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ЗАРАДА НЕДОВОЉНА ЗА ПОТРОШАЧКУ КОРПУ 

СИНДИКАТИ СЛОЖНИ: Нема леба од минималца 

Орбовић је рекао да се увек када се говори о повећању минималних зарада наводи као 

препрека да би онда требало повећати и просечну зараду 

Минимална зарада у Србији није довољна за трошкове минималне потрошачке корпе, 

упозорио је јуче председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић. 

 

Орбовић је на конференцији „За веће зараде и мање неједнакости“ рекао да иако профит у 

српским фирмама расте, плате остају исте, и то „на нивоу који забрињава и вређа запослене, 

због чега све више младих одлази из земље“. 

- Ми као сиромашна земља много улажемо у образовање, а онда остајемо без квалитетних 

кадрова - истакао је он. 

 

Орбовић је рекао да се увек када се говори о повећању минималних зарада наводи као 

препрека да би онда требало повећати и просечну зараду, што привреда не може да издржи, 

али да подаци из претходних година показују да то није повезано и да социјална и фискална 

одговорност могу да иду заједно. 

 

Према речима председника Самосталног синдиката, у Србији се једна група људи стално 

богати, док су другој плате све ниже. 

 

 

 

ЗА ПРОСЕЧНУ ПОТРОШАЧКУ КОРПУ ТРЕБА НАМ ПЛАТА И ПО 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

 

Европска конфедерације синдиката је покренула кампању "Веће плате за све" у 

коју је укључена и Србија, с обзиром да је у нашој земљи за просечну 

потрошачку корпу потребно издвојити једну и по просечну зараду, речено је на 

Форуму прогресивна економија "За веће зараде и мање неједнакости".  

 

Кампања Европске конфедерације синдиката предвиђа да се заједно са економским опоравком 

повећавају и зараде. 
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У ту кампању су укључене две репрезентативне синдикалне организације - Савез самосталних 

синдиката Србије и УГС "Независност", чији су представници затражили да се и у Србији 

радницима повећају зараде. 

 

Председник СССС Љубисав Орбовић је рекао да би се са већим зарадама смањиле нејднакости у 

друштву. 

"Профит нашим фирмама је порастао прошле године у односу на 2015. годину три пута, а плате 

су остале исте, на нивоу који забрињава и вређа запослене", истакао је Орбовић. 

 

Према његовим речима, највећи раст плата, више од 30 одсто, био је 2006. и 2007. године и 402 

евра је била просечна зарада у Србији 2008. године, док је минимална зарада била 0,86 евра по 

сату. 

 

"После Светске економске кризе креће смањивање и 2009. је просечна плата била 337 евра, а 

2016. године 374 евра", рекао је Орбовић, додајући да је прошле године минимална зарада била 

0,92 евра по сату. 

 

Како каже, никако да направимо квалитетан корак и да почну плате константно да расту, тако 

да су свега две или три земља у Европи испод Србије по просечној заради.  

 

Орбовић је указао и да минимална зарада не обезбеђује минималну потрошачку корпу. 

Председник УГС "Независност" Зоран Стојиљковић је рекао да је Србија пример тзв. лоше 

неједнакости - "као што постоји добар и лош холесторол". 

 

Он каже да се треба повећати фонд зарада, а да се то може учинити већим привредним растом 

и БДП-ом, али и укидањем партијског запошљавања и смањивањем корупције. 

 

Стојиљковић истиче да у Србији постоји простор за повећање зарада и да плате требало 

повећати у будућности за пет до око 15 одсто. 

 

Он је казао да треба стимулисати образовање, веће запошљавање, прогресивно опорезивати 

зараде - од 15 до 40 одсто, али и направити обухватнији систем подршке најсиромашнијима, а 

посебно женама на селу које немају приходе и пензије. 

 

Заменик генералног секретара Европске конфедерације синдиката, са седиштем у Бриселу, 

Петер Шерер је рекао да земље у Европи у којима социјални дијалог добро функционише и где 

се уважавају социјални партнери много брже излазе из кризе. 

 

"Зато је Европска конфедерација синдиката покренула кампању "Веће плате за све" у којој 

учествују и две репрезентативне синдикалне организације, а која подразумева да се заједно са 

економским опоравком повећавају зараде", рекао је Шерер. 

 

Он каже да зараде посебно треба повећати у земљама где су радници највише трпели, а тако да 
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се од тих зарада може пристојно живети. 

