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Нетачни подаци о платама просветара 
Пише: Фонет 
 
Унија синдиката просветних радника поздравила је изјаву премијера Александра Вучића да ће 
се заложити за повећање зарада запосленима у јавном сектору, али наводи да подаци које је он 
изнео пре три дана у Нишу не одговарају чињеничном стању. 
У саопштењу синдиката се истиче да је Вучић тада нетачно рекао да су плате просветних 
радника сада за пола процента веће него пре умањења за десет одсто, јер су у међувремену 
увећане за 10,5 одсто. 
На основу података који се налазе на званичном сајту Републичког завода за статистику јасно 
се може уочити да је просечна плата учитеља и наставника у октобру 2014. године, пре 
умањења од 10 одсто, износила 60.363 динара бруто, односно 43.223 динара нето. 
На истом сајту се наводи и је просечна плата у образовању у јануару 2017. године износила 
55.808 динара бруто, односно 40.124 нето, наводи се у саопштењу синдиката. 
Као што се на основу изнетих и званичних података јасно види, зараде запослених у просвети 
су од новембра 2014. значајно мање, дубоко испод републичког просека, и стање се није 
поправило ни након два повећања, истичу у синдикату. 
Прошло је време упозоравања, а личне утиске о свом материјалном положају запослени у 
школама ће пренети на протесту који ће бити организован испред Владе Србије, стоји у 
саопштењу.  
 

 

"Полицајци немају шта да једу" 
Пише: ФоНет 
 
Упркос сталним упозорењима репрезентативног Полицијског синдиката Србије, стање у 
базама и смештајним објектима полицајаца на југу Србије и даље је лоше, а исхрана 
полицајаца је још проблем, саопштио је данас овај синдикат. 
"Наше колеге које су на терену у Прихватном центру за мигранте у Прешеву целе прошле 
недеље су јели само пасуљ. Чак им је два дана за вечеру служен пасуљ. У кухињи су им рекли да 
само то имају у магацинима, те да су магацини празни. Смештај људства је и даље лош, 
неуслован, у купатилима су чучавци, а као врата служе им ћебад", наведено је у саопштењу. 
Нису се полицајци размазили, али у 21. веку барем основни услови за боравак полицајаца на 
задатку треба да буду испоштовани. 
Колеге на терену нам константно упућују апеле да им као синдикат помогнемо, јер због таквих 
услова боравка често имају здравствене проблеме, па се плашимо да ће полицајци ускоро 
одбити да обављају задатке и иду на терен на југ Србије. 
Уколико министар унутрашњих послова Небојша Стефановић неије добио информације од 
својих сарадника од нељудском стању у базама полиције, можда би могао сам да се информише 
и обиђе положаје полиције, наводи Полицијски синдикат Србије. 
Ми смо већ упозоравали два пута на проблеме и са смештајем и са исхраном у објектима где 
бораве полицајци који се превасходно боре са таласом миграната. 
"Тако су 2015. године наше колеге на речном граничном прелазу у Кањижи остављени 15 дана 
без хране, док су септембра прошле године Жандарми у Копненој зони безбедности такође 
остављени без хране, наводно јер није прошао тендер за месо, а боравили су у баракама у 
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којима је претила епидемија од најезде глодара. Сматрамо да за такву неодговорност и небригу 
старешина и врха МУП Србије, неко мора да одговара", рекао је Вељко Мијаиловић, 
председник Полицијског синдиката Србије, преноси овај синдикат.   
 

