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Траже уступке, минималац максимум на 127 РСД 
Извор: Б92  
 
Београд -- Колико ће износити минимална цена рада у Србији? Према последњим 
информацијама, она ће бити повећана од 1.јануара 2017. године, али за колико, још није 
познато  
Данас су се тим поводом састали представници синдиката, послодаваца, министарстава 
финансија и рада. Коначну одлуку донеће Социјално-економски савет, а потом и Влада.  
Постоји жеља и спремност свих актера, и синдиката и послодаваца и државе, да се минимална 
цена рада повећа. Ипак, не постоји жеља за снимањем састанка на ком се расправљало баш о 
томе. После састанка објашњено нам је који параметри утичу на повећање.  
“Минимална егзистенцијална потреба, раст продуктивности, запослености, БДП, раст цена... 
гледајући све то, наша оцена је била 143 динара. Наравно, влада има ниже захтеве. Најнижа 
цена испод које нема основа разговарати је 135 динара”, каже потпредеденик Савеза 
самосталних сидниката Милан Грујић.  
Став послодаваца је другачији. За њих је и 135 динара много.  
“Ми смо за то да се минимална зарада не повећа изнад 125 динара, евентуално до 127 динара, 
али да држава направи неке уступке у смислу мањег опорезивања плата, укидање 
парафискалних намета...”, сматра Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије.  
Социјално-економски савет донеће одлуку о висини минималца, а учесници у дијалогу и 
јавност требало да буду свесни економског момента, изјавио је министар за рад Александар 
Вулин.  
“Ја бих највише волео да кажем - минималац је 500 евра, а питање је да ли ће то послодавац 
моћи да плати и да ли ће хтети да запошљава људе по тој цени. Сви заједно морамо знати где се 
налазимо, који нам је економски моменат и на основу тога да донесемо одговарајућу одлуку”, 
каже он.  
Седница Социјално-економског савета требало би да буде одржана следеће недеље. Због 
планирања буџета минимална цена рада требало би да буде позната до 15. септембра и мора 
бити усвојена на седници владе. 
 

 

 

Штрајк упозорења под знаком питања 
Пише: В. А.  
 
Више стотина просветних радника, чланова Уније синдиката просветних радника, окупило је 
јуче на протесту на Тргу Николе Пашића у Београду, са кога су властима поручили да 
“понижавањем просветних радника, понижавате и вашу будућност”. 
На јавном претчасу, како је назван протест који је почео у симболичних пет до 12 просветари су 
још једном подсетили ресорно министарство и државу на тежак положај просветних радника и 
неиспуњена обећања. 
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- Најављено је да ће ових дана стићи новац за погрешно обрачунате плате током летњих месеци 
прошле године. И када тај новац стигне нећемо се много померити, јер су просечне плате у 
просвети од 39.000 динара испод просека у Србији који је 46.000 динара - рекла је Јасна 
Јанковић, председница Уније. 
Она је подсетила да су просветним радницима плате 2014. умањене за 10 одсто, да је у 
међувремену враћено три одсто, те да очекују да се прво врати преосталих седам одсто, а тек 
онда повећање плате. Поручила је да просветни радници треба да буду у врху са платама, јер су 
најобразованији део јавног сектора. У супротном, додала је, синдикати неће стајати на Тргу 
Николе Пашића већ ће шетати, а на улице неће изаћи 750 представника синдикалних 
организација, већ 30.000 чланова. 
Учесници протеста носили су транспаренте на којима је писало "Понижени и преварени", 
"Уважавајте васпитаче, јер су они прва карика васпитања и образовања", "Платни разреди 
превара". 
Остала три репрезентативна синдиката образовања, која нису учествовала у протесту, још нису 
одлучила да ли одустати од штрајка упозорења крајем сепрембра, јер, како кажу, нису 
задовољни што ће им влада вратити закинуте зараде само за прошлу годину. Они тврде да су 
због незаконитог обрачуна плата током годишњег одмора у 2013. и 2014. години остали без 
7.000 динара, али тај новац нико не помиње. 
У Синдикату радника у просвети Србије истичу да им је министар на последњем састанку 
показао тумачење Министарства рада, по којем немају право на та потраживања јер је тај 
обрачун другачије регулисан у претходном посебном колективном уговору. Синдикат каже да 
је њихова правна служба проучила прописе и дошла до закључка да старим колективним 
уговором ништа посебно није уређено у вези исплата плата за време годишњег одмора, већ се и 
тај ПКУ ослања на Закон о раду. Одржавање раније најављеног штрајка упозорења још је под 
знаком питања.  
 

У октобру веће плате просветарима 
Пише: Фонет 
 
Министар просвете и технолошког развоја Младен Шарчевић изјавио је данас да ће у октобру 
бити повећане плате просветним радницима.  
Чули смо став владе и премијера Александра Вучића да је то октобар, да је приоритет просвета, 
рекао је Шарчевић новинарима после седнице Републичког одбора Синдиката образовања 
Србије, којој је присуствовао. 
Он је рекао да ће надлежни радити на томе да се примени повећање плата у октобру и додао да 
ће сагледати какве су могућности државе да се повећа буџет за плате просветара у 2017.години. 
"Да видимо да ли смо били успешни у рационализацији, а не да имамо вишка незапослених, 
људи чија је егзистенција угрожена, а с друге стране да имамо прикривена радна места. Ако ту 
акцију обавимо и будемо ми рационални, имамо право и да тражимо нешто боље за просветне 
раднике", рекао је 
Шарчевић. 
На питање представника синдиката када ће просветним радницима бити исплаћен закинути 
део зараде до кога је дошло због погрешног обрачуна плата за време годишњих одмора 2015. 
године, Шарчевић је одговорио да је Влада Србије у понедељак, 29.августа донела одлуку о 
исплати, али ће она зависити од динамике рада трезора. 
Он је рекао да би "условно речено" разлика у плати просветарима могла да буде исплаћена у 
понедељак, 5. септембра "што је много пре него 20.септембар". 
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Шарчевић је, поводом данашњег протеста Уније синдиката просветних радника Србије, оценио 
да такав скуп има смисла, јер просветари сваке године на тај начин указују да би надлежни 
требало више да брину о образовању. 
Он је рекао да су му познати сви проблеми просветара и да ће се најмање једном месечно 
састајати са синдикатима. Све што је тражено на првим састанцима са синдикатима већ је 
реализовано, рекао је Шарчевић. 
Према његовим речима, потребно је да се уреде платни разреди. 
"Колеге сам позвао да уредимо односе унутар установа, факултета, вртића.Да видимо ко међу 
нама квалитетније ради. Они имају неки систем уравниловке. Свима иде цена рада и 
коефицијент. Ми правимо систем квалитета где ће они бољи аплицирати за више", најавио је 
Шарчевић. 
 

