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Око 60 локалних самоуправа још не исплаћује повећање зарада запосленима у 

предшколским установама, синдикат не одустаје од захтева 

Већа плата заобишла васпитаче 
 

Око 60 локалних самоуправа још није исплатило повишицу од четири одсто запосленима у 

предшколским установама, коју су почетком ове године добили радници у основним и 

средњим школама. 

 

Пише: В. Андрић 

 А уз најављено ново повећање од шест одсто у 2017, васпитачи ће још више бити у заостатку. 

То за Данас каже Љиљана Киковић, председница Самосталног синдиката предшколског 

образовања и васпитања која је министру просвете Младену Шарчевићу пре неколико дана 

предала списак локалних самоуправа које су се оглушиле о препоруку владе и још нису 

исплатиле васпитачима повишицу од четири одсто. Шарчевић каже је те податке проследио 

министарки за државну управу и локалну самоуправу Ани Брнабић, уз молбу да изврши 

притисак на локалне самоуправе да то учине. 

У синдикату очекују да се идентична ситуација понови и наредне године, јер је општинама и 

градовима поново остављено да сами одлуче хоће ли предшколцима повећати плате за шест 

одсто. 

Упитан да ли ће београдски васпитачи добити повећање, градски менаџер Горан Весић каже за 

Данас да то не зависи од добре воље, која у Граду Београду постоји, већ од средстава у буџету. 

Љиљана Киковић наводи да запослени у престоничким предшколским установама нису 

добили повишицу од четири одсто почетком 2016, "јер имају већу цену рада и боље плате од 

колега у другим деловима Србије", а колико се зараде разликују илуструје податком да, рецимо, 

васпитачи у Смедеревској и Белој Паланци још нису добили августовску плату док је у Новом 

Пазару тек сад исплаћена. 

Киковићева наводи и да многе локалне самоуправе крше Закон о предшколском васпитању и 

образовању који прописује да цена рада у предшколским установама не може бити нижа од 

основице за обрачун и исплату плата у основном образовању, али може бити увећана из 

средстава које оствари установа или јединица локалне самоуправе. Једини начин да се овај 

проблем реши синдикат види у промени начина финансирања зарада у предшколству, односно 

њиховој директној исплати из републичког буџета. Киковићева каже да су за ову промену 

добили начелну сагласност и премијера Александра Вучића и министра просвете Младена 

Шарчевића, али да је предуслов за то измена законских решења. 

- У Министарству финансија сматрају да уколико би биле извршене измене у Закону о 

основама система васпитања и образовања, Закону о буџету и Закону о локалној самоуправи, 

делатност предшколског васпитања и образовања би могла ребалансом буџета за 2017. годину 

да буде преведена у буџет Републике Србије. Министар Шарчевић је обећао да ће иницирати 
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састанак са колегама из других министарстава како бисмо почели да решавамо ово питање - 

каже Киковићева. 

 

Нова места 

Доношењем нове мреже основних школа у Београду би требало да буде обезбеђено између 

1.000 и 1.500 места за децу предшколског узраста, изјавио је јуче градски менаџер Горан Весић, 

приликом обиласка вртића "Скадарлија", али ни он, ни министар просвете Младен Шарчевић 

нису прецизирали на који начин ће бити прекомпоновани постојећи капацитети образовних 

установа у престоници. Министар је најавио почетак коришћења кредита Светске банке од 50 

милиона долара, који ће бити утрошен за изградњу нових вртић, адаптацију постојећих 

простора за потребе предшколских установа, као и за обуку кадра. Шарчевић је навео да ће 

модел који је применио Београд у креирању нове мреже школа бити коришћен и у другим 

градовима у Србији, како би се повећао обухват деце предшколским васпитањем и 

образовањем. 

 

Стипендије студентима Правног факултета 

Најбољих 100 студената Правног факултета добили су јуче стипендије у месечном износу од по 

10.000 динара. То је наставак традиционалне активности овог факултета, који награђује 

студенте лошег материјалног стања, а постижу одличне резултате на студијама. Њима су 

стипендије уручили министар просвете Младен Шарчевић и декан Правног факултета Сима 

Аврамовић. 

 

 

Хигијеничарку пред пензијом прогласили технолошким вишком 
Руководство Градских тржница у Крагујевцу прогласило је Светлану Миленковић, сиромашну 

радницу са хендикепом, која живи сама, технолошким вишком. 

  

Пише: З. Р. 

 Миленковићевој недостаје девет месеци радног ангажмана до стицања услова за накнаду за 

незапослене у трајању од две године, након чега би остварила заправо на пензионисање. Али, 

пошто је сада проглашена за вишак, од Нове године ће остати без посла и икаквих примања, 

саопштио је Савез самосталних синдиката Србије у Крагујевцу. 

Како се додаје у саопштењу, молба да је задрже на послу још девет месеци, након 13 година 

рада на пословима хигијене у Градским тржницама, није услишена. 

Тако ће ова радница остати и без могућности да се запосли у шездесетим годинама, и мораће да 

чека до септембра 2019. године, да оствари право на пензионисање. 

