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Неће се свидети синдикатима, плате на дневном реду 
Извор:Танјуг 

  

 
Београд -- Циљ Владе Србије је креирање подстицајног пословног окружења, поручила је 
министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић.  
Како је објаснила, то се остварује кроз смањивање административних баријера за пословање и 
успостављање механизама који ће позитивно утицати на економски раст.  
Брнабић је на традиционалној вечери за чланове (Мемберс Диннер), коју организује Немачко-
српска привредна комора казала да је државна управа важна како за грађане тако и за 
привреднике.  
"Ту су важни привредници у Србији и објаснићу им оно што смо урадили до данас, шта 
тренутно радимо и шта планирамо да радимо. Фокус је на томе докле смо дошли у процесу 
национализације али и у даљем процесу оптимизације. То је важно за привреднике, јер 
ефикасна државна управа је важна и за грађане али и за привреду", рекла је Брнабић.  
Она је говорећи на скупу, представила резултате и планове ресорног министарства у пољу 
реформе државне управе, ИТ савета али и оснивање Националне академије за јавну управну.  
Између осталог, Брнабић је за јун најавила примену пројекта еЗуп којим ће бити повезано шест 
највећих база података у Србији - матичне књиге, базе Мупа, Пореске управе , Фонда ПИО, 
Националне службе за запошљавње и Централног регистра обавезног социјалног осигурања.  
Она је најавила и формирање мобилних тимова које ће у својим градовима помагати да 
савладају примену тог пројекта.  
Као још једну важну повољност за послодавце, министарка државне управе и локалне 
самоуправе, најавила је укидање обавезе овере здравственог осигурања.  
Говорећи и о министарском ИТ савету на чијем је челу, министарка је поручила да је циљ рада 
тог Савета да Србија ухвати прикључак са ИВ индустријском револуцијом и дигитализацијом.  
Велика ствар која долази, навела је она, јесте реформа плата, што каже неће бити популарна 
мера, али мора се спровести.  
"Направићемо тешке политичке одлуке, и рећи да је ово реформа која мора бити направљена, 
иако се многим синдикатима неће свидети", казала је она.  
Присутне је на почетку скупа поздравио и извршни директор АХК Србија, Мартин Кнап, а 
председник АХК Србија, Роналд Зелигер најавио је министарску рекавши да верује у реформе у 
Србији и да веома цени министарку Брнабић. 
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Министарка најавила протесте синдиката 
Пише: ФоНет 
 
Проучавамо мрежу школа у Србији и мораћемо нажалост да затворимо оне у којима има један 
или два ученика, изјавила је вечерас министарка државне управе и локалне самоуправе Ана 
Брнабић на састанку са члановима Немачко-српске привредне коморе у Београду. 
Брнабић је оценила да су за Србију кључне реформе у просвети, здравству и области социјалне 
заштите. Она је указала да ће реформе у просвети водити и смањењу броја наставника. Као 
једну од новина Брнабић је најавила увођење информационих технологија као обавезног 
предмета од петог разреда. 
Брнабић је истакла и да је у финалној фази закон о платама у јавном сектору, укључују 
здравство, просвету и социјалне службе. Према њеним речима, обављен је први круг разговора 
са синдикатима, али нажалост неће бити могуће постићи сагласност са свима. 
Биће потребно донети политичку одлуку, оценила је Брнабић и указала да су могући и 
протести појединих синдиката упркос преговорима. 
Према Брнабић, у финалној фази је и закон о платама запослених у локалној самоуправи и она 
очекује да он буде донет убрзо после успостављања нове владе. 
Брнабић сматра и да је број запослених у јавној администрацији у Србији довољно смањен и да 
сада само треба обезбедити да уштеде које су направљене постану трајне. Председник Управног 
одбора Немачко српске привредне коморе Роналд Зелигер је поручио да чланице тог удружења 
верују у 
Србију и да сматрају да ствари иду у добром правцу. 
Он је подвукао значај увођења дуалног образовања у Србији истакавши да је то важно за 
будуће  генерације. 
 