 
Србија четврта најсиромашнија земља у Европи 
Пише: Данас Онлине 
 
Портал "ХоwАфрица" објавио је списак десет најсиромашнијих земаља Европе, односно 
држава у којима се живи горе и од афричког просека, по којем је Србија на четвртом месту, иза 
Босне и Херцеговине, Албаније и Македоније. 
Аутори текста упозорили су како је за све крива рецесија у коју је Европа ушла још крајем 2008. 
године, а чије су последице осетиле бројне земље старог континента, преноси Блиц. 
Овако изгледа листа, састављена према бруто домаћем производа (БДП), а вредности су 
изражене у америчким доларима: 
На 10. месту је Румунија ($18,635): готово 44 одсто становништва живи у у руралним 
пределима, а тамо влада сиромаштво, 9. Русија ($18,408) :прави пример неједнакости. Док 
неколицина ужива у богатству, милиони се гуше у сиромаштву. 
Хрватска је осма ($18,314): застрашујући је константни пораст оних који живе испод прага 
сиромаштва, 7. Белорусија ($15,633) : иако је у последње време заустављен даљи пад животног 
стандарда, још се тешко живи, 6. Бугарска ($14,870): не сматра се само једном од 
најсиромашнијих земаља Европске уније, већ и целокупног Балкана. 
Једна од бивших југословенских република,Црна Гора је на петом месту ($11,800): иако се 
њихова примања практично заснивају на услужним делатностима, Црна Гора у последње 
време чак бележи и лагани раст. Док је у 2003. години оних који живе испод прага сиромаштва 
било око 12,2 посто, у 2010. тај проценат је пао на 6,6 одсто. 
Србија је на 4. месту листе европских земаља у којима се жуиви горе и иод авфричког приосека, 
са бруто ромаћим производом (ПДБ од 11,553 долара. Образложење је да су корупција и лоша 
инфраструктура рак рана Србије. Готово 1,3 милиона Срба живи у сиромаштву, или једва 
спајају крај с крајем, наведено је на овом порталу. 
Следе, Македонија, на трећем месту најсиромашнијих земаља у Европи ($10,718): као и у 
Румунији, и у Македонији је велик удео становништва који живи у руралним подручјима. Две 
трећине становништва који живе на селу су сиромашни,2. Албанија ($9,903): застарела и 
неефикасна инфраструктура највише коче Албанију у привлачењу страних инвестиција, 1. 
Босна и Херцеговина ($8,590): иако имају веома жестоку конкуренцију у окружењу, аутори 
листе истичу како је сиромаштво у Босни и Херцеговини (чак и ако се упореди с комшијским 
земљама) застрашујуће. 
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Савић: Остварени добри резултати, наставити аранжман са ММФ 
Извор:РТС/Танјуг 
 
Србија је у претходне две године остварила добре резултате и побољшана је пословна клима, 
изјавио је данас председник Савета гувернера НБС Небојша Савић, наводећи да се разговори о 
повећању плата могу очекивати при крају трогодишњег аранжмана са ММФ. 
Он је за РТС, уочи сутрашње посете делегације ММФ Београду, рекао да се о повећању плата 
може причати уколико будемо имали предвиђени раст од три одсто или већи од тога и уколико 
фискални дефицит буде и даље смањиван. 
„Не бих да у првом минуту треће године програма са ММФ почнемо да разговарамо о томе да 
ли ћемо повећати плате. Вероватно, уколико буду постојали одрживи резултати”, каже он. 
Поводом ранијих најава премијера Александра Вучића да треба очекивати значајније повећање 
плата у јавном сектору, али и у јавној управи, он каже да је кључ да се постигне оно што је 
предвиђено у овој години и да онда један део тог позитивног резултата може да се преусмери у 
те намене. 
Мисија ММФ предвођена Џејмсом Руфом сутра ће за српским званичницима разговарати о 
томе докле се стигло у спровођењу договорених реформи, а Савић наводи да су иза нас две 
године аранжмана у којима су остварени јако добри резултати. 
Истиче да се то поготово односи на прошлу годину када је дефицит био минус 1,4 одсто, знатно 
мањи од оног пројектованог у разговорима са ММФ. 
„Јако је важно да се то настави јер то представља фундамент за здраву привреду. С друге 
стране, остао нам је отворен проблем структурних реформи. То је најтежи део програма и 
тражи време и стрпљење, а са друге стране и стицај добрих околности”, каже Савић. 
Успели смо, додаје, да решимо питање Железере које је било дугорочно проблематично, а за 
коју је нађен добар страни партнер. 
„Да ли ћемо и сада за РТБ Бор наћи, остаје отворено. У сваком случају, ова година је година у 
којој се морају решити отворена структурна питања, пре свега питања јавних предузећа”, рекао 
је Савић. 
Маневарски простор Владе Србије, како наводи, да реши та питања зависи од тога у којој су 
мери потенцијални страни инвеститори спремни за приватизацију предузећа. 
„Кључно питање ту је хемијски комплекс и РТБ Бор, а шта ће се урадити, морамо још да 
сачекамо, али је сасвим извесно да то мора да се реши ове године”, каже Савић. 
Крај споразума са ММФ је за годину дана, а Савић каже да би било добро да се аранжман са том 
инситутуцијом настави, истичухи значај бољих резултата Србије на Дуинг бизнис листи 
Светске банке, уз монетрану стабилност и унапређење у фискалном сегменту. 
„Истовремено, чињеница да је Србија имала аранжман са ММФ је значила даљу подршку и 
даљи сигнал страним инвеститотрима да је Србија добро место за улагање. У том смислу би 
јако добро било да ми наставимо аранжман и да се даље реализују реформе”, рекао је Савић. 
Како је навео, то би било добро зато што у првој фази стране директне инвестиције су биле пре 
свега усмерене на куповину домаћег тржишта, а нови аранжман би могао даље да подстакне 
већ започети процес јацања страних директних инвестиција у извозна предузећа.  
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Начелница у Инспекторату за рад: Прошле године 62 кривичне 