- Иако су постојала и друга решења, пословодство Градских тржница је изабрало оно најлакше: 

отпуштање усамљене и незаштићене припаднице ромског народа. Позивамо јавност, власт у 

граду Крагујевцу, министра за рад, запошљавање и социјална питања, као и чланове ромских 

организација да дигну глас против ове својеврсне дискриминације - истиче се у саопштењу 

крагујевачког Самосталног синдиката. 
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Отпремнина за железничаре 
Влада Србије на данашњој седници дала сагласност на програм о изменама и допунама 

програма пословања за 2016. годину за компаније „Железнице Србије“, „Инфраструктура 

железнице Србије“ и „Србија Карго“, чиме су се стекли услови да се запосленима исплате 

отпремнине. 

 

Пише: Фонет 

Претходно је такав документ усвојен и за четврту компанију железничког сектора у Србији - 

„Србија Воз“. На тај начин су се стекли формално-правни услови за исплату отпремнина за око 

3.000 железничара из четири железничке компаније, који у оквиру социјалног програма од 1. 

јануара 2017. године напуштају железницу. 

Влада Србије обезбедила је за отпремнине железничарима око три милијарде динара, па су се 

након данашње одлуке стекли услови да та средства буду и исплаћена, саопштиле су 

Железнице Србије. 

 

 

Дугорочно решење за пензије 
 

Фискални савет Србије препоручује Влади да, осим сређивања стања у државним и јавним 

предузећима, пронађе и дугорочно решење за усклађивање раста пензија, изјавио је за Радио 

Београд 1 члан Фискалног савета Никола Алтипармаков. 

 

Пише: ФоНет 

Крајем 2017. године окончаће се аранжман са Међународним монетарним фондом (ММФ), а 

историјски гледано, у протеклих 15 година, сваки пут када би се завржио аранжман добри 

фискални резултати би нестајали и кренуле би неодрживе мере, попут повећања плата у јавном 

сектору, пензија или давања за предузећа губиташе, упозорио је он. 

  

Крај актуелног аранжмана носи сличан ризик, нагласио је Алтипармаков и указује да би пре 

евентуалног повећања пензија, потребно решити недоумице око смањења које се десило пре 

две године. 

  

Потребно је да Влада заузме став да ли је то смањење трајно, привремено или да пронађе неко 

међурешење које ће гарантовати предвидивост будућег усклађивања, рекао је Алтипармаков. 

  

Алтипармаков је навео и да, уколико је политика Владе да се државним губиташима одобравају 

средства на име помоћи, то боље урадити на транспарентан начин, исказивањем у буџету, него 

да им се прећутно дозвољавају велике доцње и дуговања.  
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Ускоро судови рада 

 

Аутор: Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

 

Иницијатива Министарства рада због предугог трајања радних спорова. Судови 

рада бавили би се отказима, платама, одморима или одсуствима... 

РАДНИ спорови у Србији у просеку трају око три, а неки епилог добију тек после седам и више 

година. Због тога је Министарство за рад покренуло иницијативу да се уведу судови за радне 

спорове који би ефикасније и брже решавали проблеме радника са послодавцима. 

Зоран Лазић, помоћник министра, каже да је за успостављање судова рада потребно време, 

како за припрему правног основа за њихово успостављање, односно доношење закона, тако и 

за реорганизацију судова. 

- Министарство за рад је покренуло иницијативу за измене овог закона и реорганизацију 

судова којим би се увели судови рада, као специјализовани судови који би решавали радне 

спорове - каже Лазић за "Новости". - Надлежност за припрему закона као правног основа за 

оснивање судова рада је у делокругу Министарства правде, тако да ми не можемо да одлучујемо 

о томе. 

Судови рада би требало да решавају спорове поводом отказа, за утврђивање постојања радног 

односа, поводом неисплаћених зарада или ускраћивања права на одморе или одсуства. Овим 

би се обезбедило да судије судова рада, бавећи се искључиво радним споровима и 

унапређивањем у тој области, стекну значајно искуство, да усагласе праксу и брже и ефикасније 

решавају радне спорове. 

 

СТРАНЦИ И ДОМАЋИЗАКОНСКЕ одредбе у Србији су добре, али их пракса често анулира.  

- По броју спорова предузећа у реструктурирању предњаче, али у последње време има све 

више и тужених приватних компанија - каже Савићева. - Домаће компаније су чешће у улози 

тужене стране, а стране када потпишу уговор, поштују га у зарез. 

 

Према мишљењу Ранке Савић, председнице Асоцијације слободних и независних синдиката, 

радни спорови не би смели да трају дуже од три месеца. Она сматра да је ситуација очајна због 

дужине трајања и неефикасности судова и сваки покушај да се то поправи је добар. 

- Највише спорова је у вези са отказима и то је у последње време све израженији проблем - 

каже Савићева. - Само у прошлом месецу смо као синдикат покренули 12 поступака. Данас 

отказ добијају и доктори наука са две године до пензије. 

Наша саговорница говори да у идеалним случајевима спорови трају три године, а најчешће пет. 