Шарчевић не очекује штрајкове 
Пише: ФоНет 
 
Порука ђацима је да ће почети да уче из задовољства, а наставницима да ћемо се бринути о 
статусу и угледу професије, рекао је за РТС министар просвете Младен Шарчевић. 
Он не очекује да ће школска година почети штрајковима и упозорава да ће сносити последице 
они који буду крили радна места. 
Три синдиката просвете најављују штрајк 20. септембра, а Унија синдиката просветних 
радника ће данас одржати потест под називом 5 до 12, подсећа РТС. 
"Мислим да је штрајк избегнут, ми смо јуче имали састанке. Све ствари које смо недавно 
започели смо довели до извршења – у вези са технолошким вишковима, плаћањем и 
'удомљавањем' оних који остану без посла на места оних који су отишли у пензију и строге 
контроле које ће се заједно спроводити са синдикатима", рекао је Шарчевић. 
Када је у питању повећање плата, Шарчевић је изјавио датренутно зна оно што је премијер 
рекао. 
"Дакле, мислим да је веома извесно, као што је извесна и исплата заосталих потраживања", 
рекао је министар. 
Шарчевић је рекао да ће бити уведени платни разреди за наставнике како би се стимулисали 
они који раде добро, и да су многе добре промене већ зацртане у Стратегији образовања те да 
ће се радити на њеном спровођењу. 
На састанку са синдикатима договорено је да заједничка комисија прати расподелу 
технолошких вишкова по школама, како се не би десило да директори сакрију радна места, 
кроз уговоре о привремено-повременим пословима и кроз послове по којима се под хитно 
запошљавају. Сви они који то злоупотребљавају сносиће последице, рекао је Шарчевић. 
Продужење радног века просветарима, како каже, биће могуће само у изузетним ситуацијама и 
тај део ће се строго контролисати, те ће секретари школа морати на време да обавештају 
надлежне када ко од запослених иде у пензију и тачно ће се знати када се расписује конкурс за 
то радно место. 
Шарчевић се данас састао и са директорима школа. Мислим да значајно можемо да поправимо 
образовање у Србији, оценио је министар на састанку са директорима основних и средњих 
школа у Београду и поручио да ће се "страшно борити против марифетлука и лоших обичаја 
који нарушавају углед професије". 
Шарчевић је рекао да "неће дозволити никакве спреге и непотизме" и да има политичку 
подршку за свој рад. Тражим да се много ради, истакао је Шарчевић и напоменуо да се сви 
прописи за које се испостави да нису добри могу мењати и да "ништа није записано у камену". 
 

 



6 

 

Социјална (не)сигурност у време транзиције 
Пише: Горан Цветковић, економиста из Врања 

 
Социјална несигурност, иначе тесно повезана са незапосленошћу, присутна је и у развијеним 
капиталистичким државама.  
Међутим, то је слаба утеха за транзиционо-реформску Србију, која се не само по привредном 
амбијенту, већ и по улози синдиката и њиховом утицају на послодавце, не може поредити са 
економски развијеним државама, нарочито скандинавским. Проблем је утолико већи што се 
капиталистички принципи привређивања селективно примењују у транзиционој Србији. 
Националном стратегијом запошљавања 2011/2020 прецизирано је, између осталог, да је 
неопходно подстицати процес децентрализације а мерама активне политике поспешити 
запошљавање у девастираним и неразвијеним подручјима. И све то у циљу смањења 
регионалних разлика. Али, стратегија је једно, а реалност оптерећена неуспешним 
приватизацијама и стечајем све већег броја предузећа, нешто сасвим друго. Додуше, поједине 
локалне самоуправе, реализацијом планова привредног развоја и акционих планова 
запошљавања, настоје да ублаже последице процеса девастирања привреде, који траје већ 
више деценија. С друге стране изражене социјалне разлике претпоставка су да ће доћи до већег 
учешћа функционалних трансфера новца из државне касе за социјалну заштиту. Та опција 
финансирања сиромашних региона предвиђена је чланом 207. Закона о социјалној заштити. 
Али, значајан корак напред у ублажавању све већих социјалних разлика могао би да се начини 
усвајањем закона о испитивању порекла имовине, али и пооштравањем пореске дисциплине. У 
том случају би се потребе социјалне заштите могле финансирати продајом одузете, нелегално 
стечене, имовине. Позитивно правним прописима, прецизније чланом 83. Закона о социјалној 
заштити, предвиђено је, између осталог, да право на социјалну надокнаду може да оствари и 
незапослено лице под условом да се налази на евиденцији Националне службе за 
запошљавање. По том основу ће се, дакле, поред угрожених социјалних група, пред вратима 
центара за социјални рад, наћи незапослени млади стручњаци из неразвијених подручја, који 
би требало да представљају покретаче привредног развоја. С друге стране због све мање 
тражње за радном снагом, они који имају привилегију да буду запослени, све чешће се 
суочавају са бахатим послодавцима који не поштују њихова права из радног односа. 
За разлику од јавног сектора, где владају јасна правила игре утврђена колективним уговорима, 
у приватном сектору влада права анархија. То указује на неопходност већег ангажовања 
пореске и инспекције рада, али и на потребу увођења нових, флексибилнијих програма 
социјалне заштите, што је иначе предвиђено Законом из 2011 године. Извесну дозу социјалне 
сигурности пружа потписивање колективних уговора и код приватних послодаваца, али још 
важније од тога је усклађивање система образовања са структуром привреде, што би омогућило 
брже запошљавање, такорећи одмах по завршетку школовања. То је утолико важније имајући у 
виду чињеницу да филијале Националне службе за запошљавање нису у могућности да у нешто 
већем обиму посредују у запошљавању незапослених у неразвијеним регионима, у којима се 
стране инвестиције споро реализују, па и отварање нових фирми иде споријим темпом. 
Посредничка улога НСЗ, нажалост, више долази до изражаја у организовању јавних радова и 
стручних пракси, па се све чешће намеће питање реформе те службе, која се суочава са 
конкуренцијом приватних агенција за посредовање при запошљавању. 
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Власници капитала "без педигреа" кроје судбину радника 
Пише: Бранка Пејовић 
 
Стање у Црној Гори када су у питању запослени и њихова права из радног односа је веома 
тешко. Ни четврт вијека, колико се налазимо у процесу транзиције, нисмо успјели да 
изградимо капитал однос.  
Али ово није ни првобитна акумулација капитала, већ је на сцени огавни капитализам. 
Капитал је у рукама оних које ми називамо власницима без педигреа. Радници у Црној Гори 
данас немају никаква права, присиљени су да раде прековремено, без годишњег одмора, или са 
дјелимично искоришћеним одмором. Ангажовани су без уговора о раду и не смију синдикално 
да се организују - каже за Данас Срђа Кековић, генерални секретар Уније слободних синдиката 
Црне Горе. 
Он тврди да је ситуација подједнако тешка у свим областима, било да је ријеч о трговини, 
туризму, угоститељству, грађевинарству, металској индустрији... и углавном се ради о 
запосленима у малим и средњим предузећима. Да ни у јавном сектору није све идеално, о томе 
говори податак да је тамо гро запослених са средњом стручном спремом, а њихова примања се 
крећу око 300 еура. Према званичним статистичким подацима у четворочланој породици ради 
1,2 члана, па чак и да запослени прима 500 еура, колика је просјечна плата у Црној Гори, то 
значи да укупна примања те породице износе око 650 еура. "То није довољно ни да се покрију 
трошкови просечне потрошачке корпе који износе око 800 еура. А шта је са са осталим 
животним потребама", коментарише Кековић. 
Један од проблема са којима се запослени у Црној Гори суочавају јесте што је велики број њих 
ангажован без уговора о раду, или потписују уговоре на одређено (углавном је ријеч о 
сезонском запошљавању, или добијању посла посредством агенција). Када је ријеч о ситуацији 
у трговини Кековић каже да је тамо велики проблем што запослени сваког дана раде 
прековремено, у просјеку два сата, већина је сваки други викенд слободна а што се тиче плате 
она износи око 400 еура, при чему се само 193 еура исплаћује преко рачуна и уз уплаћене 
доприносе, док се остатак добија "на руке". Слична ситуација је и у металском комплексу (КАП, 
Жељезара у Никшићу... ). УСС је друга по бројности синдикална организација у Црној Гори, 
након Савеза синдиката. На питање колико УССЦГ броји чланова Кековић каже да их има око 
20.000. "Прије неколико година имали смо 22.000 чланова, али смо у међувремену изгубили 
3.000 до 4.000, јер су људи остали без посла посебно у металском комплексу. С друге стране, 
придружило нам се око 2.000 нових чланова тако да сада имамо нешто више од 20.000", 
коментарише Кековић. Говорећи о укључености радника у синдикате он каже да, према 
њиховој процјени, стопа синдикализма износи око 35 одсто. 
- Када је, 2009, требало да се утврђује репрезентативност нашег синдиката у Црној Гори, било 
је запослено између 167.000 и 170.000 радника. Међутим, према подацима Пореске управе 
Црне Горе, у овом тренутку број запослених премашује 142.000, али чак око 100.000 њих 
нијесу чланови ниједног синдиката - упозорава секретар УССЦГ Срђа Кековић. 
Девијантна појава 