пријаве против несавесних послодаваца  
Извор:Бета  

 

Начелница у Инспекторату за рад Маја Илић изјавила је да се повреде на раду са смртним 
исходом најчешће дешавају у области грађевинарства. Инспекција у прошлој години поднела 
62 кривичне пријаве против послодаваца 
Начелница у Инспекторату за рад Маја Илић изјавила је данас да се повреде на раду са 
смртним исходом најчешће дешавају у области грађевинарства и да је та инспекција у прошлој 
години поднела 62 кривичне пријаве против несавесних послодаваца. 
Она је за Радио-телевизију Србије рекла да су пријаве поднете против послодаваца који се не 
понашају у складу са одредбама закона и не спроводе превентивне мере у циљу заштите 
раднике на раду. 
Према њеним речима, Инспекција рада је у 2016. години извршила 900 надзора повреда на 
раду. 
"Било је 29 смртних повреда на раду, било је 13 тешких повреда на раду са смртним исходом, 
било је 774 тешких повреда на раду, извршени су надзори поводом 64 лаке повреде на раду", 
казала је Илићева и додала да инспекција конторлише послодавце у свим делатностима. 
            

 

Бор: Радници гину а нико није одговоран!  
Аутор:Љ. ТРИФУНОВИЋ  

 

Погибија Томислава Максимовића, кога је збрисала лавина земље, наставак црне серије у РТБ 
"Бор". Рударска инспекција по правилу констатује да су запослени сами скривили своју 
несрећу. Радничке организације се не оглашавају 
ПОГИБИЈЕ, тешке повреде, самоубиства на радном месту, трајни инвалидитети... Ово је само 
део суморне статистике последњих година у Рударско-топионичарском басену "Бор" због којих 
нико до сада није одговарао. 
Последњи случај, у петак, када је у мајданпечком Руднику бакра, из састава РТБ, настрадао 
радник Томислав Максимовић (62), кога је, док је био у контејнеру за контролисање рада 
пумпи, збрисала лавина земље која се одвалила са врха рудокопа и целу кућицу бацила у воду, 
само је један у низу трагичних догађаја. 
Прошле године, баш на Дан рудара, у Руднику бакра Мајданпек (РБМ) је погинуо Дејан 
Миљковић (48), радник нишке фирме "Ерозија". Он је настрадао када га је страница камиона 
ударила у главу, од чега је подлегао повредама. 
Када је Миљковић настрадао централна прослава Дана рудара била је организована управо у 
Мајданпеку, уз присуство бројних државних функционера и угледних званица. 
"МЕКИНСИ": У БОРУ ЗАБРИЊАВАЈУЋЕ По извештају консултантске куће "Мекинси", 

коју је Влада Србије ангажовала да направи "пресек" стања у РТБ, у који су "Новости" имале 

увид, наводи се, између осталог, да је стање безбедности на раду у "Бору" забрињавајуће и да је 