Најчешће су тужбе због неисплаћених зарада, прековременог рада, сменског рада у "Ресавици", 

мобинга... А за мобинг, позитивних предсуда по радника је веома мало, јер је то недело тешко 

доказати. 
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Ковачевић: Раст БДП-а у овој години 2,7 одсто 

 

Извор: Фонет  

Економски гледано 2016. је најбоља година од 1990, изјавио је данас директор 

Републичког завода за статистику Миладин Ковачевић 

Економски гледано 2016. је најбоља година од 1990, изјавио је данас директор Републичког 

завода за статистику Миладин Ковачевић и истакао да је бруто домаћи производ у овој години 

порастао за 2,7 одсто у односу на претходну годину и да је смањена незапосленост на 13,8 одсто.  

Ковачевић је на конференцији за новинаре у Влади Србије рекао да је индустријска 

производња у 2016. порасла за 4,3 одсто у односу на прошлу годину, а пољопривреда за 8,1 

одсто. 

 

Грађевинарство је порасло за шест одсто у односу на 2015. годину, а промет у трговини на мало 

је порастао за 7,8 одсто, прецизирао је Ковачевић. 

 

Према његовим речима, резултати анкете о радној снази показују да је незапосленост са 17,7 

одсто у 2015. смањена на 13,8 одсто у овој години. 

 

Процењено је да су зараде без пореза и доприноса порасле за 2,5 одсто у односу на 2015, а 

годишња стопа инфлације износи 1,6 одсто, подвукао је Ковачевић. 

 

Ковачевић је истакао да су директне стране инвестиције у овој години износиле две милијарде 

евра. 

 

Отпремнина за железничаре 

 

Извор: Фонет  

Влада Србије дала сагласност на програм о изменама и допунама програма 

пословања за 2016. годину за компаније „Железнице Србије“, „Инфраструктура 

железнице Србије“ и „Србија Карго“ 

 

БЕОГРАД - Влада Србије на данашњој седници дала сагласност на програм о изменама и 

допунама програма пословања за 2016. годину за компаније „Железнице Србије“, 

„Инфраструктура железнице Србије“ и „Србија Карго“, чиме су се стекли услови да се 

запосленима исплате отпремнине. 

Претходно је такав документ усвојен и за четврту компанију железничког сектора у Србији - 

„Србија Воз“. 

 

На тај начин су се стекли формално-правни услови за исплату отпремнина за око 3.000 

железничара из четири железничке компаније, који у оквиру социјалног програма од 1. јануара 

2017. године напуштају железницу. 
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Влада Србије обезбедила је за отпремнине железничарима око три милијарде динара, па су се 

након данашње одлуке стекли услови да та средства буду и исплаћена, саопштиле су 

Железнице Србије.  

 

 

 
 

Вулин: Од наредне године дуплира се број инспектора 
 

Извор: Танјуг 

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

данас 115 лиценци пружаоцима услуга у систему социјалне заштите и том приликом истакао да 

ће се наредне године дуплирати број инспектора социјалне заштите. 

- “ Да вас одмах обрадујем - дуплираћемо број инспектора наредне године. Чешће ће вам 

долазити и мислим да је то добро, јер ће помоћи. Ви добро знате да је највећа помоћ за вас да 

држава успостави јединствен систем који се примењује на све. Највећа помоћ за вас, који 

држите домове за старе, јесте да нема илегалних домова за старе -, нагласио је министар. 

Према његовим речима, какве год да су лиценце и обавезе које преузимају легални пружаоци 

услуга, успеће у томе само ако немају нелојалну конкуренцију, која, истиче, ради непријављено, 

без икаквих услова, нема ни лекара, ни социјалног радника, ни терапију, ни одговарајућу 

квадратуру, ни структуру собе, нити противпожарну заштиту. 

- “ Када њих гасимо, онда заправо помажемо вама. Веома сам поносан што могу да вам кажем 

да смо само од оне трагедије у Панчеву затворили 10 илегалних домова. Немамо ми довољан 

број инспектора и сазнања, али молимо вас и јавност- реците нам. Нема заштићених, нема 

ниједног илегалног дома који може да каже да ће наставити да ради ако ми сазнамо за њега -, 

рекао је министар. 

Навео је да је, од када постоји инспекција социјалне заштите, затворено 111 илегалних домова и 

оцењује да је “ пуно то, али и мало, колико их још има” . 

Министар истиче да систем лиценцирања није никакво “ завођење дисциплине” , нити 

увођење “ Великог брата”  у послове, већ заједнички напор да се унапреди квалитет услуга. 

- “ Ко год се наслања на систем социјалне заштите и ко очекује од нас подршку и помоћ, он је 

наш и ми смо ту због њега, а лиценце постоје и служе само да изједначимо квалитет свуда, да 

без обзира где радили и пружали услугу, њу морамо пружити на исти начин. Да ли је неко у 

Блацу или у Београду, он је људско биће, има исте потребе, па тако мора да их задовољи на 

потпуно исти начин - рекао је Вулин. 

Обраћајући се лиценцираним пружаоцима социјалних услуга, министар је рекао да су се 

определили за тај посао, јер у себи имају још нешто што не може да се одреди економијом, 

односно потребу да помогну људским бићима, да неком живот улепшају. 

“ Тај ко пружа наду другом људском бићу, није само бизнисмен, он је човек који воли друге 

људе. Ми то да вам у лиценцу упишемо, не можемо и не постоји законска обавеза да волите 
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друге људе, али ви који ово радите, искрено волите друге људе и знам да ћете бити у стању да 

им то пренесете” , рекао је министар. 