 

Шерер наглашава да ће у Европи више од 30 милиона људи ради за плату од које не може да 

живи, као и да посебно треба помоћи жене. 

 

Потпредседник СССС Душко Вуковић је рекао да би требало изједначити просечну зараду са 

просечном потрошачком корпом или бар изједначити минималну зараду са минималном 

потрошачком корпом. 

 

Он је рекао да је 2016. профит 97.000 фирми које запошљавају више од милион запослених био 

229 милијарди динара. 

 

"Та иста привреда је за око три одсто увећала БДП и допринели фискланој стабилизацији", 

нагласио је Вуковић додајући да запослени зато имају право да траже веће зараде. 

 

Како је навео, око 20.000 грађана Србије који пријављују већа примања од троструког 

годишњег примања, а то је тренутно 2,25 милиона динара или око 18.000 евра односно 1.500 

евра месечно. 

 

"Не треба само увести прогресивну пореску политику већ политику која ће уважавати 

регионалне неједнакости, сиромаштво, да ли имате двоје или троје деце или живите сами и 

слично", рекао је Вуковић. 

 

Он додаје да је у последњих неколико година у Србији просечна зарада око 375 евра, а 

минимална ће ове године бити око 180 евра.  

 

Према његовим речима, има делова Србије, на пример у Трговишту и Оџацима, где је просечна 

зарада свега око 160 евра.  

 

Вуковић је и да је на просечну плату у Србији од 46.000 бруто плата 75.000 динара. 

Државни секретар у Министарству привреде Драган Гргуревић је рекао да је Србија коначно 

кренула путем стабилизације и напретка, што сви потврдују и ММФ и Свестска банка и 

Фискални савет. 

 

Он је подсетио да је привредни раст прошле године био 2,8 одсто, да је незапосленост смањена 

13,8 одсто, а извоз је повећан за 11,5 одсто и друго. 

 

"Сада то треба преточити у нови развој, повећање стандарда и квалитетнији живот свих 

грађана Србије", рекао је државни секретар. 

 

Гргуревић је подсетио да влада даје велике подстицаје за развој домаће привреде, али и 

долазак страних инвеститора. 
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Он је подсетио и да су 72 стране компаније које су добиле подстицаје заопослиле око 40.000 

радника, што је око 27.500 више него што је било уговорм поредвиђено да запосле. 

 

Директорка регионалне канцеларије Фондације Фридрих Еберт за Србију и Црну Гору Урсула 

Кох Лаугвиц је истакла да Европска конфедерација синдиката својом кампањом не обухвата 

само ЕУ већ Европу и да је циљ да свако може пристојно да живи и издржава породицу од своје 

плате. 

 

 

 
 

ПРЕМИЈЕР НА ОТВАРАЊУ ПРУГЕ 

Вучић: Веће плате и пензије 

 

Аутор: И. Митић  

 

Премијер Србије Александар Вучић на отварању нове пруге код Лесковца најавио 

ускоро раст примања грађана. Председник Владе: Покушаћемо 2017. годину да 

завршимо у плусу 

 

ПРЕМИЈЕР Александар Вучић рекао је данас у Лесковцу да грађани ускоро могу да очекују 

већа примања. Он је обећао већу минималну цену рада, као и пензије и плате. 

- Предвиђен је минус у државној каси од пола милијарде евра. Ми ћемо април завршити са 

суфицитом, а покушаћемо и да изненадимо све и да, уз враћање свих обавеза одраније, ову 

целу годину завршимо у плусу. То значи, пре краја године, повећање плата у јавном сектору, 

повећање пензија, али и повећање минималне зараде за оне који раде у приватном сектору - 

рекао је Вучић. 

Он је присуствовао пуштању у рад обновљене деонице пруге од Винарца до Ђорђева и, на 

Железничкој станици у Лесковцу, пред око 2.000 грађана, нагласио да су сви планирани 

радови завршени пре рока. На југу земље, из руског кредита, реконструисане су још две 

деонице пруге од Врањске Бање до Ристовца и од Бујановца до Букаревца у укупној дужни од 

46,5 километара. У овај посао је уложено 30,4 милиона долара. Возови ће новом пругом, уместо 

досадашњих 50, ићи просечном брзином од 110 километара на час. 

