 
Разлика је, међутим, далеко већа када су у питању просечне зараде. У Србији она, наиме, 
износи око 44.000 динара, у Хрватској око 94.000, Аустрији 173.000 и на Кипру 154.000 
динара. 
Убише нас марже  
А како се уопште формирају цене у Србији? Економисти увек истичу исти проблем - марже. На 
цену, наиме, утичу прописи, али и маржа која је код нас 22 одсто, а на Западу око 12 одсто. 
У Европи, на пример, цена комуналних услуга за фирме и грађане је изједначена. У Србији 
сваки приватник још увек плаћа скупље воду, гас, паркинг у односу на грађане два или три 
пута. Такође, просечан трговац у Србији принуђен је да између 45 и 55 различитих намета 
угради у трговачку маржу, за разлику од својих колега у Словачкој, Пољској, Чешкој и 
Мађарској који имају између 12 и 22 намета. 
Економиста Александар Стевановић објашњава и да недостатак конкуренције са ниским 
маржама утиче на вишу цену производа. 
- Код нас имате масовно финансирање сиромашних људи, јер им се роба продаје на почек. То је 
за многе трговце ризик од ненаплативости. То на Западу, међутим, не постоји. У већини 
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градова у Србији имате мале трговине, које продају производе са великом маржом како би 
могли да зараде. Грађани у њима купују, јер такве продавнице имају добро радно време, али и 
омогућавају плаћање на црту - објашњава Стевановић. 
С друге стране, економисти указују на још један проблем, а он се пре свега састоји у правилима 
тржишта. 
Друга страна приче  
Економиста Љубомира Маџар истиче да цене намирница не морају да буду прилагођене 
нашим примањима. 
- Ниво цена производа није одређен нивоом доходака. Са друге стране, цене оних производа 
који су у међународној размени, требало би да свуда буду приближно исте. Међутим, ако би 
цена неког производа, који је у Америци троструко скупљи, у Србији био прилагођен 
примањима грађана, онда се ми не би водили као сиромашна земља. То је управо оно што 
разликује развијену земљу од неразвијене – објашњава Маџар. 
 

 
 

 
 
 

Вучић: 150.000 младих нити се школује, нити ради 
Извор:Танјуг 
 

У Србији 62 одсто незапослених младих људи нема никакво радно искуство, а 150.000 у доби 
између 16 и 24 године нити се школује, нити негде ради, изјавио је данас премијер Србије 
Александар Вучић. 
Вучић је на стручном скупу „Млади и незапосленост - како успоставити снажне везе између 
образовног система и привреде” поручио да је за Србију и њен развој дуално образовање је 
приоритет. 
„Да бисмо имали раст и могли да опстанемо у правом смислу те речи дуално образовање је за 
нас од прироритетног значаја”, рекао је Вучић. Он је додао да Србија има амбициозног и 
енергичног министра просвете и да верује, да ћемо моћи да напредујемо и учинимо више. 
Вучић је замолио и медије да разумеју да је за Србију и њену будућност област дуалног 
образовања најважнија тема и да се тиме треба бавити сваког дана, како би се људима 
објаснило зашто је важно да почнемо да радимо као веома млади, и да се школујемо и учимо и 
када смо стари. 
Говорећи о ситуацији у Србији, премијер је рекао да је повећана стопа запослености 
младих. „Она данас износи око 19,7 одсто, а прошле године је у истом кварталу то износило око 
16 одсто”, рекао је Вучић. 
Он је додао да подаци показују да осам одсто ученика који заврше основну школу, не настави 
школовање. Према истраживању Привредне коморе Србије, како је рекао премијер, око 1.300 
привредних субјеката у нашој земљи има неки вид сарадње са школама. 
Највећи дефицит у кадровима има металска и електро индустрија, пољопривреда, текстила 
индустрија, грађевинарство... У Србији је, према Вучићевим речима, у неколико пилот-
пројеката урађених по моделу дуалног образовања укључено је 14 школа, односно похађа га око 
400 ученика. 
Председник Владе је као пример навео предузеће Бош, које је у своју фабрику запослила све 
ученике техничке школе „Миленко Веркић Неша” из Пећинаца. Како је објаснио ученици те 
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школе су прва генерација која је завршила школу по дуалном моделу, и истакао да су Бошу 
потребни ти ђаци. 
 