 

 

Повереница Бранкица Јанковић: Однос функционера према 

дискриминацији далеко од идеалног 
 

Извор: Бета  

Повереница за заштиту равноправности, Бранкица Јанковић изјавила је вечерас да је однос 

носилаца јавних функција према дискриминацији далеко од идеалног, али да је ситуација 

много боља него претходних година. 

- Верујем да ће ствари ићи у бољем правцу, имате, с времена на време, изјаве недопустиве 

носиоцима јавне фукнције. Мислим да би они требало да помисле и на негативне последице 

када кажу тако нешто, али је пре неколико година ипак било горе. Далеко је од идеалног стања, 

али је ипак мало боље - рекла је Јанковић одговарајући на питање да ли планира неке мере 

којима би била спречена дискриминација ЛГБТ особа у Скупштини Србије. 

Јанковић која је у интервјуу за агенцију Бета одговарала на питања корисника друштвених 

мрежа, рекла је да повереница не може да директно утиче на посланике Скупштине Србије, јер 

они имају посланички имунитет, али да је прошле године упутила допис председници 

Супштине Маји Гојковић у којем је указала на проблеме и на неке облике дискриминације и 

говора мржње у Скупштини. 

Она је казала и да је Гојковић сагласила са тим дописом и потребом за успостављање етичког 

кодекса Скупштине Србије и тај предлог дала на разматрање матичним одборима, али да због 

априлских избора није дошло израде кодекса. 

На питање о томе "да ли су жене само украс у политици", Јанковић је рекла да тако нешто не би 

рекла, али да сматра да у политици нема довољно жена. 

- Број жена је већи него пре десет година. Чини се можда да је број много већи када упоредимо, 

али је далеко од могућег учешћа. Мало је председница општина, градоначелница, мало их је 

(жена) на нивоу локалне власти и у самој Влади би их могло бити више, у Скупштини јесте 

испуњена квота - рекла је Јанковћ и додала да не види зашто би био проблем да жена постане 

председница државе. 

Упитана о томе да ли дискриминацију представља то када у неком конкурсу за запошљавање 

пише колико година треба да има кандидат или којег пола треба да буде, Јанковић је рекла да 

таква лична својства могу да се наведу у конкурсу само ако су одлучујућа за обављање неког 

посла - каква је безбедност, али да су такви случајеви веома ретки, а да су у осталим 

случајевима такви конкурси недопустиви. 

- То су углавном ретке ситуације. Чешћи су случајеви када се траже сестре (медицинске) до 35 

година, јер оне су млађе и могу да потрче - то су обично објашњења. Тако су изгледала 

образложења: "Нисмо имали намеру да дискриминишемо, већ смо мислили да ће брже 

обављати посао", али то су недопустиве ситуације - рекла је Јанковић. 

Она је навела да су предрасуде и даље јаке да нечија националност утиче на обављање неког 

посла и указала да у том погледу и даље има дискриминације. 
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- Кажете некоме да ће се Ром негде појавити и то изазове беспотребну реакцију - рекла је 

Јанковић. 

Она је указала да, по закону о забрани дискриминације, није могуће покретати поступак по 

службеној дужности, већ искључиво покреће по притужби грађана. 

Упитана да ли је дискриминација то да послодавац током разговора о запошљавању пита 

кандидаткињу или кандидата да ли има или да ли планира породицу, Јанковић је рекла да то 

не мора нужно да значи дискриминацију, јер послодавац може да запосли кандидата и ако 

позитивно одговори, али да јесте дискриминација ако кандидата одбаци само јер је позитивно 

одговорио на то питање. 

- Таква питања су непотребна (у разговору о запошљавању) - рекла је Јанковић. 

На питање с Твитера "Како до информативне равноправности?" Јанковић је рекла да данас ко 

жели да буде информисан, може то и да буде. 

Одговарајући на питање у вези са олакшицама које ромска национална мањина има приликом 

бодовања за упис у жељене школе, као и о примерима да се због тога као Роми декларишу и 

они који то нису, повереница је најавила да ће се идуће године одржати посебна конференција 

о теми "Афирмативне мере и њихова злоупотреба". 

 

ЖЕЛЕЗНИЧАРИ добили отпремнине у вредности 3 МИЛИЈАРДЕ 

ДИНАРА 
 

Извор: Танјуг 

Влада Србије је на данашњој седници донела Решење о давању сагласности на измене и допуне 

Програма пословања за 2016. годину за Железнице Србије ад, Инфраструктуру железнице 

Србије и Србија Карго, чиме су се стекли услови за исплату отпремнина за око 3.000 

железничара из четири железничке компаније у вредности око три милијарде динара. 

Претходно је усвојен овакав документ и за четврту компанију железничког сектора у Србији 

Србија воз, саопштио је Медија центар Железница Србије ад. 

На тај начин су се стекли формално-правни услови за исплату отпремнина за око 3.000 

железничара из четири железничке компаније, који у оквиру социјалног програма од 1. јануара 

2017. године напуштају железницу. 

Влада Србије обезбедила је за отпремнине железничарима око три милијарде динара, па су се 

након данашње одлуке стекли услови да средства буду и исплаћена. 