- Ове године градимо и модернизујемо 255 километара пруге. Пруга ће до Ваљева стићи до 

краја ове године, и људи ће до Београда путовати мање од сат времена, брже него аутомобилом, 

а почињемо радове на релацији Београд - Стара Пазова. Са модернизацијом железнице 

преузећемо пола карго саобраћаја од Румуније и Бугарске и сви ће зарађивати више - казао је 

Вучић, и додао да се пруга на југу Србије обнавља после више од 50 година. 

Мање разлога за задовољство премијер је имао током обиласка радова на друмском Коридору 

10 кроз Грделичку клисуру. Он је критиковао надлежне због тога што се не придржавају 
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планираних рокова, али је и истакао да је импресиониран оним што је видео током обиласка 

изградње моста Џемен До, дугог скоро 600 и високог 60 метара. 

- Ја се овде величанствено осећам зато што овде можете да видите колико овај ауто-пут значи, 

колико мостова, вијадукта, надвожњака и тунела морамо да изградимо. Управо смо добили 

обећање да ће и најтежа деоница, од свега шест километара, која најспорије иде, бити 

завршена. Имамо проблема у тунелима са одронима и са косинама, али ће јужни крак 

Коридора 10 бити завршен до краја године - рекао је Вучић. 

Крај године је рок и за завршетак свих радова на источном краку Коридора, ка Димитровграду. 

Вучић је истакао да је кључни проблем деоница од Банцерева до Црвене Реке, али да ће и она у 

грађевинском смислу бити завршена. 

 

УПЛАТЕ 

Влада Србије ће у наредних десет дана исплатити 4,8 милиона евра хитно потребног новца за 

наставак планираних радова у Грделичкој клисури. Вучић је поручио да више нема ниједне 

сметње због које би радови каснили. 

- Мораћу да вичем да би се изградња ауто-пута убрзала. И не вичем зато што волим да вичем 

већ зато што се борим за ваше паре. Зато што се борим за резултат - истакао је Вучић пред 

грађанима Лесковца. 

 

Без шефа у "Ресавици" 640 рудара на улици 

 

Аутор: С. Б. - М. Л. Ј.  

 

Министарство привреде ће ових дана морати да ангажује вршиоца дужности 

директора рудника. У матичном портфељу потврђују да ће хитно именовати новог 

руководиоца 

РУДАРСКИ комплекс "Ресавица" добиће ових дана новог вршиоца дужности директора, само 

недељу након што је садашњи в. д. рудника Стеван Џелатовић ухапшен због примања мита у 

фирми, сазнају "Новости". Из Министарства привреде кажу да ће поставити новог првог 

човека, који ће бити у руководећој фотељи "Ресавице" док не буде готов конкурс за менаџера. 

Овај јавни позив је управо у понедељак затворен за пријаве. 

Џелатовић је прошле седмице приведен у полицију под сумњом да је примио мито од 30.000 

евра од сина једног од поверилаца "Ресавице" да би му уплатио новац. Он је на позицији в. д. 

био од фебруара 2015. године, када је ухапшен, за исто кривично дело, његов претходник. 

- Досадашњи вршилац дужности рудника Стеван Џелатовић је разрешен и именоваће се нови - 

наводе из Министарства привреде. - По оснивачком акту, он је могао да пренесе некоме 

пуномоћ како би обављао неопходне послове, али ћемо ипак изабрати новог руководиоца. У 

међувремену, у току је конкурс за директора јавног предузећа за подземну експлоатацију угља 

"Ресавица" и он иде својим током. 

Ресорно министарство заправо има времена само до краја месеца да изабере менаџера који би 

руководио "Ресавицом" у прелазном периоду, јер је у руднику остало много недовршеног посла. 



7 

 

- Нама је најбитније да све тече уобичајено и да можемо нормално да радимо - каже Небојша 

Миленковић, председник синдиката рудника "Ресавице". - Највећи проблем који тренутно 

имамо јесте што треба да се одобри продужење рада за чак 640 рудара који имају уговор до 

краја месеца. Они су ангажовани на одређено време. Уколико не буде никога ко би могао да им 

потпише решење, могли би да остану без посла, а самим тим би се производња угља 

неупоредиво теже одвијала. 

Новог директора рудника чека много већи задатак, а то је предлог социјалног програма за 

рударе, који ће им бити достављен непосредно пре него што почне затварање два од четири 

рудника. Овај посао треба да буде започет средином ове године. 

 

ЛОША СЛИКА 

РУКОВОДСТВО и запослени "Ресавице" настављају да извршавају све своје радне задатке, како 

би се производња угља и даље несметано одвијала, наводи се у саопштењу "Ресавице". 