 

 
 
Око 25 одсто непријављених радника 
Пише: ФоНет 
 
Инспекцијом је утврђено да скоро четвртина радника који су контролисани ради “на црно”. 
У надзорима које је Инспекторат за рад 9. септембра спровео код послодаваца у бањским, 
планинским и другим туристичким центрима на територији читаве Србије откривено је да од 
1.035 радно ангажованих њих 256 (око 25 одсто) није имало уговор о раду и није било 
пријављено на обавезно социјално осигурање. 
Како је данас саопштило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
контролисано је 285 послодаваца, а приликом надзора који су извршени на Зајечарском 
вашару и у Соко Бањи, инспектори су утврдили да је од 121 затеченог радника, чак 55 (око 45 
одсто) радило "на црно". 
Инспектори су открили и две нерегистроване угоститељске радње - по једну у Крагујевцу и 
Белој Цркви. 
Због утврђених прекршаја у области радних односа инспектори су поднели 37 захтева за 
покретање прекршајног поступка, као и осам захтева због прекршаја у области безбедности и 
здравља на раду. 
Инспекција је донела 65 решења због утврђених неправилности у области радних односа, 47 
решења у области безбедности и здравља на раду и девет решења о забрани рада на радном 
месту због неоспособљености запосленог за безбедан и здрав рад, наведено је у саопштењу. 
 

 
Цене за месец дана скочиле за један одсто 
Пише: ФоНет 
 
Републички завод за статистику саопштио је данас да су цене производа и услуга који се 
користе за личну потрошњу у августу 2016. године, у поређењу са истим месецом прошле 
године, повећане за 1,2 одсто. 
Индекси потрошачких цена дефинишу се као мера просечне промене малопродајних цена робе 
и услуга које се користе за личну потрошњу, додаје се у саопштењу. Цене тих производа и 
услуга у августу 2016. године, у односу на јул 2016. године, у просеку су више за 0,9 одсто. 
Потрошачке цене у августу 2016. године, у поређењу са истим месецом претходне године, 
повећане су 1,2 одсто, док су у поређењу са децембром 2015. године повећане 1,7 одсто. 
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале, наводи се у саопштењу.   
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Хвала Бриселу 
Пише: Редакцијски коментар 
 
Баш се све лепо скоцкало, истог дана када је премијер Александар Вучић угостио европског 
комесара за проширење Јоханеса Хана, у суботу ујутру заседао је и Социјално-економски савет.  
Донета је одлука да минимална цена рада уместо досадашњих 121 динар, буде 130 динара. 
Мање од оног што су очекивали синдикати, а више од оног што су хтели да издвоје послодавци. 
На крају је пресекла држава, односно Вучић. 
Или боље речено, Брисел. Јер ни синдикати ни послодавци, ни радници који кукају да немају 
од чега да живе нису били довољна инспирација држави да раније пресече и повећа 
минималац који је већ две и по године исти. Вишегодишње ћутање на ову тему прекинуто је 
прошлог месеца, када је на адресу Министарства рада стигла једна узнемирујућа вест: нема 
отварања Поглавља 19 уколико се не покрене социјални дијалог. "Шта то беше социјални 
дијалог и како се покреће", питао се у паници министар рада Вулин, актуелни председавајући 
тог "дијалога". 
Ствар је извукао нико други до премијер, који се брзински досетио да би могао већ колико 
сутра да најави повећање минималца. "Дај да ми повећамо минималац, да види ЕУ да ми 
социјално разговарамо, па ћемо после мислити како даље", рекао би Вучић. Како је најавио 
тако је и било. Поклапање седнице СЕС-а са посетом Хана само потврђује то да похвале за 
повећање минималца уствари не иду Вучићу, већ Бриселу. Јер је управо ЕУ та која је успела да 
натера СЕС да се састане суботом изјутра, ранијих година знали су да се не састају и по девет 
месеци. То је мало и вређање свих нас, две године не може ништа, а онда после једног "мига" из 
ЕУ све може преко ноћи. 
Мало је и без везе хвалити се повећањем цене рада. Не што то није добро, већ што би требало 
да буде нормално. Она би свакако требало да се коригује/усаглашава са инфлацијом на сваких 
шест месеци. Лепо је што ће тих 300.000 и више људи у Србији са примањима мањим од 200 
евра имати и тих 1.500 динара месечно више. А на шта ће да их потроше? На месо, на рачуне за 
струју и воду који ускоро поскупљују. 
 