- Девијација која је у последње вријеме узела маха, и то нарочито у тзв. реномираним 
компанијама које спонзоришу спортске савезе и клубове, односи се на то да послодавац 
присиљава радника да прије потписивања уговора на неодређено вријеме, потпише бланко 
споразум о раскиду уговора о раду, којим изјављује да је послодавац извршио све обавезе 
према њему. То се дешава у многим компанијама и ми смо на тај проблем указали инспекцији 
рада и тужилаштву. Ми се залажемо за то да послодавац који омета рад синдиката, или не 
поштује права по основу запослености, треба кривично да одговара - истиче наш саговорник. 
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Антић: Струја поскупљује 3,8 одсто 
Пише: ФоНет 
 
Министар рударства и енергетике Србије Алексанадр Антић изјавио је данас да ће струја 
поскупети 3,8 одсто од 1. октобра ове године. 
То је дупло ниже од последњег захтева Међународног монетарног фонда, а реч је о повећању од 
једног евра месечно по домаћинству, рекао Антић на конференцији за новинаре. 
Антић је рекао да се током вечери очекује да Борд директора Међународног монетарног фонда 
(ММФ) одобри четврту и пету ревизију аранжмана са Србијом, напомињући да је важан 
елемент тог споразума процес реструктурирања Србијагаса и Електропривреде Србије (ЕПС). 
Када је реч о ЕПС, Антић је рекао да су захтеви ММФ план оптимизације броја запослених и 
корекција цене струје. 
Антић је образложио да су првобитни захтеви ММФ били да буде двоцифрено повећање цене 
струје, потом 7,7 одсто, а да је после тешких преговора, у којима је учествовао и премијер 
Александар Вучић постигнуто решење о корекцији цене за 3,8 одсто. 
Према његовим речима, новац добијен повећањем цене струје ићи ће комплетно за ЕПС, 
водећи рачуна да се оџи његова финансијак стабилност, али и пазећи на социјално-економски 
положај грађана. 
Антић је позвао грађане да рационално користе струју, да месечно ушеде тај један евро, колико 
ће износити најновије повећање, прецизирајући да је Србија позната по томе да "баца струју 
као да је за џабе". 
Ово је цена за домаћинства, јер је индустрија и привреда плаћа већ по тржишној цени и зато не 
би требало да буде инфлаторна и изазове повећање других цена, рекао је Антић. 
Антић је рекао и да он "врло" води рачуна шта говори са функције министра и да ниједном није 
рекао да неће бити корекције цене струје. 
Према његовим речима, Влада се борила и имала је тешке разговоре. 
Борили смо се да оставримо што боље ефекте из повећане наплате, да смањимо губитке на 
мрежи, различитим елементима да утичемо да корекција цене струје буде мања и задовољни 
смо јер смо успелу да уместо захтева од 7,7 одсто имамо повећање од 3,8 одсто, објаснио је 
Антић. 
Боље од овога није могло, рекао је Антић и истакао да верује да ће достизање економске цене 
струје бити праћено растом стандарда грађана. 
Антић је говорећи о смањењу броја запослених у ЕПС рекао да се сада ради на томе да се 
позивају људи којима је остало неколико година до пензије да се пријаве за одлазак. 
На питање да ли је 200 евра по години стажа мало новца за отпремнине радника, Антић је 
рекао да је та сума за предузећа у реструктурирању, док у јавним предузећима висина 
отпремнина зависи од зараде, није универзална и могуће је направити и различите програме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 
 

Протест просветара - подсетник на тежак положај и неиспуњена 
обећања 
Извор: Танјуг 
 
Представници Унија синдиката просветних радника Србије УСПРС протестовали су на Тргу 
Николе Пашића како би, пред почетак школске године, још једном подсетили ресорно 
министарство и државу на тежак положај просветних радника и неиспуњена обећања. 
Скуп је симболично почео у пет до 12, а председница синдиката Јасна Јанковић каже да Србији 
не треба декларативно подржавање образовања и да стално говоре да је оно стуб друштва и да 
су учитељи важни, уколико се то не конкретизује. 
"Најављено је да ће ових дана стићи новац за погрешно обрачунате плате током летњих месеци 
прошле године. И када тај новац стигне нећемо се много померити, јер су просечне плате у 
просвети од 39.000 динара испод просека у Србији који је 46.000 динара", рекла је Јанковић 
новинарима пред почетак скупа. 
Подсетила је на скупу да су просветним радницима плате 2014. године умањене за 10 одсто, да 
је у међувремену враћено три одсто, те да очекују да се прво врати преосталих седам одсто, а 
тек онда повећање плате. 
"Прво враћање одузетог, па онда повећање", рекла је Јанковић и додала да су просветари 
веровали у платне разреде у јавном сектору, јер 80 одсто запослених у просвети има завршене 
факултете, док је у јавном сектору 25 до 30 одсто људи са факултетима. 
"Ми смо најобразованији део јавног сектора и треба да будемо у врху са платама", рекла је 
Јанковић и додала да је последњи моменат да се решавају горући проблеми просветара. 
У супротном, додала је, синдикати неће стајати на Тргу Николе Пашића већ ће шетати, а на 
улице неће изаћи 750 представника синдикалних организација, већ 30.000 чланова синдиката. 
Учесници протеста носили су синдикалне заставе и транспаренте на којима је писало 
"Понижени и преварени", "Уважавајте васпитаче, јер су они прва карика васпитања и 
образовања", "Платни разреди превара". 
 

 

 
 

Минималац мере микроскопом  
Аутор:Ј. Ж. С.  