 

„Одмрзнут“ штрајк у „Гоши“ 
Пише: Д.Ђ. 
 
Пошто нису добили обећану исплату од по 30.000 динара, радници Фабрике шинских возила 
„Гоша“ од сутра поново штрајкују, преноси регионални портал Подунавље.инфо. 
По потписаном споразуму са пословодством, последњи рок за исплату тих 30 хиљада био је 25. 
мај. Како се то није догодило до краја радног времена, донета је одлука да се штрајк „одмрзне“. 
Од сутра у 7 часова, у „Гоши“ поново обустављамо рад, кажу у штрајкачком одбору, који је био 
свих ових дана у сталном заседању. Чекали су да ли ће оно што је пре десетак дана договорено, 
и у споразуму потписано, бити и испуњено. Ова исплата била је прва ставка споразума. 
– Новац нисмо добили и у 7 сати крећемо поново са штрајком. Разговарао сам са радницима и 
они су били изричити да неће више да попуштају зато што смо милион пута преварени – каже 
Милан Вујчић, председник штрајкачког одбора. 
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Априлска плата 49.635 динара 
Пише: Фонет 
 
Просечна нето зарада у Србији исплаћена у априлу била је 49.635 динара, саопштио је данас 
Републички завод за статистику. 
Просечна априлска бруто зарада, са порезима и доприносима, износила је 68.246 динара. У 
поређењу са априлом прошле године, просечна нето зарада номинално већа за 0,8 одсто, а 
реално је мања за 3,1 одсто, док је просечна бруто зарада номинално већа за 1,2 одсто, а реално 
је мања за 2,7 одсто. 
У односу на март ове године, просечна априлска нето зарада већа је за 3,8 одсто номинално и 
за 3,0 одсто реално, док је бруто зарада већа за 3,9 одсто номинално и за 3,1 реално. 
 

 

 

 
 

Априлска плата за 3,1% мања него у истом месецу 2016 
Извор:ФоНет 
 
Просечна нето зарада у Србији исплаћена у априлу била је 49.635 динара, саопштио је данас 
Републички завод за статистику.  
Просечна априлска бруто зарада, са порезима и доприносима, износила је 68.246 динара.  
У поређењу са априлом прошле године, просечна нето зарада номинално већа за 0,8 одсто, а 
реално је мања за 3,1 одсто, док је просечна бруто зарада номинално већа за 1,2 одсто, а реално 
је мања за 2,7 одсто.  
У односу на март ове године, просечна априлска нето зарада већа је за 3,8 одсто номинално и 
за 3,0 одсто реално, док је бруто зарада већа за 3,9 одсто номинално и за 3,1 реално.  
 
 

Вучић: У октобру о будућности Фијата у Србији 
Извор:Бета 

 

Премијер Србије Александар Вучић најавио је у Крагујевцу да ће у октобру разговарати са 
извршним директором ФЦА групације Алфредом Алтавилом и да ће тада јасније сагледати 
будућности Фијата у Србији. 
Заједничком послу Србије и Фијата у Крагујевцу, како је рекао Вучић, погодовала би 
стабилнија ситуација у Италији и изразио очекивање да ће тако и бити. 
На питање да ли ће после истека уговора бити потписан нови уговор о улагањима Србије у 
компанију ФЦА и наставку стратешког партнерства са Фијатом, Вучић је рекао да не може 
ништа да гарантује.  
"Не могу да гарантујем ништа, али изражавам наду и уверење да ће то бити случај и ми ћемо 
вредно да радимо", рекао је он.  
На питање да ли ће се производити још неки модел возила у Крагујевцу, Вучић је рекао да то 
није уговорна обавеза италијанске компаније.  
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"Радимо вредно на томе, разговарам са Алавилом, али не могу ништа јавно да кажем", рекао је 
он. 
Вучић је казао да очекује да за месец или два буду завршени преговори о доласку једне велике 
немачке компаније у Крагујевац која ће производити делове за аутомобиле и запослити 1.000 
људи. Најавио је инвестицију у Крагујевцу и једне мање немачке компаније, као и једне 
италијанске.  
Додао је да се немачка компанија премишља да ли да отвори погон у Врању, Лесковцу, 
Крушевцу, Краљеву или Крагујевцу и да он "навија" за Краљево. 
 