 

 
 
Пробни рад маска за експлоатацију 
Аутор:М. Каровић 

 

Неплаћен пробни рад је чист изговор за експлоатацију радника, тврди Ранка 

Савић из Асоцијације независних синдиката Србије (АСНС). 

- Волонтирање је пракса у великом броју фирми. Примају се радници на волонтерски пробни 
рад, затим им се саопшти да не задовољавају критеријуме, нађу другог радника који опет 
волонтира, и то тако иде у недоглед - рекла је Савићева за "Вести".  
Већина послодаваца рад на црно лажно правда пробним радом. Према Закону о раду 
послодавац мора склопити уговор о раду, са ставком о пробном раду који може трајати најдуже 
шест месеци.  
- Радник који ради на црно нема никаква права, а такође је његов статус, када дође у позне 
године, угрожен. То је штета и за државу јер у будућности добија огроман број социјалних 
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случајева. Рад на црно се као бумеранг враћа држави која није на време радила сузбијању. Он је 
у порасту. Иако радници не би требало да пристају на то, огромна је незапосленост и људи не 
бирају. Радиће било шта - закључује Савићева.  
Од 1. јануара до 31. јула 2016. инспекција рада обавила је 32.695 инспекцијских надзора и 
затекла 10.174 особе на раду на црно. Од тога, 8.460 особа је након тога засновало радни однос. 
Против послодавца код кога је затечен радник без уговора, подноси се прекршајна пријава.  
Према подацима Завода за статистику, око 700.000 људи у Србији ради на црно. То је око 
четвртина од укупног броја запослених. Највећи број непријављених радника је у 
грађевинарству, туризму, угоститељству и у занатским радњама. 
   
 

 
 
Синдикат се пита где је план реогранизације "Стана" 
Аутор: В.Новости/021.рс 

 

Председник Самосталног синдиката радника комуналних предузећа Зоран Радосављевић је 

изјавио да план реорганизације ЈКП "Стан" још није предат Привредном суду. 

Он је појаснио да имају информација да је план припремљн, али да је и даље код в.д. директора 
Милоша Ћурћића који је на годишњем одмору. 
- Не знам коме то може да буде у интересу, тим пре што је крајем септембра требало да се 
реши ово питање и да конкурс за партнера буде расписан. Како чујем, могло би да буде још 
заинтересованих, тако да је у интересу радника да се у овај посао што пре уђе - наводи 
Радосављевић. 
Рачун "Стана" блокиран је пре више од 700 дана, а дуг према запосленима нарастао 
је на 50 милиона динара, док је према осталим повериоцима чак 800 милиона динара. 
- Ми као синдикат глобално јесмо против јавно-приватног партнерства, али у случају 
Стана, сматрамо да је то једино адекватно решење, којим би се сачувала радна места. 
Наравно, преостаје да неко из градских власти уради оно што се од оснивача и очекује и да 
се пред надлежним судом напокон нађе план реорганизације - каже синдикалац. 
Подсетимо да је ново рочиште за увођење стечаја у ЈКП "Стан" заказано за 26.септембар.  У 
протеклим месецима, стечај је стално одлаган због најава да је ово предузеће на корак од 
уласка у јавно-приватно партнерство, јер је заинтересованост показала литванска фирма 
"Цивинитy".  Последње информације из Града су биле да се спрема конкурс за одабир јавно-
приватног партнера, али од тада је пршло скоро два месеца и није било речи о томе када следи 
конкурс. 
 

 

http://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/139925/Ponovo-odlozen-stecaj-u-Stanu.html
http://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/140254/Uskoro-konkurs-za-zainteresovane-za-preuzimanje-Stana.html