 

Преговори о износу најниже загарантоване зараде улазе већ у четврту недељу. Влада нуди 127, 
послодавци пристају на 125, а радници траже 140 динара 
ПРЕГОВОРИ око утврђивања минималне цене рада за 2017. годину ући ће у четврту недељу. 
Сви учесници социјалног дијалога већ имају своју рачуницу, незванично се спекулише да Влада 
нуди шест динара више по радном сату, односно 127 уместо 121 динар, послодавци пристају на 
125, док представници радника имају само прошлогодишњи предлог који износи 140 динара по 
сату. 
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На данашњем састанку радне групе није донета одлука, а преговори се настављају до седнице 
Социјално-економског савета, који ће се одржати 7. или 8. септембра. 
- Општине стално повећавају цену комуналних услуга послодавцима, а не дају им никакве 
олакшице - каже Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије. - Ми стојимо 
при ставу да минималац не сме да се повећа више од раста инфлације, односно од 4,4 одсто, 
што је 125 динара по сату. 
Ивица Цветановић, председник Конфедерације слободних синдиката Србије сматра да би 
минималац у Србији требало да износи 70 одсто од просечне плате. То значи да би за 
најједноставнији рад радник требало да добије око 32.000 динара. 
Александар Вулин, министар за рад, каже за "Новости" да ће повећања најнижег гарантованог 
износа бити, међутим, не може се увести цена рада због које ће нам послодавци бежати. 
- У економији је јасна ствар, минималац је подстицај само до једне границе, а онда прелази у 
сиву зону, па газда каже - даћу ти део преко рачуна, а остало на руке. То свакако није добро - 
каже Вулин. - Влада може донети одлуку да је минималац и 500 евра, али ко ће да га плати.  
 

Шарчевић: У октобру повећање плата просветним радницима  
Извор:ФоНет 

 

Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је да ће у октобру бити повећане плате 
просветним радницима 
БЕОГРАД - Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је данас да ће у октобру бити 
повећане плате просветним радницима. 
Чули смо став владе и премијера Александра Вучића да је то октобар, да је приоритет просвета, 
рекао је Шарчевић новинарима после седнице Републичког одбора Синдиката образовања 
Србије, којој је присуствовао.  
 

Индијци би сами да праве лекове у "Галеници"  
Аутор:В. Н. 

 

Детаљи из понуде "Кадиле" за стратешко партнерство са "Галеником" уплашили запослене. 
Планирају да готово половину радника замене својим земљацима 
АКО индијски произвођач лекова "Кадила" буде изабран за стратешког партнера са 
"Галеником", Србија се неће много овајдити од ове сарадње, а посебно ће надрљати радници 
земунске фабрике. Индијци, како "Новости" незванично сазнају не само да планирају да 
преполове број радника, већ ће из своје земље довести земљаке који би заменили српску радну 
снагу. Можда и свих 700 радника колико сматрају да јој је потребно. 
На тендер за стратешко партнерство јавили су се "Кадила фармасјутикалс" из Индије, ЕМС из 
Бразила и британско-руски конзорцијум "Фронтијер Фарма - Петровакс" фарм. Све три 
компаније су познате у свету када је реч о овој индустријској грани. Британско-руски 
конзорицијум спада у десет највећих компанија када је реч о истраживању, увођењу нових 
лекова и вакцина, док се друга два понуђача не баве истраживањем, већ махом производњом. 
Како "Новости" сазнају, Индијци неће чекати социјалне програме, већ ће одмах кренути са 
отпуштањем. Управо то брине раднике "Галенике", јер им понуда британско- руског 
конзорцијума "Фронтијер фарма - Петровакс", улива више наде. И они су најавили отпуштања, 
али само ако тако тржиште буде захтевало. 
Како је овај конзорцијум нагласио у својој понуди, спрема се социјални програм, а радници 
који уз социјални програм буду отишли из "Галенике" могу да се надају да ће се вратити на 
радно место, ако то буде захтевала производња. 
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- У "Кадилиној" понуди није прецизирано колико странаца ће радити у "Галеници" - сазнајемо 
у Немањиној 11. - Зато су и наша страховања да ће Индијци довести скоро свих 700 радника из 
Индије и да српска држава уопште нема користи од аранжмана са њима, уопште нису 
безразложна. 
Највећи проблем у склапању посла са Индијцима је опасност да "Галеника"оде у стечај пре него 
што они буду способни да уђу у земунску фабрику. Наиме, договор са банкама о мировању 
"Галеникиних" дугова истиче у новембру, а "Кадила" тражи три месеца за улазак у фабрику, 
што би могло да доведе до колапса у производњи и пословању, па чак и до - стечаја.  
ПОВУКЛИ 200.000 БОЧИЦА 
Компанија "Кадила", како се види из навода "Фајненшл експреса" пре свега неколико дана 
била је приморана да повуче најмање 200.000 бочица лека "венлафаксин ХЦл ЕР" и то због 
лоше спецификације. Америчка агенција за храну и лекове наложила је да се са тржишта 
повуче овај лек и то у два облика - капсуле од 150 и 75 милиграма. 
Администрација је саопштила да се са полица повлачи око 223.000 бочица капсула од 150 
милиграма, али није прецизирано колико ће се повући паковања овог лека од 75 милиграма. 
"Венлафаксин" је антидепресив који се користи за лечење тешких депресивних и анксиозних 
поремећаја. Агенција за храну и лекове наводи да је реч о другој класи опозива. Ова класа 
подразумева повлачење у којима коришћење или излагање таквом производу може да изазове 
привремене или повратне последице, а шанса да изазове озбиљне здравствене проблеме је 
мала. 
 

 

 

На распродаји фабрички комплекси, зграде, плацеви... 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Јесен би требало да донесе расплет за многа војвођанска предузећа која ће се у септембру и 
октобру наћи на јавној продаји. Огласи за продају непокретности неколико војвођанских 
предузећа већ су расписани, а да ли ће до истека рок бити купаца тек ће се видети. 
Тако ће се на продаји наћи АД „Простор” у стечају из Темерина, за чију имовину је почетна 
цена 2.522.536,51 динар. За ту своту нуди се непокретност у Темерину, у оквиру које је пословна 
зграда површине 201 квадратни метар и помоћна зграда од 64 квадрата. Јавно надметање 
одржаће се 29. септембра у Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај у 
Новом Саду. 
За непокретну имовину предузећа „Солид Б. С.” д. о. о. у стечају из Бајмока купац треба да 
плати 673.543,51 динара. Ради се о згради индустрије коже и крзна површине 106 квадратних 
метара у Бајмоку. Јавно надметање је такође 29. септембра у 11 часова у Одељењу Агенције за 
лиценцирање стечајних управника у Новом Саду. За фабрички комплекс „8. октобра” у стечају 
из Бечеја купац треба да издвоји 52.233.653 динара. У тој цени је неколико зграда дрвне 
индустрије, индустрије намештаја и производње папира, као и неколико објеката исте намене, 
помоћне зграде, лимени магацин и две надстрешнице. Јавно надметање је истог дана као и за 
друга предузећа за које је расписан јавни позив, односно 29. септембра у 11 часова у Новом 
Саду. 
Стечајни управник Фабрике акумулатора Сомбор огласио је продају тог предузећа по почетној 
цени од 12,5 милиона евра. Фабрика ће бити продата као правно лице, што, осим објеката и 
опреме, подразумева и жигове и друга интелектуална права. Вредност предузећа процењена је 
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на 25.000.000 евра, али је почетна цена на јавном надметању упола мања –12.510.000 евра, а 
депозит за учешће у јавном надметању је 20 одсто од процењене вредности. Крајњи рок за 
уплату депозита је 14. октобар, а јавно надметање биће одржано 21. октобра у 12 сати у Фабрици 
акумулатора Сомбор. Најважнију имовину те фабрике чине производне хале, управне зграде, 
магацини, као и неизграђено грађевинско земљиште. Осим саме фабрике, продаје се и 
„Тргосировина”, Сомборцима позната као отпад поред гараже „Севертранса”. 
За непокретну имовину ДП „Славија” у Бачу у стечају треба издвојити најмање 10.144.469 
динара. Продаје се производна хала у Бачу, зграда текстилне индустрије – кројачница, 
земљиште под објектом, а од покретне имовине фиксир-преса. Јавно надметање је 29. 
септембра у 11 часова у Центру за стечај у Новом Саду. 
Оглашена је и продаја „Винарије Чока” д. о. о. Суботица у стечају, и то по почетној цени од три 
милиона  динара. У првој продаји је удео од 64,85 одсто непокретности које припадају 
Грађевинском друштву „Премијер градња” д. о. о. Суботица, као и градско грађевинско 
земљиште на Златибору, на којем део права има и Развојна банка Војводине. Јавно надметање 
је 23. септембра у 12 часова у Привредном суду у Суботици. 
Индустрија конзерви 
Индустрија меса и конзерви „Банат” АД у стечају у Банатском Карловцу продаје се за 349 
милиона  динара, а најважнија имовина стечајног дужника су фабрички круг с управном 
зградом од 1.200 квадрата, свињском и говеђом кланицом, свињским и говеђим депоом, 
прерадом, помоћним објектима, пословни простори у Вршцу, Алибунару и ауто-база у 
Банатском Карловцу с бензинском пумпом и експлоатациони бунари који су у ванкњижном 
власништву стечајног дужника и опрема стечајног дужника. Јавно отварање понуда је 15. 
септембра у 12 часова у Привредном суду у Панчеву. 
 