 

 

РАСТ ЦЕНЕ БАКРА ОПРАВЉА "БОР" Добра вест са светских берзи 

обојених метала 
 

Аутор: С.Гаврић  

Цена бакра на лондонској берзи метала скочила је за 25 одсто за непуна три месеца ове године. 

Српски стручњаци тврде да је ово одлична вест за нашу земљу, а пре свега за РТБ "Бор". 

Бакар је последњег дана септембра вредео 4.800 долара по тони, да би након непуна три 

месеца његова цена на берзи у Лондону скочила на скоро 6.000 долара по тони. 
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Према објашњењу страних стручњака, метали су и даље у центру пажње инвеститора због 

обећања новог америчког председника Доналда Трампа о убризгавању веће количине новца у 

инфраструктуру ове земље. Како се наводи у америчким, али и британским медијима, 

потрошња на инфраструктуру обично иде у прилог челику и алуминијуму, али када постоји 

замајац према металима, тада обично предњачи цена бакра. 

Пре последњег скока цене овог метала, бакар се месецима продавао за 4.000 долара по тони. 

Највећу цену имао је 2011, када је вредео чак 11.000 долара по тони. 

Домаћи економски аналитичари сматрају да је раст цене бакра последњих месеци добра вест и 

за Србију. Економиста Млађен Ковачевић истиче да када привредна активност неке земље 

почне да се опоравља, то се прво одрази на цене метала. Како каже, Србија би требало да се 

угледа на Чиле. 

- Када је ова земља запала у велику дужничку кризу, Чилеанци су готово све распродали. Али 

главни рудник бакра су оставили у државном власништву. И када су цене бакра на светским 

берзама почеле да расту, захваљујући њиховом извозу Чиле се, крајем 80-их година прошлог 

века, великим делом извукао из кризе - објашњава Ковачевић. 

Како наглашава, због тога би наша држава требало да отвори четворе очи када буде доносила 

одлуку о "Бору". 

- Можда не би било лоше ни да се, слично као и "Железара Смедерево" и "Бор" на неки начин 

стави под управу Кинеза, али само на две до три године. Након тога, ако се посао разради, цена 

бакра буде повољна, а „Бор“ реши проблем дугова, треба га вратити у руке државе и задржати - 

сматра Ковачевић и додаје да је тренутна цена бакра добра вест за нашу земљу јер је овај метал 

наш најважнији природни ресурс. 

Економиста Љубомир Маџар истиче да би пораст цене бакра на светским берзама могао да 

подстакне пословање РТБ "Бора" и помогне му да опстане. 

- Утолико пре, јер је до скоро цена бакра била неповољна, као и тенденција даљег кретања 

вредности овог метала. Један од разлога због кога се РТБ "Бор" нашао у тешким финансијским 

проблемима је управо неповољан ниво цене бакра. Оваква вест не може да одмогне "Бору". То 

ће му помоћи, али претпостављам да тај раст вредности бакра неће имати ни превелике ефекте 

на наш рудник - наводи Маџар. 

Кретање цене бакра 2016. на лондонској берзи 

14. 9. 4.900 

30. 9. 4.800 

9. 11. 5.100 

19. 11. 5.900 

1. 12. 5.900 

10. 12. 5.950 

износи у доларима по тони 

 



12 

 

Рудник може да буде конкурентан 

У гранском синдикату хемије, неметала, енергетике и рударства "Независност" сматрају да 

поскупљење руде бакра може по побољша ситуацију у РТБ "Бор". 

Према њиховом мишљењу, рудник са ценом од 6.000 долара за тону може да буде 

конкурентан, а повећавају му се и експлоатационе моћи. Представници овог синдиката кажу да 

то значи да би басен могао нормално да ради, али да му то доста отежавају велика дуговања 

која мора што пре да реши. 

 

 

Ковачевић: Раст БДП 2,744 одсто; најбоља економска година у 

последњих 25 
 

Извор: Танјуг 

Укупна економска активност у 2016, мерена бруто домаћим производом и исказана у сталним 

ценама, остварила је, како се процењује, реални раст од 2,744 одсто у односу на 2015, објавио је 

данас Републички завод за статистику. 

Директор Републичког завода за статистику Миладин Ковачевић је рекао у Влади Србије да је 

2016. најбоља економска година у последњих најмање 25 година. 

- “ Могао бих 2016. да упоредим, рецимо, са 1990. годином. Како ствари стоје, на основу 

података за првих 11 месеци, раст БДП-а износи 2,744 одсто. Можда буде и више када у јануару 

добијемо податке и за децембар 2016. године - рекао је Ковачевић на годишњој конференцији 

за медије. 

Како је објавио Републички завод за статитстику, процењено је да су бруто инвестиције у 

основне фондове у 2016. години у односу на претходну годину оствариле реални раст од 6,1 

одсто. 

Такође, процењено је да је индустријска производња у 2016. години имала раст физичког 

обима од 4,3 одсто у односу на претходну годину. 

Пољопривредна производња је у 2016. у односу на 2015. остварила раст физичког обима од 8,1 

одсто, што је одлична година. 

Рекордна година у грађевинарству 

Процењено је да вредност изведених радова у грађевинарству у 2016. бележи реални раст од 

6,0 одсто у односу на претходну годину. 

Ковачевић каже да је то рекордна година у грађевинарству и додаје да су забележени рекорди и 

у другим секторима. 