 
Брнабић најављује затварање школа са једним или два ђака 
Извор:ФоНет 

 

Држава ће морати да затвори школе које имају по једног или двоје ученика, најавила је 
министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић на састанку са члановима 
Немачко-српске привредне коморе у Београду. 
Министарка Ана Брнабић је оценила да су за Србију кључне реформе у просвети, задравству и 
области социјалне заштите. Она је указала да ће реформе у просвети водити и смањењу броја 
наставника. 
Као једну од новина у школству Брнабић је најавила увођење информационих технологија као 
обавезног предмета од петог разреда. 
Министарка је истакла и да је у финалној фази закон о платама у јавном сектору, укључујући 
здравство, просвету и социјалне службе. Она каже да је обављен први круг разговора са 
синдикатима и додаје да "нажалост неће бити могуће постићи сагласност са свима". 
"Биће потребно донети политичку одлуку", оценила је Брнабић и указала да су могући и 
протести појединих синдиката упркос преговорима. 
Према њеним речима, у финалној фази је и закон о платама запослених у локалној самоуправи 
и она очекује да он буде донет убрзо после успостављања нове владе. 
Брнабић сматра и да је број запослених у јавној администрацији у Србији довољно смањен и да 
сада само треба обезбедити да уштеде које су направљене постану трајне. 
 

 
Јанковић: Проблеми стижу, само слушамо да ће бити боље 
Аутор:Стефан Станковић  
 
Пред састанак представника репрезентативних синдиката просвете с министром просвете 
Младеном Шарчевићем, председница Уније синдиката просветних радника Србије Јасна 
Јанковић каже да на тај састанак не иде с много оптимизма, јер су теме исте, а разговори не 
доводе до решења."Проблеми стижу, само слушамо да ће бити боље", рекла је она у Новом 
дану. 
Како каже разговори изгледају тако да представници синдиката одлазе с конкретним 
захтевима који, наводи, нису нереални и о којима су се већ договарали а сада би их само 
требало оперативно спровести. 
Јанковић наводи да је један од захтева да људи који уносе податке у инфромациони систем 
Доситеј буду плаћени, јер постоји правилник за то. 
Стратегија синдиката је да разговарамо и преговарамо. Ако ништа од тога не уроди плодом, 
наравно да ћемо штрајковати. 

http://rs.n1info.com/topicv25/Stefan-Stankovic/1
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"Ми разговарамо, али испада да нема новца, обећава се да ћемо бити на првом месту приликом 
плаћања. Нама је нови закон о раду донео проблеме приликом обрачуна зараде током лета, 
успели смо да повратимо средства која су нам узета током лета 2015, сада очекујемо да се 
исправи то што нам је одузезо 2014, због цене рада наш четврти степен је на минималцу, а то су 
људи који раде важан посао за школу", наводи она. 
Јанковић јаже да очекује да се реши дуг за 2014. годину, иначе ће позвати чланство да тужи 
школе и додаје да се захтеви увек предају у писменој форми да се не би десило да неко каже да 
се о нечему није разговарало. 
"Добра ствар је што је образовање добијало више од других, лоше је што је образовање толико 
ниско, јер смо толико испод просека". 
Она сматра да је Шарчевић унео нову енергију у министарство, донео промену и покушао да 
мобилише све снаге. 
"Схватио је ту расподелу технолошких вишкова, сарађивали смо доста на закону, могу да 
похвалим то што је радио када је дошао. Не могу да похвалим што и даље не слуша струку, 
синдикате гледа као противнике, показује се да друштво није спремно да чује оне који о 
образовању највише знају". 
Говорећи о дуалном образовању, Јанковић је рекла да тај систем није новост јер је осмишљен у 
СФРЈ и да треба бити пажљив с њим јер има "много замки" 
"Ако одрадимо како не треба наша деца ће бити модерни робови, па ће радити за неке странце, 
деца морају да имају добре услове за рад и да им се плаћа. Често се говори да странци не плаћај 
ни оне који раде за њих зашто би плаћали децу". 
Он наводи да постоји велики вишак запослених у школама који покушавају да буду збринути 
преко технолошких вишкова, али истиче да поједине струке не могу да пронађу јер не желе да 
раде у школи. 
 