ризик од повреда "шест пута већи у РТБ у односу на сличне руднике у свету". 
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У РБМ је пре тога погинуо и Радош Ристић (57), из Блаца, који је пропао кроз под у 
мајданпечкој флотацији и преминуо на лицу места. Рударска инспекција је тада установила да 
нема одговорности РТБ за ту несрећу, након чега је менаџмент борске компаније затражио од 
надлежних органа да се установи ко је крив за трагедију, али је јавност за тај одговор, до данас, 
остала ускраћена. 
А Перица Петковић (32), радник РТБ "Бор", изгубио је руку у погону борске Флотације, где се 
прерађује руда бакра. 
У истом погону, пре четири године, настрадала је технолог Невенка Николић (48), пошто је 
пропала кроз трули под и са висине од 15 метара пала у канал за јаловину. Истрагом је тада 
установљено да нема одговорности РТБ "Бор" за тај случај. 
ИЗВУЧЕНО ТЕЛО Припадници Ронилачке јединице Жандармерије извукли су јуче из 

рудничког језера тело Томислава Максимовића, рудара Рудника бакра "Мајданпек". Погинуо је 

у петак, када је кућица у којој је био услед одрона упала у језеро. 

Остало је забележено и да је Жарко Јовановић (34), такође радник РТБ "Бор", тешко повређен 
када му је, код дозатора флеш-пећи, у погону Топионице, машина ухватила руку и ишчупала је 
изнад лакта. Неколико дана пре овог случаја, на истом месту без руке је остао и његов колега 
Роберт Стојанов (42). 
У свим поменутим случајевима рударска инспекција је констатовала да нема одговорности РТБ 
за те несреће. А забележено је и то да се, уз часне изузетке, представници радничких 
организација нису оглашавали, нити су тражили евентуалну одговорност за страдање својих 
колега.  
                            

                         

 

Делегација ММФ од данас до 6. марта у Београду  
Извор:Бета 

 

БЕОГРАД - Делегација Међународног монетарног фонда (ММФ) боравиће од данас до 6. марта 
у Србији поводом контроле спровођења текућег трогодишњег аранжмана из предострожнсти, 
речено је агенцији Бета у канцеларији ММФ-а у Београду... 
Аранжманом са ММФ-ом склопљеним фебруара 2015. године у вредности од 1,2 милијарде 
евра, Влада Србије се обавезала да ће спровести фискалну консолидацију и реструктурисати 
јавни сектор. 
Мисија ММФ-а последњи пут боравила је у Београду крајем октобра 2016. поводом шесте 
ревизије тог аранжамана која је била успешна. Оцењено је да је Србија постигла фискалну 
стабилност, али да треба наставити са структурним реформама. 
Очекује се да ће Влада Србије са ММФ-ом разматрати могућност склапања новог аранжмана. 
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Реалније израчунавање просечне плате 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Пореска управа Србије и Републички завод за статистику потписали су споразум о сарадњи, 
који треба да допринесе размени података из административних евиденција које су у 
надлежности ових институција. Споразум, који је прилагођен новонасталим променама у 
пореском систему, представља корак даље у модернизацији званичне статистике на путу ка 
усаглашавању са методологијом и праксом ЕУ . 
Наиме, тек преласком на електронску пореску пријаву створени су услови да се прикупљени 
подаци из Пореске управе користе и у статистици уместо узорака, које је до сада статистика 
користила. Такође, овакав начин размене података знатно смањује трош- 
кове и оптерећеност привреде, односно пословних субјеката јер сада једном достављени 
податак ма којој државној институцији више не морају да достављају било коме, јер су државни 
органи у обавези да их међусобно размењују. 
Републичком заводу за статистику овај документ омогућава промену методологије 
обезбеђивањем пуне покривености пословних субјеката уместо спровођења статистичких 
истраживања на бази узорака. Другим речима, од сада ће се, између осталог, и просечна плата 
израчунавати по реалним цифрама, а не на основу анкете о цени радне снаге. Јер, ваља 
подсетити да су многи радници били зачуђени и изненађени подацима о просечним месечним 
нето зарадама у својим општинама јер на основу онога што они имају у yепу нису могли да 
верују да је просек примања значајно виши и изражавали отворену сумњу у статистичке 
податке. Сада би ситуација требало да буде другачија, а од када ће Републички завод за 
статистику почети да исказује просечне плате на основу података Пореске управе још увек се не 
зна, али се очекује да ће то брзо заживети. 
Сада ће у обрачун просечних зарада ући и зараде запослених код предузетника. То се и до сада 
радило, али ће обухват бити бољи па самим тим ће и подаци бити реалнији.  Велики проблем, 
сматрају у Републичком заводу за статистику, представља и чињеница да многи предузетници 
не остварују зараду, односно не исказују је, већ остварују само профит. Како је то могуће и шта 
значи да постоје предузеници који немају зараду, а имају профит тешко је објаснити, али је 
чињеница да је то код нас присутно. Део стручњака тврди да ће тек узимањем реалних зарада 
код предузетника просечна зарада у Србији бити још мања, јер је чињеница да 90 одсто њих 
својим запосленима заправо исплаћује минималац. Процењује се да чак 240.000 предузетника 
плаћа радницима минималну зараду и да ће то драстично утицати на обрачун просечне зараде 
у Србији. 
Иначе, просечна нето плата исплаћена прошлог месеца у Србији износила је 41.508 динара, 
односно 335 евра. У односу на претходни месец, децембар 2016. године, јануарска зарада мања 
је номинално за 22,3 одсто, а реално за 23,4 одсто. У Републичком заводу за статистику пад 
зарада исплаћених у јануару ове године у односу на месец дана раније тумаче пре свега 
динамиком исплате. Наиме, крајем децембра 2016. године због новогодишњих и божићних 
празника, исплаћене су и зараде које би иначе биле исплаћене почетком јануара ове године. 
И добри и лоши 
Било како било, крајње је време да подаци о просечној плати запослених буду барем 
приближно онакви какви су у реалном животу, како они који не могу ни да сањају просек који 
се исказује у њиховој општини не би сваки месец, када Републички завод за статистику изађе са 
својим подацима, били разочарани и кивни. Јер, неспорно је да постоје добра предузећа са 