Промет у трговини на мало бележи реални раст од 7,8 одсто, док промет у трговини на велико 

бележи раст 0,9 одсто у текућим ценама. 

У сектору Услуге смештаја и исхране у 2016. години забележен је реални раст од 7,4 одсто, док 

је број ноћења туриста повећан за 13,5 одсто у односу на претходну годину. 

Сектор Саобраћај и складиштење имао је раст физичког обима од 8,1 одсто, а област 

телекомуникација раст од 1,3 одсто. 

Процењена спољнотрговинска робна размена у еврима у 2016. години, у односу на 2015, 

показује раст извоза за 9,9 одсто и раст увоза за 4,4 одсто. 
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Према резултатима Анкете о радној снази дошло је до значајног повећања запослености и 

смањења незапослености. 

Стопа запослености у трећем кварталу 2016. године износи 46,8 одсто, а стопа незапослености 

13,8 одсто. 

Процењено је да су зараде без пореза и доприноса у 2016. годину у односу на 2015. номинално 

веће за 3,7 одсто, а реално за 2,5 одсто. 

Такодје, процењено је да годишња стопа инфлације износи 1,6 одсто. 

 

ВЛАДА ЧАСТИЛА РУДАРЕ Исплата 1,5 милијарди динара за сменски 

рад 
 

Аутор: Горан Јевремовић  

Министарство енергеретике и рударства, на основу Програма субвенција у 2016 години, 

извршиће исплату ЈП ПЕУ Ресавица 1,5 милијарди динара за дуговања за неисплаћени 

сменски рад, као и обавезе за по осталим правноснажним и извршним пресудама, стоји у 

протоколу који су данас потписали министар Александар Антић, директор Ресавице Стеван 

Џелетовић и председници синдиката. 

Средства су обезебеђена решњем Владе Србије из текуће буџетске резерве. Очекује се да 

новчана средства буду пребачена Ресавици у петак и да почене исплата за преко 2.700 

запсолених који су имају право на сменски рад. 

Потписивање протокола уследило је после најаве штрајка Синдиката ЈП ПЕУ Ресавица 

почетком новембра и договора са Министарством рударства и енергетике од 24. новембра. 

Иначе, до сада су судски извршитељи запленили и продали репороматеријала и угља за 120 

милиона динара. 

Ресавица је у ово години субвенционисана са преко 4 милијарде динара, док је за следућу 

годину планирано око 5 милијарди. 

Такође, наредне године започеће реорганизација тог предузећа, што предвиђа почетак 

затаврања рудника и проглашења вишка запослених. У Ресавици ради око 4.000 радника. 

 

 
 

Економска 2016. најбоља у прошлих четврт века 
 

Раст бруто домаћег производа најмање 2,74 одсто. – Зараде реално веће 2,5 процената, а 

просечна 45.770 динара. – Просечна стопа незапослености за целу годину 17,7 одсто. – Раст 

извоза 9,9 одсто 

 

Аутор: Александар Микавица  

Економска 2016. је најбоља година у последњих најмање четврт века, изјавио је јуче Миладин 

Ковачевић, директор Републичког завода за статистику. На основу података, закључно са 

http://www.politika.rs/scc/autor/896/Aleksandar-Mikavica
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новембром, укупна економска активност у 2016. години, мерена бруто домаћим производом и 

исказана у сталним ценама, остварила је, како се процењује, реални раст од 2,74 одсто у односу 

на 2015. 

– Могао бих 2016. да упоредим са 1990. годином. На основу података за првих 11 месеци, раст 

бруто домаћег производа износи 2,74 одсто. За целу годину можда буде и више, кад у јануару 

добијемо податке и за децембар – казао је Ковачевић на годишњој конференцији за медије. 

Према проценама државне статистике, бруто инвестиције у основне фондове у 2016. години, у 

односу на претходну, биле су реално веће 6,1 одсто. Индустријска производња у години на 

измаку остварила је повећање од 4,3, а раст физичког обима пољопривредне производње 

процењен је на 8,1 одсто у односу на 2015, тако да се за 2016. може рећи да је била баш родна 

година. 

На основу расположивих података за период јануара–новембар, аналитичари Републичког 

завода за статистику су проценили да ће вредност изведених радова у грађевинарству у 2016. 

бити већа 6 одсто у односу на претходну годину, тако да је по овом резултату за грађевинце ова 

година такође била рекордна. 

Реално повећање промета у трговини на мало процењено је на 7,8 одсто, док је промет у 

трговини на велико забележио раст 0,9 одсто у текућим ценама. Према Ковачевићевим речима, 

наведени раст промета је последица оживљавања производње, реално раста зарада, али и 

повећања кредита које су банке одобриле грађанима. 

– Процењено је да су зараде без пореза и доприноса у 2016, у односу на 2015. годину, биле 

номинално веће 3,7 одсто, а реално 2,5 процената. Просечна зарада у 2016. била је 45.770 

динара, што је у противвредности око 370 евра – казао је новинарима Ковачевић. 

Према резултатима анкете о радној снази, дошло је до значајног повећања запослености и 

смањења незапослености. Стопа запослености у трећем тромесечју 2016. године износи 46,8, а 

стопа незапослености 13,8 одсто. Просечна стопа незапослености за целу 2016. процењује се на 

17,7 одсто. 