Минималац се врти око 129 динара по сату 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Колико ће новца од следеће године бити у коверти запослених који раде за минималну зараду 
још се не зна јер се још увек разговара о износу најниже сатнице. Да подсетимо, она сада 
износи 121 динар, није се мењала више од две године, а по речима председника Савеза 
самосталних синдиката Војводине Горана Милића, синдикати неће пристати на то да 
минимална сатница буде испод 135 динара. 
– Након састанка Социјално-економског савета одржана је седница Председништва ШШ-а на 
којој је разматран извештај радне групе с тог  састанка – каже Милић. – Заједнички став и 
договор оба репрезентативна сидниката, уз ССС Србије и УГС „Независност” је да минимална 
сатница не може бити испод 135 динара. Уз то повећање, минимална зарада била би 
номинално виша 2.460 динара, а минималац би износио 23.460, односно тај износ би покрио 
67 одсто минималне потрошачке корпе, и то је минимум испод којег се неће ићи. 
Милић наглашава да су сви учесници у разговору свесни тога да се минимална цена рада мора 
повећати, али да, наравно, има разлике у висини повећања. Послодавци су на почетку били 
спремни да се минималац повећа на 125 динара, а на крају су се партнери нашли око износа од 
129 динара, што не значи да су разговори завршени. 
– Добро је што су се ставови социјалних партнера приближили и што се у разговору дошло до 
износа од 129 динара по радном сату. Ипак, то не значи да су преговори завршени и да је то 
износ минималне сатнице који ће важити од следеће године. Рзговори ће се наставити, а већ 
почетком следеће недеље биће одржан нова седница СЕС-а. Очекујемо да ће договор бити 
постигнут, а уколико до тога не дође, одлуку ће морати да донесе Влада Србије – каже Милић. 
У очекивању наставка разговора, треба рећи да је 15. септембар законски рок за утврђивање 
висине минималне зараде, тако да има још петнааестак дана да се постигне договор. Без њега, 
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одлука је на Влади Србије, а то не би било први пут да се на тај начин одреди висина 
минималне зараде. 
Иако свакако није реч о великом повећању зараде, сигурно је да онима који раде за њу – а 
званично минимлац зарађује око 100.000 запослених, незавнично више од 300.000 – оно 
много значи. Наиме, уз повећање минималне сатнице са 121 динар на 135 динара, најнижа 
минимална сатница, која зависи од броја радних сати у месецу, уместо садашњих 20.328 
динара, износила би 22.680 динара, док би највиша минимална зарада, уместо садашњих 
22.264 динара, порасла на 24.840. Уз повећање минималне сатнице на 129 динара, најнижа 
минимална зарада била би 21.672 динара, а у месецима с највише радних сати минималац би 
износио 23.736 динара. 
Разговором до договора 
Дакле, висина минималца ће и даље бити тема разговора који би требало да доведе до решења 
које би могло задовољити све учеснике. 
Наиме, синдикати су, по свему судећи, одустали од захтева да се минимална сатница повећа на 
143 динара, а изгледа да су од повећања од свега неколико динара одустали и послодавци. 
 

Стопа незапослености у другом кварталу 15,2 одсто 
Извор:Танјуг 
 
Стопа незапослености становништва у Србији, старости 15 и више година износила је15,2 одсто 
у другом кварталу ове године, и то 14,3 одсто за мушко и 16,4 одсто за женско становништво, 
саопштио је данас Републички завод за статистику. 
Ова стопа је највећа у Региону Војводине (15,9 одсто), следи Београдски регион (15,3 одсто) и 
Регион Јужне и Источне Србије (15 одсто), док је незапосленост најмања у Региону Шумадије и 
Западне Србије (14,6 процената). 
Резултати Анкете о радној снази показују истовремено да је у Србији у другом кварталу 
значајно повећана запосленост, а томе је допринео раст запослености првенствено у 
пољопривредним делатностима код становништва старијег од 55 година, са нижим и средњим 
нивоом образовања, и то углавном подразумева неформалну запосленост. 
Запосленост се повећала и међу младима и они су се углавном запослили на одређено време у 
секторима Прерађивачка индустрија, Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 
и Стручне, научне и техничке делатности. 
Стопа активности за становништво старости 15 и више година износи 54,1 одсто, при чему је 
стопа активности код мушкараца 62,7 одсто, а код жена 46 одсто. 
Највећа стопа активности је у Региону Шумадије и Западне Србије (55,4 одсто), а затим у 
Београдском региону (55,2 одсто). 
У Региону Војводине ова стопа износи 52,8 одсто, док је најнижа у Региону Јужне и Источне 
Србије, са 52,7 одсто. 
Стопа запослености за становништво старости 15 и више година износи 45,9 одсто, при чему је 
стопа запослености код мушкараца 53,8 одсто а код жена 38,5 одсто. 
Највећа стопа запослености је у Региону Шумадије и Западне Србије (47,3 одсто), а затим у 
Београдском региону (46,7 одсто). 
У Региону Јужне и Источне Србије ова стопа износи 44,7, док је најнижа у Региону Војводине, 
са 44,4 одсто. 
Стопа неформалне запослености се повећала и у поређењу са претходним кварталом, и у 
поређењу са истим кварталом прошле године. Ова стопа на нивоу свих делатности износи 22,7 
одсто, при чему две трећине неформалног сектора чини запосленост у пољопривредним 
делатностима. 
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Стопа неформалне запослености се повећала и у непољопривредним делатностима, и износи 
10,6 одсто. 
Анкетом је било обухваћено око 15.500 домаћинстава, од чега је анкетирано 12.271 
домаћинство, тј. 29.943 лица старости 15 и више година. 
Индустријска производња порасла 5,4 одсто од јануара до јула 
Индустријска производња у Србији порасла је за 5,4 одсто у периоду јануар - јул 2016. у 
поређењу са истим периодом прошле године, док је у јулу повећана за 0,7 одсто у односу на 
исти месец 2015, саопштио је данас Републички завод за статистику. 
У односу на просек у 2015, индустријска производња у јулу била је већа за 2,7 одсто. 
Прерађивачка индустрија је у посматраном месецу има раст од 5,2 одсто у односу на јул прошле 
године, рударство је забележило скок од 3,7 одсто, а снабдевање електрицном енергијом, гасом, 
паром и климатизација је регистровало пад од 16,4 одсто. 
Према подацима статистике, производња трајних производа за широку потрошњу је повећана 
за 7,8 одсто, капиталних производа за 5,5 одсто, интермедијарних производа осим енергије 4,9 
одсто и нетрајних производа за широку потрошњу за 3,1 одсто.       
Пад је забележен у производњи енергије од 7,3 одсто. 
Највећи утицај на раст индустријске производње у јулу имали су: производња металних 
производа, осим машина, производња деривата нафте, производња дуванских производа,  
производња прехрамбених производа и производња хемикалија и хемијских производа. 
Десезонирани индекс индустријске производње показује укупан раст индустрије у јулу од  1,4 
одсто у поређењу са јулом 2015, а за прерађивачку индустрију показује раст од 1,8 одсто. 
Према десезонираним подацима, укупна индустрија је у јулу 2016. порасла 4,2 процента а 
прерађивачка 7,4 одсто у односу на просек 2015. године. 
 