8 

 

добрим платама, али исто тако неспорно је и да постоје и она која исплаћују мале плате, а 
просек је увек негде на средини. 
 
 

Лане 29 радника погинуло на послу 
Аутор:Е. Дн. 
 
Најчешће повреде на раду са смртним исходом дешавају се у области грађевинарства, а то је 
више од 50 одсто, рекла је начелница Инспектората за рад у Министарству за рад Маја Илић.  
Она је подсетила да је Инспекција рада у 2016. години извршила 900 надзора поводом повреда 
на раду, да је било 29 смртних повреда на раду, 774 тешких повреда на раду , као и да је поднето 
више од 62 кривичних пријава приотив несавесних послодаваца. 
Према њеним речима, контролишу се сви субјекти и регистровани и нерегистровани, јер је од 
2015. године и то законски дозвољено, додавши да инспекција има 238 инспектора који врше 
надзор у свим секторима. 
Најчешћи разлози због који долази до повреда на радном месту су необезбеђени услови и 
опрема за личну заштиту и безбедан рад. Она је  рекла  да послодавци на градилиштима врло 
често ангажују лица без уговора о раду, која су онда подложнија повредама на раду и спадају  у 
ризичнију групу. 
- Послодавац је тај који треба да организује рад и радни простор тако да обезбеди спрвођење 
свих превентивних мера ради заштите живота и здравља запослених - рекла је Маја Илић. - 
Закон јасно прописује и да уколико нису примењене све мере безбедности и здравља на раду 
запослени може да одбије да ради на таквом рандом месту. 
Начелница Инспектората за рад у Министарству за рад навела је и да инспекције свакодневно 
редовно, али и ванредно контролишу примену мера безбедности на раду, посебно у сектору 
грађевинарства и индустрије због њихове специфичности рада и налажу послодавцима да 
уклоне све недостатке у одређеном року, али подносе се и захтеви за покретање прекршајних 
пооступка. 
- Врло често и више радимо  појачане инспекцијске надзоре и то су ненајављени надзори који 
су по закону увек могући, посебно када има индиција да има неких неправилности - рекла је 
Маја Илић. 
Ко је крив 
Начелница Инспектората за рад у Министарству за рад Маја Илић је  навела да је, уколико се 
деси да је повређени радник непријављен, као што је био последњи случај са смртним исходом, 
сва одговорност на послодавцу. Тада се предузимају све законом прописане мере, односно 
покреће се прекршајни поступак и подижу се кривичне пријаве против послодаваца. 
 