- Ко год да је незаконито радио и понашао се, за то треба и да одговара - додаје се у саопштењу. 

- Међутим, случајеви попут недавног хапшења генералног директора који стварају изузетно 

лошу слику у јавности о "Ресавици", представљају само појединачне негативне примере који 

нису и не смеју бити правило у овом рударском комплексу. 

 

 

 
 

Просечна нето плата у марту 47.814 дин, реално већа 1,6% 
 

Извор: Танјуг 

 

Просечна нето плата у Србији исплаћена у марту 2017. износила је 47.814 динара (386 евра), 

што је номинално више за 1,8 одсто, а реално за 1,6 процената у односу на фебруар, објавио је 

данас Републички завод за статистику. 

Мартовска просечна бруто зарада износила је 65.695 динара и у односу на претходни месец је 

већа за 1,3 одсто номинално и за 1,1 пости реално. 

У поређењу са истим месецом прошле године, просечне бруто и нето зараде веће су за 4,2 

процента номинално, односно за 0,6 одсто реално. 

На месечне осцилације индекса просечних зарада у највећој мери утиче динамика исплата, док 

реалнију слику кретања просечних зарада дају међугодишњи индекси, наводи се у саопштењу. 
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Вучић: Ове године ће буквално сви грађани осетити побољшање 
 

Извор: Танјуг  

 

Премијер Александар Вучић изјавио је данас да ће држава у априлу бити у суфициту, те да 

верује да ће цела година бити завршена у плусу, што ће крајем 2017. омогућити повећање плата 

у јавном сектору и пензија, али и боља примања у приватном сектору. 

- Ове године ће буквално сви грађани осетити побољшање - рекао је Вучић у обраћању у 

Лесковцу на отварању реконструисане пруге Винарце-Ђорђево. 

Он је рекао да ће април бити завршен у плусу, иако је у складу са плановима са ММФ и у 

Скупштини Србије предвидјено пола милијари евра дефицта у прва четири месеца, а да ћемо 

имати суфицит. 

- Више од пола милијарде динара смо или уштедели или зарадили - рекао је Вучић. 

Он је навео да ће држава покушати да, уз враћање ранијих обавеза, годину заврши у плусу, што 

значи да ће пред крај 2017. бити и повећања плата у јавном сектору, пензија, те повећање 

минималне зараде и у приватном сектору. 

Рекао је да је то постигнуто захваљујући одговорности и озбиљности не државе, него грађана 

који су показали да верују онима који не нуде лака решења, већ знају да се само тешким радом 

нешто може постићи. 

 

 
 

Застава оружје нови власник Застава ковачнице 

 
Застава ковачницу у банкроту на јучерашњем тендеру купила је, као што је наш лист и најавио, 

Застава оружје, и то по почетној цени од 3,43 милиона евра. Претходно су од учешћа на тендеру 

одустале три компаније - две иностране (кинеска и италијанска) и једна домаћа. 

 

Пише: З. Радовановић 

  

"Био сам спреман да за Ковачницу понудим и шест милиона евра", рекао је јуче нашем листу 

директор Заставе оружја Милојко Брзаковић, наглашавајући да су оружари Ковачницу купили 

из сопствених средстава, а не од десет милиона евра колико износе најављена улагања Владе 

Србије у крагујевачку фабрику оружја. 

- Један од кључних добављача Заставе оружја увек је била Застава ковачница. Били смо свесни 

чињенице да би губљење Ковачнице на било који начин, имало погубне последице не само по 

војну индустрију, него и по цели домаћи металски комплекс. Две године сам убеђивао 

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/voz-od-danas-umesto-50-ide-120-na-sat-vucic-pustio-u-saobracaj-prugu-vinarce-djordevo/c8gmr7x


9 

 

надлежне у Влади да морамо да задржимо фабрику отковака, и на крају је Застава оружје сама 

уплатила депозит за учешће на тендеру, након чега смо добили и сагласност Владе и премијера 

Александра Вучића - каже Брзаковић. 

Како додаје, оружари планирају да од Ковачнице направе центар за домаћу војну и 

аутомобилску индустрију те за произвођаче пољопривредне механизације, што значи да ће се у 

Крагујевцу ковато отковци и за Крушик из Ваљева, Слободу из Чачка, Партизан из Ужица, 

Прву петолетку из Трстеника и друге фабрике. Ковачница ће, додао је, као и до сада отковке да 

испоручује аутомобилским компанијама у Немачкој, Аустрији, Словенији, Мађарској и 

Румунији. 