Посао се највише чека у Војводини 
Аутор:Е. Дн. 
 
Стопа незапослености становништва у Србији, старости 15 и више година, износила је у другом 
кварталу ове године 15,2 одсто, и то 14,3 одсто за мушко и 16,4 одсто за женско становништво, 
саопштио је   Републички завод за статистику. 
Та стопа је највећа у региону Војводине (15,9 одсто), следи Београдски регион (15,3 одсто) и 
регион јужне и источне Србије (15 одсто), док је незапосленост најмања у региону Шумадије и 
западне Србије (14,6 процената). 
Резултати Анкете о радној снази показују истовремено да је у Србији у другом кварталу 
значајно повећана запосленост, а томе је допринео раст запослености првенствено у 
пољопривредним делатностима код становништва старијег од 55 година, с нижим и средњим 
нивоом образовања, и то углавном подразумева неформалну запосленост. 
Запосленост се повећала и међу младима и они су се углавном запослили на одређено време у 
секторима Прерађивачка индустрија, Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 
и Стручне, научне и техничке делатности. 
Стопа активности за становништво старо 15 и више година износи 54,1 одсто, при чему је код 
мушкараца 62,7 одсто, а код жена 46. 
Највећа стопа активности је у региону Шумадије и западне Србије (55,4 одсто), а затим у 
Београдском региону (55,2 одсто). 
У региону Војводине та стопа износи 52,8 одсто, док је најнижа у региону јужне и источне 
Србије – 52,7 одсто. 
Стопа запослености за становништво старо 15 и више година је 45,9 одсто, при чему је код 
мушкараца 53,8 одсто, а код жена 38,5 одсто. 
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Највећа стопа запослености је у региону Шумадије и западне Србије (47,3 одсто), а затим у 
Београдском региону (46,7 одсто). У региону јужне и источне Србије та стопа је 44,7, док је 
најнижа у региону Војводине – 44,4 одсто. 
Стопа неформалне запослености се повећала и у поређењу с претходним кварталом, и у 
поређењу с истим кварталом прошле године. Она на нивоу свих делатности износи 22,7 одсто, 
при чему две трећине неформалног сектора чини запосленост у пољопривредним 
делатностима. Стопа неформалне запослености се повећала и у непољопривредним 
делатностима, и износи 10,6 одсто. 
Анкетом је било обухваћено око 15.500 домаћинстава, од чега је анкетирано 12.271 
домаћинство, тј. 29.943 лица старости 15 и више година. 
 

Образовању треба конкретна подршка 
Извор:Танјуг 
 
Представници Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) протестовали су на Тргу 
Николе Пашића како би, пред почетак школске године, још једном подсетили ресорно 
министарство и државу на тежак положај просветних радника и неиспуњена обећања. 
Скуп је симболично почео у пет до дванаест, а председница Уније синдиката Јасна Јанковић 
каже да Србији не треба декларативно подржавање образовања и да стално говоре је оно стуб 
друштва и да су учитељи важни, уколико се то не конкретизује. 
„Најављено је да ће ових дана стићи новац за погрешно обрачунате плате током летњих месеци 
прошле године. И када тај новац стигне нећемо се много померити, јер су просечне плате у 
просвети од 39.000 динара испод просека у Србији који је 46.000 динара”, рекла је Јанковић 
новинарима пред почетак скупа. 
Она је на скупу подсетила да су просветним радницима плате 2014. године умањене за 10 одсто, 
да је у међувремену враћено три одсто, те да очекују да се прво врати преосталих седам одсто, а 
тек онда повећање плате. 
„Прво враћање одузетог, па онда повећање”, рекла је Јанковић и додала да су просветари 
веровали у платне разреде у јавном сектору, јер је 80 одсто запослених у просвети има 
завршене факултете, док је у јавном сектору 25 до 30 одсто људи са факултетима. 
„Ми смо најобразованији део јавног сектора и треба да будемо у врху са платама”, рекла је 
Јанковић и додала да је последњи моменат да се решавају горући проблеми просветара. 
У супротном, казала је она, синдикати неће стајати на Тргу Николе Пашића већ ће шетати, а на 
улице неће изаћи 750 представника синдикалних организација, већ 30.000 чланова синдиката. 
Учесници протеста носили су синдикалне заставе и транспаренте на којима је писало 
„Понижени и преварени”, „Уважавајте васпитаче, јер су они прва карика васпитања и 
образовања”, „Платни разреди превара”. 
Неће бити спајања одељења у школама 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја одустало од намере да се трансформишу 
постојећа и формирају нова одељења у школама, речено је Танјугу у Унији синдиката 
просветних радника Србије. 
Председница синдиката Јасна Јанковић каже да је министарство променило Стручно упутство, 
те ће нова одељења бити формирана само у првом и петом разреду, док ће од другог до 
четвртог и шестог до осмог разреда број одељења остати исти. Представници синдиката су у 
неколико наврата упозорили новог министра просвете Младена Ссарчевића да би примена 
Стручног упутства за формирање одељења у школама, који је раније прослеђен школама, 
довела до „хаоса” у школама и повећања броја технолошких вишкова. 
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ПРОТЕСТ ПРОСВЕТАРА У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА "Дошли смо да 
подсетимо власт на неиспуњена обећања"  
Аутори:М. Бркић, М. Рашић  
 