 

Више захтева за самозапошљавање 
 
- Прошле године НСЗ је, кроз различите мере за запошљавање, запослила више од 141.000 
људи, а очекујемо да ће и ова година бар још мало успешнија - рекао је министар за рад 
Александар Вулин. Он је истакао да  посебно радује што се значајно повећао број захтева за 
самозапошљавање јер то говори да се предузетнички дух буди и да су људи спремнији и 
сигурнији да ће њихов посао успети, да верују у себе, али и земљи у којој живе. 
 

 
 



9 

 

  

 
ПОСТИГНУТ ДОГОВОР "Нашли смо начин да комби превоз легално 
ради"  
Извор:Танјуг 
 
Помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре задужен за друмски 
саобраћај Саша Стојановић потврдио је да је постигнут договор са комби превозницима, тако 
š то им је указано на који начин могу легално да раде, уз допунску регистрацију, а у складу са 
Законом о туризму. 
Након последњег протеста Удружења комби превозника, одржан је низ састанака у 
Министарству, навео је Стојановић, на којима је, како каже, договорено да одустану од 
протеста, јер за тим апсолутно нема, нити је било потребе. 
- Објашњено им је под којим околностима могу да обављају делатност коју су свих ових година 
обављали нелегално, а за то није потребно мењати ни постојеће одредбе Закона о превозу 
терета, као ни Закона о превозу путника. То је веома важно, јер та два закона представљају 
најснажнији алат за борбу против сиве економије - нагласио је Стојановић. 
Према његовим речима, удружењима комби превозника је указано на то да имају могућност да 
изнајмљују возила са или без возача, било да се ради о рент-а-кар или "лимо" сервису. 
Он истиче да то могу обављати у оквиру постојећих делатности, која је регулисана одредбама 
Закона о туризму из 2005. године. 
- Да је било мало више информисаности и обавештења са њихове стране, комби превозници су 
могли на легалан начин, уз допунску регистрацију своје основне делатности, да обављају и овај 
вид делатности - рекао је Стојановић додајући да је и њима јасно да измене постојећег закона о 
превозу путника које су тражили уводе неку сасвим нову, хибридну врсту међународног 
превоза и да то није могуће урадити. 
- Сагласни смо у томе - рекао је он. 
Такодје, како истиче, постоји сагласност да у перспективи треба, након оцене првих ефеката 
примене Закона о превозу путника, за годину и по до две, размислимо и погледамо који све 
видови транспорта могу добити простор у закону и са којом врстом превозних средстава. 
- Као што се мења технологија, мењају се и потребе за разним врстама превоза - закључио је 
Стојановић. 
 
 

Илић: Грађевински радници највише страдају на послу  
Извор:Танјуг 
 
Начелник Инспектората за рад у Министарству за рад Маја Илић изјавила је данас да се 
најчешће повреде на раду са смртним исходом дешавају у области грађевинарства - више од 50 
одсто, а најчешћи разлози су необезбеђени услови и опрема за личну заштиту и безбедан рад. 
Она је гостујући на РТС-у казала да послодавци на градилиштима врло често ангажују лица без 
уговора о раду, која су онда подложнија повредама на раду и они спадају онда у ризичнију 
групу. 
- Послодавац је тај који треба да организује рад и радни простор тако да обезбеди спрвођење 
свих превентивних мера ради заштите живота и здравља запослених. Закон јасно прописује и 
да запослени уколико нису примењене све мере безбедности и здравља на раду може да одбије 
да ради на таквом рандом месту - казала је Илић. 
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Она је навела и да инспекције свакодневно редовно, али и ванредно контролишу примену мера 
безбедности на раду, посебно у сектору грађевинарства и индустрије због њихове 
специфичности рада и налажу послодавцима да уклоне све недостатке у одређеном року, али 
подносе се и захтеви за покретање прекршајних пооступка. 
У 2016. било 29 смртних повреда на раду 
"Врло често и више радимо оне појачане инспекцијске надзоре и то су ненајављени надзори 
који суп о закону увек могући, посебно када има индиција да има неких неправилности - рекла 
је она и навела да уколико се деси да је повређени радник непријављен, као што је био 
последњи случај са смртним исходом сва одговорност је на послодавцу и тада се предузимају 
све законом прописане мере, односно покреће се прекршајни поступак и подижу се кривичне 
пријаве против послодаваца. 
Она је подсетила да је Инспекција рада у 2016. извршила 900 надзора поводом повреда на 
раду, да је било 29 смртних повреда на раду, 774 тешких повреда на раду, као и да је поднето је 
више од 62 кривичних пријава против несавесних послодаваца. 
Према њеним речима, контролишу се сви субјекти и регистровани и нерегистровани, јер је од 
2015. и то законски дозвољено, додавши да инспекција има 238 инспектора који врше надзор у 
свим секторима. 
 