Нагласио је да је Застава оружје пред склапањем значајног уговора са једним иностраним 

партнером, који ће да "упосли фабрику до средине 2019. године". 

За нову фабрику 10 милиона 

Застава оружје планира да оних десет милиона евра које ће до краја месеца добити од Владе 

Србије, уложи у нову халу површине око 4.000 квадратних метара, те да инвеститора у набавку 

савремене опреме, што ће јој повећати конкурентност на светским тржиштима на којима 

продаје више од 90 одсто својих производа. 

Захвалност Данасу 

Дојучерашњи стечајни управник Застава ковачнице рекао је да је изузетно задовољан што је од 

пропасти спашена фабрика која је дуже од век и по од стратешког значаја за домаћу привреду и 

њен металски комплекс. Задовољан је, каже, и што је фабрика отишла у праве руке", односно 

што је њен нови власник Застава оружје. 

- Захвалан сам листу Данас који је који је својим текстовима о Ковачници скретао пажњу 

надлежних и стручне јавности како на проблеме тако и на значај те фабрике, што је, сигуран 

сам, значајно допринело да Застава ковачница добије респектабилног власника, који ће јој 

отворити нове перспективе - рекао је јуче стечајни управник. 

Профит у Бугарској, дугови у Крагујевцу 

Пропадање Застава ковачнице почело је након приватизације предузећа које је, 2005, купио 

бугарски бизнисмен Валентин Захаријев. Фабрички синдикат, радници и други мањински 

акционари годинама су упозоравали јавност и надлежне државне органе да Захаријев 

уништава Ковачницу изношењем профита у Бугарску и остављањем дугова предузећа у 

Крагујевцу. Држава није реаговала, иако има индиција да је Захаријев, поред Ковачнице, 

уништио још неколико српских фабрика. 

 

 

РЗЗС: Просечна плата скоро 48.000 динара 
 

Просечна нето зарада исплаћена у марту у Србији износи 47.814 динара, саопштио је данас 

Републички завод за статистику. 

  

Пише: ФоНет 

  

У односу на фебруар, просечна нето плата је већа за 1,8 одсто номинално, а за 1,6 одсто реално. 
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У поређењу са мартом прошле године, просечна нето зарада је већа за 4,2 одсто номинално, 

односно за 0,6 одсто реално, наводи се у саопштењу.   

 

 

MOJ NOVI SAD 

Извор: Данас  

 

СИНДИКАТ: Број деце уписане у вртиће далеко већи од законског 

норматива 

 
Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања тражи хитан састанак са 

представницима министарстава просвете, финансија и локалне самоуправе, како би се решили 

горући проблеми на које месецима указују. 

Због тога је, пише "Данас", овај синдикат покренуо је петицију у којој тражи побољшање 

материјалног положаја запослених, увођење платних разреда и побољшање услова рада. 

Петицију, чије потписивање траје до сутра, чланови Самосталног синдиката у четвртак ће 

уручити министру просвете МладенуШарчевићу, изјавила је за овај дневни 

лист Љиљана Киковић, председница те синдикалне организације.  

- Око 40 одсто локалних самоуправа још није исплатило запосленима у предшколским 

установама повишицу плате за шест одсто, а велики број њих није добио ни претходно 

повећање од четири одсто. Много пута смо тражили да финансирање наших зарада пређе на 

републички буџет, министар просвете је обећао да ће се заложити за то решење, али осим низа 

састанака није се десило ништа. Људи су незадовољни, јер када друге делатности које се 

финансирају из државног буџета добију нешто, предшколци су увек изузети и морамо стално 

да се боримо да и нас уваже – каже Киковић за "Данас". 

Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања примедбе и на услове рада: 

- У већини предшколских установа број уписане деце је далеко већи од законског норматива, а 

број запослених мањи, што је условљено забраном запошљавања. Запослени свој рад обављају 

у тешким условима при чему носе и терет повећане одговорности за безбедност деце, што се 

директно одражава на њихово здравље и безбедност на раду – сматра Киковић, додајући да 

синдикат избегава штрајк, јер не жели да користи децу за испуњење својих захтева. 

 

 

 

http://www.danas.rs/drustvo.55.html?news_id=344290&title=Pred%C5%A1kolci+teret+dr%C5%BEavi