Више стотина људи окупило се данас на Тргу Николе Пашића, на протесту Уније синдиката 
просветних радника Србије, који је симболично почео у пет минута до 12 сати. 
- Овде смо да подсетимо Владу Србије на неиспуњена обећања. Понижавањем просветних 
радника, понижавате и вашу будућност. И пре две године смо били овде и упозорили да не 
дирате плате просветних радника, које су одавно испод просека - каже председница синдиката 
Јасна Јанковић и истиче да је међу њима око 75 одсто факултетски образованих. 
"Образовање је стуб озбиљне државе", "Наши ђаци доносе златне медаље - где су награде за нас 
и њих", "Неприхватљив је Закон о основама система образовања", "Статус службеног лица 
наставницима" и "Да ли је овој земљи потребно образовање?" неки су од транспарената који су 
се могли видети, а организатори процењују да се окупило око 750 људи. 
-Молимо државу да озбиљно схвати своје запослене у просветном образовању јер само тако она 
може да крене напред. Ми нећемо овде стати, отворићемо и очи и уши. Државо, уозбиљи се, 
почиње још једна школска година - додала је Јасна Јанковић. 
Како кажу чланови Уније, протест није случајно заказан 31. августа и за крај су се јавно 
обратили министру просвете, науке и технолошког развоја Младену Шарчевићу. 
- Нова школска година ће почети на време, али наше стрпљење није неограничено. Споразум 
који су просветари потписали није реализован, плате су далеко ниже од просечне, осећамо се 
понижено. Данашњи пречас је завршен, а ми се надамо да ће Влада и Министарство научити 
градиво како не би морали да га понављамо - поручили су за крај синдикалци. 
Штрајк упозорења крајем септембра  
Представници четири репрезентативна синдиката састали су се јуче са министром просвете 
Младеном Шарчевићем и министарком државне управе и локалне самоуправе Аном Брнабић, 
где је договорено да заједно решавају све проблеме који су у вези са образовањем. 
Ипак, договор није постигнут када је реч о накнадама за годишњи одмор у 2013. и 2014. 
години. 
Како кажу из синдиката, на примедбу да влада РС није разматрала незаконито одузете накнаде 
за годишњи одмор у 2013. и 2014. години, министар је синдикатима показао тумачење 
Министарства рада, по коме "синдикати немају право на ова потраживања јер је тај обрачун 
другачије регулисан у претходном Посебном колективном уговору". 
- Разлози за штрајк упозорења нису отклоњени, јер министар просвете неће просветарима да 
врати закинути новац за 2014. и 2013. годину - кажу из ових синдиката. 
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Расте запосленост у Србији, а ово је делатност у којој је забележен 
НАЈВЕЋИ СКОК  
Извор:Танјуг 
  
Стопа незапослености становништва у Србији, старости 15 и више година износила је 15,2 одсто 
у другом кварталу ове године, и то 14,3 одсто за мушко и 16,4 одсто за женско становништво, 
саопштио је данас Републички завод за статистику. 
Ова стопа је највећа у Региону Војводине (15,9 одсто), следи Београдски регион (15,3 одсто) и 
Регион Јужне и Источне Србије (15 одсто), док је незапосленост најмања у Региону Шумадије и 
Западне Србије (14,6 процената). 
Повећава се запосленост, али...  
Резултати Анкете о радној снази показују истовремено да је у Србији у другом кварталу 
значајно повећана запосленост, а томе је допринео раст запослености првенствено у 
пољопривредним делатностима код становништва старијег од 55 година, са нижим и средњим 
нивоом образовања, и то углавном подразумева неформалну запосленост. 
Запосленост се повећала и међу младима и они су се углавном запослили на одређено време у 
секторима Прерађивачка индустрија, Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 
и Стручне, научне и техничке делатности. 
Стопа активности за становништво старости 15 и више година износи 54,1 одсто, при чему је 
стопа активности код мушкараца 62,7 одсто, а код жена 46 одсто. 
Највећа стопа активности је у Региону Шумадије и Западне Србије (55,4 одсто), а затим у 
Београдском региону (55,2 одсто). 
Највише запослених у Шумадији  
У Региону Војводине ова стопа износи 52,8 одсто, док је најнижа у Региону Јужне и Источне 
Србије, са 52,7 одсто. 
Стопа запослености за становништво старости 15 и више година износи 45,9 одсто, при чему је 
стопа запослености код мушкараца 53,8 одсто а код жена 38,5 одсто. 
Највећа стопа запослености је у Региону Шумадије и Западне Србије (47,3 одсто), а затим у 
Београдском региону (46,7 одсто) 
У Региону Јужне и Источне Србије ова стопа износи 44,7, док је најнижа у Региону Војводине, 
са 44,4 одсто. 
Неформална запосленост  
Стопа неформалне запослености се повећала и у поређењу са претходним кварталом, и у 
поређењу са истим кварталом прошле године. Ова стопа на нивоу свих делатности износи 22,7 
одсто, при чему две трећине неформалног сектора чини запосленост у пољопривредним 
делатностима. 
Стопа неформалне запослености се повећала и у непољопривредним делатностима, и износи 
10,6 одсто. 
Анкетом је било обухваћено око 15.500 домаћинстава, од чега је анкетирано 12.271 
домаћинство, тј. 29.943 лица старости 15 и више година. 
 

Синдикати и послодаваци без договора о минималној цени рада  
Извор:Танјуг 
  
На данашњем састанку радне групе представници синдиката и послодаваца нису успели да 
приближе ставове о висини минималне цене рада за идућу годину, а коначну одлуку о томе 
донеће Социјално-економски савет, речено је Тањугу после састанка. 
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић рекао је да су учесници 
социјалног дијалога покушали да приближе ставове, али да до тога није дошло. 
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Он је казао да послодавци могу да пристану на повећање на 125 динара по радном сату, јер 
свако повећање преко тога ствара за њих веће расходе. 
Атанацковић каже да послодавци сматрају да би то повећање за неколико динара имало 
смисла уколико би влада прихватила одређене олакшице које би дала послодавцима, како не 
би имали веће трошкове пословања. 
На последњем састанку радне групе представници послодаваца и владе приближили су ставове 
о висини минималца и сложили се да би он могао да буде 125 динара по радном сату, 
евентуално 127, док су синдикати рекли да неће пристати на мање од 135 динара. 
Министар за рад Александар Вулин рекао је раније данас да ће Социјално економски савет 
(СЕС) донети одлуку о висини минималца, а да учесници у социјалном дијалогу и јавност треба 
да буду свесни економског момента и целокупне ситуације. 
- Ја бих највише волео да кажем минималац је 500 евра, а питање је да ли ће то послодавац 
моћи да плати и да ли ће хтети да запосљава људе по тој цени. Сви заједно морамо знати где се 
налазимо, који нам је економски моменат и на основу тога да донесемо одговарајућу одлуку - 
рекао је министар за Пинк. 
Минималац исти већ две године  
Минималац у Србији сада износи 121 динар по радном сату и није се мењао већ две године. 
Процене синдиката показују да у Србији око 300.000-350.000 радника прима минималац, а 
највише их је у трговини - продавницма, бутицима, кафићима, али и грађевинарству. 
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 за 2015. годину по радном сату износи 121 динар. 
Нова минимална цена рада требало би да буде донета до 15. септембра. 
 

Вулин: Волео бих да минималац буде 500 евра, али то није реално  
Извор:Танјуг 
  
Социјално економски савет (СЕС) донеће одлуку о висини минималца, а учесници у 
социјалном дијалогу и јавност требало да буду свесни економског момента и целокупне 
ситуације, изјавио је данас министар за рад Александар Вулин. 
- Ја бих највише волео да кажем минималац је 500 евра, а питање је да ли ће то послодавац 
моћи да плати и да ли ће хтети да запосљава људе по тој цени. Сви заједно морамо знати где се 
налазимо, који нам је економски моменат и на основу тога да донесемо одговарајућу одлуку - 
рекао је министар за Пинк. 
Он је рекао да је сигуран да је побољшање положаја радника сада већ видљиво. 
Вулин није детаљно коментарисао о томе која ће цена бити. 
- То ћемо оставити СЕС-у, зато постоје радне групе и не доноси се решење "ад хок" већ постоје 
тачно подређени параметри од потрошачке корпе, инфлације, запослености, стања на 
тржишту рада, на основу кога се види да ли та цифра може да се издржи - навео је Вулин. 
Како је додао, преговори око минималне цене рада протичу у доброј атмосфери уз пуно 
разумевање учесника социјалног дијалога. 
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Протест синдиката просветних радника: Државо, уозбиљи се 
Извор:Бета  
 