За целу 2016. годишња стопа инфлације износи 1,6 одсто, а према Ковачевићевој оцени 

„инфлација је доведена у перфектну стабилност”. 

У сектору услуге смештаја и исхране у 2016. години забележен је реални раст од 7,4 одсто, док је 

број ноћења туриста повећан 13,5 одсто у односу на претходну годину. 

Сектор Саобраћај и складиштење имао је раст физичког обима од 8,1 одсто, а област 

телекомуникација раст од 1,3 одсто. 

Процењена спољнотрговинска робна размена у еврима у 2016. години, у односу на 2015, 

показује раст извоза 9,9 одсто и раст увоза 4,4 одсто. 

Извоз робе, изражен у еврима, од почетка године до краја новембра имао је вредност од 12,2 

милијарде, што је повећање од 11 одсто у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз 

робе је вредео 15,73 милијарде евра, што представља повећање од 5,6 одсто у односу на исти 

период прошле године. 

Дефицит за 11 месеци износио је 3,46 милијарди евра, што је 10 одсто мање у односу на исти 

период претходне године. 

У 2016. години покривеност увоза српске привреде њеним извозом такође ће бити рекордна – 

78 одсто, и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 74,1 

одсто. 
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У извозу, главни спољнотрговински партнери, појединачно, били су Италија са две милијарде 

долара, затим Немачка са 1,8 милијарди, Босна и Херцеговина 1,14, Румунија са 771,4 и Руска 

Федерација 729,9 милиона долара. 

У увозу, главни спољнотрговински партнери, појединачно, били су Немачка – 2,26 милијарди 

долара, Италија – 1,82, Кина – 1,45, Руска Федерација – 1,35 и Мађарска  – 798,2 милиона 

долара. 

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане 

споразуме о слободној трговини. 

Земље чланице Европске уније чине 64,7 одсто укупне размене. Наш други по важности 

партнер јесу земље ЦЕФТА, са којима имамо суфицит у размени од 1,75 милијарди долара, што 

је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих и 

разне врсте пића), производа од метала, али и извоза разних готових производа. 

Када је реч о увозу, најзаступљенији су гвожђе и челик, камени угаљ и брикети, поврће и воће, 

медицински и фармацеутски производи. Извоз Србије износи 2,44 милијарде, а увоз 697 

милиона долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 351,3 одсто у оквиру 

ЦЕФТА. 

Посматрано појединачно по земљама, суфицит у размени остварен је са бившим 

југословенским републикама Босном и Херцеговином, Црном Гором и Македонијом. 

Од осталих земаља истиче се и суфицит са Румунијом, Италијом, Бугарском, Великом 

Британијом, Словачком и Хрватском. 

Највећи дефицит јавља се у трговини са Кином (због увоза телефона за мрежу станица и 

лаптопа) и Руском Федерацијом (због увоза енергената, пре свега нафте и гаса). Следи дефицит 

са Пољском (увоз делова за моторна возила), Немачком, Турском, Мађарском, Белгијом, 

Аустријом, Ираком, Француском. 

Према одсецима Стандардне међународне трговинске класификације, у извозу највеће учешће 

имају друмска возила (1420,7 милиона долара), електричне машине и апарати (1146,6), поврће 

и воће (742,3), житарице и производи од њих (627,3) и погонске машине и уређаји (619,5). 

Извоз ових пет одсека чини 33,4 одсто укупног извоза. 

Првих пет одсека са највећим учешћем у увозу су друмска возила (1719,8 милиона долара), 

нафта и нафтни деривати (938,1), електричне машине и апарати (814,3), индустријске машине 

за општу употребу (606,6) и предиво, тканине и текстилни производи (501,9), а њихов увоз 

чини 26,2 одсто укупног увоза. 

 

 

Петрохемија бележи добит у пословању 

ПАНЧЕВО -  

"Петрохемија" је и ове године имала добит у пословању. Кад се томе дода и то да је 

држава преузела на себе обавезу да отплати део дуга предузећа преме НИС-у од 105 

милиона евра, добије се разлог да запоселни у овој компанији свише оптимизма 
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дочекују наредну годину. Ипак има и одређеног страховања због предстојеће 

приватизације "Петрохемије". 

"Петрохемија" је због санкција из деведесетих годиина прошог века и разарања у НАТО 

бомбардовању једно од најзадуженијих домаћих предузећа, али је истовремено и највећи 

извоозник. Упркос финасијском бремену које носи из недавне прошлости Петрохемија другу 

годину заредом има позитиван салдо. Синдикати замерају то што радници нису осетили тај 

пословни успех. 

РТВ (Јан Вало) 

"Зато што смо осталаи на истм нивоу зарада, зато што нисмо подмладили кадар, немамо још 

увек на видику нових инвестиција, и то умногоме кочи неке ствари", каже Новица Коцић, 

Самостални синдикат. 

Синдикалисти поздрављлај у помоћ коју Владе Србије преко Закона о Петрхохемији и на друге 

начине пружа овој компанији да се финасијски и пословно консолидује. 

"Влада Републике Србије нам је дала нову шансу да да докажемо и покажемо да вредимо и да 

смо заслужили то што ће с е десити на седници Скупштине", каже Новица Коцић, Самостални 

синдикат. 