 

 
 
 
Пећинчани први по платама у Војводини 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
НОВИ САД: Просечна бруто зарада исплаћена у априлу у Србији износи 68.246 динара, док је 

просечна нето зарада, без пореза и доприноса, прошлог месеца била 49.635 динара, саопштено 

је из Републичког завода за статистику. 

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада је 3,9 одсто номинално већа и 3,1 одсто 
реално, док је просечна нето зарада већа 3,8 одсто номинално и три одсто реално. У поређењу с 
истим месецом прошле године, просечна бруто зарада номинално је већа 1,2 одсто, а реално је 
мања 2,7 одсто, док је просечна нето зарада номинално већа 0,8 одсто, а реално је мања 3,1 
процента. 
Просечна нето зарада у Војводини мања је од републичког просека око 650 динара, јер је била 
48.983 динара. Испод републичког просека практично су зарађивали сви радници у Војводини, 
осим у Јужнобачкој области, где је просек зарада прошлог месеца био 54.424 динара, и 
Јужнобанатској области, где је просек априлске зараде био 51.087. 
Најмању просечну зараду у априлу остварили су запослени у Западнобачкој области – 41.190 
динара, следе они у Севернобнатској области са зарадом од 42.513, у Средњобанатској области 
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просечна зарада у априлу била је 44.273, у Севернобачкој области запослени су просечно 
зарадили 45.184, а у Сремској области 46.121 динар. 
Највише зарадили у Сурчину 

Највише просечно примање у Србији прошлог месеца имали су запослени у Београду – 61.944 
динара, а најмања просечна зарада у априлу забележена је у Топличкој области – 34.870 
динара. Највиша просечна зарада исплаћена је у Сурчину – 86.205 динара, а најнижа у 
Трговишту – 25.813. 
Подаци о просечним зарадама показују да су примања веома различита и да је између највише 
и најниже просечне плате у Војводни, посматрано по областима, разлика и већа од 13.000 
динара. Разлике у примањима запослених у Војводини посебно су видљиве кад се упореде 
највећа и најмања просечна зарада исплаћена у априлу. Подаци показују да запослени који 
раде у Пећинцима, где је исплаћена највиша априлска просечна зарада на територији 
Војводине од 63.806 динара, имају више него дупла примања од општине у којој је забалежена 
најнижа просечна зарада –  Алубунара – где је у априлу она била 30.635 динара. 
Занимљиво је и да у Јужнобачкој области, где је просечна плата највиша у Војводини, има 
много општина у којима су те зараде испод 40.000 динара. Извесно је да најмање зарађују 
становници Западнобачке области, а само у Апатину у висини просечне републичке зараде, док 
је плата у Сомбору, Кули и Оyацима далеко испод просека. 
У Јужнобачкој области највећи просечна зарада износи 59.646 динара и исплаћена је у Новом 
Саду, а изнад просека су зарађивали и они који раде у Бачкој Паланци – 53.617 динара. Износ 
виши од просечне републичке зараде сместио се и у коверте запослених у Панчеву – 54.390 
динара, Вршцу – 59.743, док је у Сремској Митровици, с исплаћених 49.405 динара, на граници 
тод износа. Испод 40.000 динара зарадили су запослени у Сремским Карловцима, Бачу, 
Бачком Петровцу, Жабљу, Србобрану, Тителу, Белој Цркви, Темерину, Опову, Пландишту, 
Ковачици, Чоки, Малом Иђошу, Новом Бечеју, Сечњу, Кули, Оyацима, Руми и Иригу. 
  