Унија синдиката просветних радника Србије одржала је протест на Тргу Николе Пашића у 
Београду са кога је указала на проблеме у просвети и на неиспуњене обавезе Владе Србије из 
Споразума о решавању спорних питања у просвети који је потписан у априлу прошле године.  
На протесту под називом "Пет до 12" који је замишљен као јавни претчас због чега је 
симболично трајао 45 минута истакнуто је да ће сутра у Србији школска година почети без 
штрајка. 
"Просечна плата у просвети 39.000 динара" 
"Ако будемо чекали 12.05, овде више неће бити никога. Сви ће дићи руке од образовања, али 
ми то не желимо", рекла је на протесту председница УСПРС Јасна Јанковић. 
Она је подсетила да су просветним радницима плате смањене за 10 одсто. 
"Нешто нам вратише три одсто, остадоше дужни још седам одсто. Тек онда када то врате, онда 
ће бити повећање плата. Да се зна прво враћање, па повећање", навела је она. 
Јасна Јанковић подсетила је да је просечна плата у просвети 39.000 динара и да је тренутно 
ниже од просека у Србији који износи 46.000 динара. 
Она је навела да су се представници УСПРС борили за платне разреде, зато што верују у правду 
и поштење". 
"Ово није крај. Почиње још једна школска година. Отворићемо и очи и уши...упозорићемо на 
сваки проблем. Ако треба следећи пут нећемо позвати само председнике синдикалних 
организација, позваћемо више људи, нећемо само стајати овде, шетаћемо. И нећемо држати 
часове од 35 минута нећемо их држати уопште. Дакле, државо уозбиљи се!", рекла је 
председница УСПРС. 
"Држава није испунила обећано" 
Председница УСПРС је агенцији Бета рекла је да је са протеста упућена порука да држава није 
испунила оно на шта се обавезала у Споразуму о решавању спорних питања у просвети који је 
потписан у априлу прошле године. 
"То је био један комплексан споразум који није испуњен. Шта смо ми могли да урадимо посе 
силних мољења је да тужимо државу и то се тренутно налази у Апелационом суду. Молимо 
државу са овог места да озбиљно схвати све запослене у образовање", казала је Јасна Јанковић. 
Она је оценила да само тако ова држава може да крене напред. 
Окупљени су носили транспаренте "Да ли је овој земљи потребно образовање", "Понижени, 
преварени","Статус службеног лица наставницима", "Наши ђаци доносе златне медаље, где су 
награде за њих и за нас." 
У Споразуму Влада Срије се обвезала да ће у току 2015. године запосленима у просвети 
исплатити награду утврђену чланом ПКУ, као и да ће исплатити помоћ у висини до једне плате. 
Просветарима је прошле године у децембру исплаћена једнократна помоћ у износу од 7.000 
динара. 
На данашњем скупу било је неколико стотина председнике локалних синдикалних 
организација из Србије. 
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ЂАЦИ СУТРА СЕДАЈУ У КЛУПЕ Просветари данас штрајковали  
Аутор: Танјуг  

 

Представници Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС) протестовали су данас на 
Тргу Николе Пашића како би, пред почетак школске године, још једном подсетили ресорно 
министарство и државу на тежак положај просветних радника и неиспуњена обећања. 
Скуп је симболично почео у пет до дванаест, а председница синдиката Јасна Јанковић каже да 
Србији не треба декларативно подржавање образовања и да стално говоре је оно стуб друштва 
и да су учитељи важни, уколико се то не конкретизује. 
"Најављено је да ће ових дана стићи новац за погрешно обрачунате плате током летњих месеци 
прошле године. И када тај новац стигне нећемо се много померити, јер су просечне плате у 
просвети од 39.000 динара испод просека у Србији који је 46.000 динара", рекла је Јанковић 
новинарима пред почетак скупа. 
Она је на скупу подсетила да су просветним радницима плате 2014. године умањене за 10 одсто, 
да је у међувремену враћено три одсто, те да очекују да се прво врати преосталих седам одсто, а 
тек онда повећање плате. 
"Прво враћање одузетог, па онда повећање", рекла је Јанковић и додала да су просветари 
веровали у платне разреде у јавном сектору, јер је 80 одсто запослених у просвети има 
завршене факултете, док је у јавном сектору 25 до 30 одсто људи са факултетима. 
"Ми смо најобразованији део јавног сектора и треба да будемо у врху са платама", рекла је 
Јанковић и додала да је последњи моменат да се решавају горући проблеми просветара. 
У супротном, казала је она, синдикати неће стајати на Тргу Николе Пашића већ ће шетати, а на 
улице неће изаћи 750 представника синдикалних организација, већ 30.000 чланова синдиката. 
Учесници протеста носили су синдикалне заставе и транспаренте на којима је писало 
"Понижени и преварени", "Уважавајте васпитаче, јер су они прва карика васпитања и 
образовања", "Платни разреди превара".  
 

 
 

Састанак синдиката и послодаваца без договора о цени рада 
Извор: еКапија 

 
 

На састанку радне групе, одржаном у среду, 31. августа, представници синдиката и послодаваца 

нису успели да приближе ставове о висини минималне цене рада за идућу годину, а коначну 

одлуку о томе донеће Социјално-економски савет, речено је Танјугу после састанка. 

Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић рекао је да су учесници 

социјалног дијалога покушали да приближе ставове, али да до тога није дошло. Он је казао да 

послодавци могу да пристану на повећање на 125 динара по радном сату, јер свако повећање 

преко тога ствара за њих веће расходе. 

Атанацковић каже да послодавци сматрају да би то повећање за неколико динара имало 
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смисла уколико би влада прихватила одређене олакшице које би дала послодавцима, како не 

би имали веће трошкове пословања. 

На последњем састанку радне групе представници послодаваца и владе приближили су ставове 

о висини минималца и сложили се да би он могао да буде 125 динара по радном сату, 

евентуално 127, док су синдикати рекли да неће пристати на мање од 135 динара. 

Министар за рад Александар Вулин рекао је раније у среду да ће Социјално економски савет 

(СЕС) донети одлуку о висини минималца, а да учесници у социјалном дијалогу и јавност треба 

да буду свесни економског момента и целокупне ситуације. 

- Ја бих највише волео да кажем минималац је 500 евра, а питање је да ли ће то послодавац 

моћи да плати и да ли ће хтети да запосљава људе по тој цени. Сви заједно морамо знати где се 

налазимо, који нам је економски моменат и на основу тога да донесемо одговарајућу одлуку - 

рекао је министар за Пинк. 

Вулин није детаљно коментарисао о томе која ће цена бити. 

- То ћемо оставити СЕС-у, зато постоје радне групе и не доноси се решење ад хоц већ постоје 

тачно подређени параметри од потрошачке корпе, инфлације, запослености, стања на 

тржишту рада, на основу кога се види да ли та цифра може да се издржи - навео је Вулин. 

Минималац у Србији сада износи 121 динар по радном сату и није се мењао већ две 

године.Процене синдиката показују да у Србији око 300.000-350.000 радника прима 

минималац, а највише их је у трговини - продавницма, бутицима, кафићима, али и 

грађевинарству. 

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 за 2015. годину по радном сату износи 121 динар.  

Нова минимална цена рада требало би да буде донета до 15. септембра. 
 

 

 