 

Савић: Остварени добри резултати, наставити аранжман са ММФ  
Извор:Танјуг 
 
Србија је у претходне две године остварила добре резултате и побољшана је пословна клима, 
изјавио је данас председник Савета гувернера НБС Небојша Савић, наводећи да се разговори о 
повећању плата могу очекивати при крају трогодишњег аранжмана са ММФ. 
Он је за РТС, уочи сутрашње посете делегације ММФ Београду, рекао да се о повећању плата 
може причати уколико будемо имали предвиђени раст од три одсто или већи од тога и уколико 
фискални дефицит буде и даље смањиван. 
- Не бих да у првом минуту треће године програма са ММФ почнемо да разговарамо о томе да 
ли ћемо повећати плате. Вероватно, уколико буду постојали одрживи резултати - каже он. 
Поводом ранијих најава премијера Александра Вучића да треба очекивати значајније повећање 
плата у јавном сектору, али и у јавној управи, он каже да је кључ да се постигне оно што је 
предвиђено у овој години и да онда један део тог позитивног резултата може да се преусмери у 
те намене. 
Мисија ММФ предвођена Џејмсом Руфом сутра ће за српским званичницима разговарати о 
томе докле се стигло у спровођењу договорених реформи, а Савић наводи да су иза нас две 
године аранжмана у којима су остварени јако добри резултати. 
Истиче да се то поготово односи на прошлу годину када је дефицит био минус 1,4 одсто, знатно 
мањи од оног пројектованог у разговорима са ММФ. 
- Јако је важно да се то настави јер то представља фундамент за здраву привреду. С друге 
стране, остао нам је отворен проблем структурних реформи. То је најтежи део програма и 
тражи време и стрпљење, а са друге стране и стицај добрих околности - каже Савић. 
Успели смо, додаје, да решимо питање Железере које је било дугорочно проблематично, а за 
коју је нађен добар страни партнер. 
- Да ли ћемо и сада за РТБ Бор наћи, остаје отворено. У сваком случају, ова година је година у 
којој се морају решити отворена структурна питања, пре свега питања јавних предузећа - рекао 
је Савић. 
Маневарски простор Владе Србије, како наводи, да реши та питања зависи од тога у којој су 
мери потенцијални страни инвеститори спремни за приватизацију предузећа. 
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- Кључно питање ту је хемијски комплекс и РТБ Бор, а шта ће се урадити, морамо још да 
сачекамо, али је сасвим извесно да то мора да се реши ове године - каже Савић. 
Крај споразума са ММФ је за годину дана, а Савић каже да би било добро да се аранжман са том 
инситутуцијом настави, истичухи значај бољих резултата Србије на Дуинг бизнис листи 
Светске банке, уз монетрану стабилност и унапређење у фискалном сегменту. 
- Истовремено, чињеница да је Србија имала аранжман са ММФ је значила даљу подршку и 
даљи сигнал страним инвеститотрима да је Србија добро место за улагање. У том смислу би 
јако добро било да ми наставимо аранжман и да се даље реализују реформе - рекао је Савић. 
Како је навео, то би било добро зато што у првој фази стране директне инвестиције су биле пре 
свега усмерене на куповину домаћег тржишта, а нови аранжман би могао даље да подстакне 
већ започети процес јацања страних директних инвестиција у извозна предузећа. 
 