 
Нето плата у априлу реално већа 3,0% у односу на март  
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Просечна нето зарада исплаћена у Србији априлу 2017. године износила је 49.635 

динара, и реално је већа за 3,0 одсто, а номинално за 3,8 процената у односу на март, саопштио 

је данас Републички завод за статистику.   

У поређењу са истим месецом прошле године, просечна априлска плата без пореза и доприноса 
била је номинално већа за 0,8 посто, а реално мања за 3,1 проценат.  
Просечна бруто зарада исплаћена у априлу износила је 68.246 динара, и у односу на претходни 
месец је реално већа 3,1 одсто, а номинално је већа за 3,9 одсто.  
На годишњем нивоу, априлска бруто плата бележи номинално раст за 1,2 процента, док је 
реално нижа за 2,7 одсто, наводи се у саопштењу. 
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У Србији од почетка године основане ЧАК 2.924 ФИРМЕ, ево чиме се 
баве  
Аутор:Слађана Гаврић 

 

Закључно са априлом 2017. у Србији су основана 2.924 нова предузећа, што је за четири одсто 
више него у истом периоду прошле године. 
Највише компанија (314) бави се трговином робе на велико, затим консултантским 
активностима у вези с пословањем (146), угоститељством (118), друмским превозом терета (115) 
и изградњом (106). 
У АПР-у истичу да је највише нових фирми регистровано у Београду, чак 1.540, што је више од 
50 одсто. Следе Јужнобачки округ са 293 компаније, од којих 245 у Новом Саду, Севернобачки 
округ са 96, од којих 80 у Суботици, затим Рашки округ са 89... 
Економиста Љубомир Маџар каже да ови подаци доста говоре о томе како се грађани 
предузетнички оријентишу. 
- По томе видимо у ком правцу је усмерена индивидуална иницијатива. Природно је да, када је 
реч о великом броју новооснованих компанија, доминирају ситни предузетници. А када су они 
у питању, природно је да се оријентишу на послове који не траже много улагања, превелик 
капитал и ризик. Тако да нисам изненађен да је највише нових у трговини – наглашава Маџар. 
Он додаје да га не чуди ни велики број консултантских фирми: 
- Има много школованих људи који су незапослени и онда уђу у те воде. 
Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца, каже да увек постоји одређен број људи 
који крећу нешто самостално да раде. 
- Сада држава мора да се потруди да не остане све на великом броју нових компанија ове 
године, него да и у наредним годинама имамо позитиван тренд. Проблем је што за српску 
привреду нису најбоље решење делатности које “бирају” нови предузетници. То нас прати 
годинама. Морамо више да идемо ка производним и услужним делатностима – наглашава 
Атанацковић. 
 
 