"Најважније је што ће бити склопљени комерцијални уговори о снабдевању, тржиште нам још 

увек иде на руку. Имамо једино мали проблрм јер мислим да менаџмент није дорастао овој 

ситуацији, али то ћемо након што држава реши ове проблеме", каже Златко Бекић, синдикат 

"Правда". 

ММФ је обавезао Србију да почетком наредне године распише јавни позив за придају овог 

предузећа. Очекивања синдикалиста се крећу од опрезног оптимизма до песимизма. 

"То је и добра и лоша вест. Добра је зато што ћемо можда добити стратешког партнера који ће 

да инвестира у 'Петрохемију' што је њој неопходно, јер није добовољан само добар пословни 

успех. Али није добро с друге стране зато што та евентуана приватизација и стратешки партнер 

може да нас услови по много чему. Могу да буду мања права радника, могу да буду мање 

зараде, а оно што је најгоре може да буде и мање запослених", каже Зоран Обрадовић, 

Синдикат инжењера и техничара "Незавосност". 

"Ја бих волео да грешим, али се не види у назнакама да ће бити неко озбиљан, а и ако би било 

потенцијалних партнера они морајуд а буду уско везани са НИС-ом или Гаспромом јер одатле 

нам иде сирвина", каже Златко Бекић, синдикат "Правда". 

Без обзира на све непознанице, запослениу Петрохемији очекују да ће се ванредне године 

позитивно пословње коначно одразити и на њихова примања. 

 

 

Синдикат: Тржнице Крагујевац отпустиле жену с хендикепом 

 

Извор и аутор текста: ФоНет 

Руководство предузећа Градске тржнице прогласило је радницу са хендикепом, 

која живи сама, Светлану Миленковић за технолошки вишак и она ће од почетка 

http://rs.n1info.com/topicv133/FoNet/1
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2017. године остати без икаквих примања, саопштио је Савез самосталног 

синдиката Крагујевца (СССК). 

Њој недостаје девет месеци радног ангажмана како би остварила право на надокнаду за 

незапослене у трајању од две године, а потом и право на пензионисање, наводи се у 

саопштењу.  

 

Њена молба да је задрже на послу још девет месеци, после 13 година рада на пословима 

хигијене у Градским тржницама, није услишена.  

 

Синдикат упозорава да ће Миленковић остати без примања и без могућности да се запосли у 

шездесетим годинама, а до септембра 2019. године ће морати да чека на остварење права на 

пензионисање.  

 

Уверени смо да су постојала друга решења, али је одабрано лакше, отпустити усамљену и 

незаштићну припадницу ромског народа, истакао је Синдикат.  

 

Синдикат је позвао градску власт, министра за рад, запошљавање и социјалну политику, као и 

чланове ромских организација да "дигну глас против ове својеврсне дискриминације".  

 

Синдикат упозорава – отпуштају се незаштићени 
 

Савез самосталних синдиката Крагујевца позвао је јавност, локалну власт у 

Крагујевцу, Министра за рад и чланове ромских организација да дигну глас 

против одлуке руководства ЈКП “Градске тржнице” да радницу тог предузећа 

Стевлану Миленковић прогласи технолошким вишком. 

Као је наведено у саопштењу синдиката тој радници недостаје само 9 месеци радног 

ангажмана, како би остварила законско право на накнаду за незапослене у трајању од две 

године, након чега би остварила и право на пензионисање. 

 

“Молба да је задрже на послу још 9 месеци, након 13 година рада на пословима хигијене у 

“Градским тржницама”, није услишена. Тако ће ова радница са хеникепом остати без 

примања, наравно и без могућности да се запосли у шездесетим годинама. Да оствари 

право на пензију мораће да чека до септембра 2019. године. Уверени да су постојала решења, 

која јесу тежа и претећа су, изабрано је лакше, отпустити усамљену и незаштићену 

припадницу ромског народа”, наводи Самостални синдикат. 
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Градске тржнице Крагујевац отпустиле жену са хендикепом која живи 

сама 

 
Извор: ФоНет 

Руководство предузећа Градске тржнице прогласило је радницу са хендикепом, која живи сама, 

Светлану Миленковић за технолошки вишак и она ће од почетка 2017. године остати без 

икаквих примања, саопштио је Савез самосталног синдиката Крагујевца (СССК). 

Њој недостаје девет месеци радног ангажмана како би остварила право на надокнаду за 

незапослене у трајању од две године, а потом и право на пензионисање, наводи се у 

саопштењу.  

Њена молба да је задрже на послу још девет месеци, после 13 година рада на пословима 

хигијене у Градским тржницама, није услишена.  

Синдикат упозорава да ће Миленковић остати без примања и без могућности да се запосли у 

шездесетим годинама, а до септембра 2019. године ће морати да чека на остварење права на 

пензионисање.  

"Уверени смо да су постојала друга решења, али је одабрано лакше, отпустити усамљену и 

незаштићну припадницу ромског народа", истакао је Синдикат.  

Синдикат је позвао градску власт, министра за рад, запошљавање и социјалну политику, као и 

чланове ромских организација да "дигну глас против ове својеврсне дискриминације".  

 

 

 

 

 

 