 

Просечна плата у Нишу опала за 13 одсто  
Извор:Бета 

 

Просечна нето зарада у Нишу исплаћена у јануару износила је 38.876 динара, што је у односу 
на просечну децембарску плату мање за 5.822 динара или 13 одсто, показују најновији подаци 
Републичког завода за статистику. 
Просечна нето плата у Србији у јануару је износила 41.508 динара, што је за 11.948 динара или 
22,4 одсто мање у односу на децембар. 
После дужег времена на врху лествице примања у Србији не налазе се житељи Сурчина, већ 
Сјенице пошто је просечна нето плата запослених у том граду на западу Србије у јануару 
износила 78.467 динара. 
Просечне плате у Сјеници у јануару повећане су за чак 98 одсто у односу на децембарске и за 
чак 126 одсто у односу на јануар 2016. године. 
Сурчинци се налазе на другом месту лествице примања јер је њихова просечна плата опала са 
децембарских 95.908 динара, на 74.332 динара. 
Најнижу просечну нето плату у јануару имали су становници Оџака - свега 19.031 динар. 
Зараде ниже од "минималца" имали су у јануару и житељи Трговишта (19.592 динара) и 
Бабушнице (19.771 динар). 
Међу већим градовима у нашој земљи по висини јануарских примања предњачи Београд са 
просечном зарадом од 52.376 динара. На другом месту је Нови Сад са 40.754 динара, а на 
трећем месту Крагујевац са просеком од 40.036 динара. 
У Републичком заводу за статистику саопштили су да је у односу на претходни месец, просечна 
бруто зарада у јануару номинално мања за 22,3 одсто, а реално је мања за 23,4 одсто, док је 
просечна нето зарада номинално мања за 22,4 одсто и реално је мања за 23,5 одсто. 
Пад зарада исплаћених у јануару 2017. у односу на зараде исплаћене у децембру 2016. године, 
статистичари објашњавају динамиком исплата. 
- Крајем децембра 2016, због новогодишњих и божићних празника, исплаћене су и зараде које 
би иначе биле исплаћене почетком јануара 2017. године - навели су у Републичком заводу за 
статистику. 
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Синдикати 'Слога' овластили све новинаре да у јавности заступају 
интересе радника 
 
 
Удружени синдикати Србије Слога, донели су и сачинили овлашћење за све новинаре којим се 
они овлашћују да могу у јавности заступати раднике и њихове интересе, будући да им је 
премијер Србије Александар Вучић у Нишу, након постављеног  питања у вези заосталих 
неисплаћених зарада тражио папир да представљају раднике. 
 "Уместо да испуни више пута до сада дато обећање да ће доласком на власт исправити 
неправду и похапсити тајкуне и политичаре који су ојадили државна предузећа, довели у стечај 
и раднике без посла, премијер се служи заменом теза, тако што на питања новинара зашто 
држава не поштује институције и судске пресуде у корист радника којима се дугују плате, 
непримерним опхођењем према њима као политичким противницима покушава  да избегне 
одговоре и мимо било ког закона и здраворазумске логике од њих захтева папир да 
представљају раднике", наводи се у саопштењу синдиката Слога. 
 За Слогу, како су истакли, овакво непримерно понашање премијера Србије према новинарима 
представља отворену цензуру и покушај да се они застраше, уосталом као и сви други који би 
представницима власти и носиоцима јавних функција постављали питања која су од животног 
значаја сваког грађанина Србије. 
 "Управо због тога су Удружени синдикати Србије Слога, као легитимни и законски заступници 
радника сачинили овлашћење за све новинаре да могу у јавности заступати интересе радника 
Србије, тако што ће председнику Владе, министрима и свим државним функционерима на 
захтев да им покажу папир да представљају раднике, показати и постављати им сва питања у 
вези неисплаћених зарада, стечајева, плаћања доприноса, као и других питања из радног 
односа, а која они упорно у последње време покушавају да избегну заменом теза", рекли су у 
Удруженим синдикатима Слога. 
 

 

 

 
 
 
 