Брнабић: Циљ је креирање подстицајног пословног окружења  
Извор:Танјуг 
 
Циљ Владе Србије је креирање подстицајног пословног окружења кроз смањивање 
административних баријера за пословање и успостављање механизама који ће позитивно 
утицати на економски раст, поручила Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана 
Брнабић на Мемберс Диннеру, манифестацији коју организује Немачко-српска привредна 
комора. 
Брнабић је, у изјави Тањугу, непосредно пре почетка манифестације рекла да је државна 
управа важна како за грађане тако и за привреднике. 
- Вечерас су ту вазни привредници у Србији и објаснићу им оно што смо урадили до данас, шта 
тренутно радимо и шта планирамо да радимо. Фокус је на томе докле смо дошли у процесу 
национализације али и у даљем процесу оптимизације. То је важно за привреднике, јер 
ефикасна државна управа је важна и за грађане али и за привреду - рекла је Брнабић. 
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Она је говорећи на скупу, представила резултате и планове ресорног министарства у пољу 
реформе државне управе, ИТ савета али и оснивање Националне академије за јавну управну. 
Између осталог, Брнабић је за јун најавила примену пројекта еЗуп којим ће бити повезано шест 
највећих база података у Србији - матичне књиге, базе Мупа, Пореске управе , Фонда ПИО, 
Националне службе за запошљавње и Централног регистра обавезног социјалног осигурања. 
Она је најавила и формирање мобилних тимова које ће у својим градовима помагати да 
савладају примену тог пројекта. 
Као још једну важну повољност за послодавце, министарка државне управе и локалне 
самоуправе, најавила је укидање обавезе овере здравственог осигурања. 
Говорећи и о министарском ИТ савету на чијем је челу, министарка је поручила да је циљ рада 
тог Савета да Србија ухвати прикључак са ИВ индустријском револуцијом и дигитализацијом. 
Велика ствар која долази, навела је она, јесте реформа плата, што каже неће бити популарна 
мера, али мора се спровести. 
- Направићемо тешке политичке одлуке, и рећи да је ово реформа која мора бити направљена, 
иако се многим синдикатима неће свидети - казала је она. 
Присутне је на почетку скупа поздравио и извршни директор АXК Србија, Мартин Кнап, а 
председник АХК Србија, Роналд Зелигер најавио је министарску рекавши да верује у реформе у 
Србији и да веома цени министарку Брнабић. 
Зелигер: Брнабић може да промени неефикасност бирократије  
Једна од највећи замерки за привреду Србије била је да је бирократија преспора и неефикасна, 
а Немачко-српско привредна комора (АХК Србија) сматра да министарка државне управе и 
локалне самоуправе Ана Брнабић може то да промени и зато је подржава, рекао је вечерас 
председник те коморе Роналд Зелигер. 
Он је у изјави за Тањуг, непосредно пре Мемберс диннер-а, манифестације која окупља 
привреднике, а организује је АХК, рекао да је Ана Брнабић позвана вечреас да привредницима 
представи рад министарства на чијем је челу. 
- Немци воле ефикасност и јасно дефнисане процесе, а министарка Ана Брнабић је веома 
добара у успостављању Е-управе и ми покушавамо да је подржимо и баш зато смо је позвали 
овде вечерас да прошири вест о томе шта ради - рекао је Зелигер. 
Он каже да су неефикасност, спорост и нетранспарентност бирократије биле највећа замерка 
српском окружењу, али да је Брнабић способна то да исправи. 
- Ми смо само желимо да подржимо то јер верујемо у Србију и желимо да дође што више 
инвеститора - поручио је Зелигер. 
 
 

Просечна нето зарада у Србији у априлу повећана на 49.635 динара  
Извор:Бета  

 

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) у Србији исплаћена у априлу ове године 
износила је 49.635 динара и номинално је била већа за 3,8 одсто него претходног месеца, а 
реално већа за три одсто, саопштио је данас Републички завод за статистику. 
У поређењу са априлом 2016. године просечна нето зарада је номинално већа за 0,8 одсто, а 
реално је мања за 3,1 одсто. 
Просечна бруто зарада у априлу ове године износила је 68.246 динара, што је за 3,9 одсто 
номинално више него у марту и за 3,1 одсто реално, а у односу на исти месец прошле године 
номинално повећање је 1,2 одсто, а реално је смањење 2,7 одсто. 
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"Независност" тражи изузимање просвете 
Извор:ФоНет 
 
Грански синдикат просветних радника Србије "Независност" затражио је изузимање просвете 
из Закона о запосленима у јавним службама и оценио да је радна верзија тог закона очигледан 
пример прављења закона по мери најповлашћенијих у друштву - државних органа, а на штету 
запослених у образовању. 
Показало се да су беспредметна наша очекивања да ће запослени у образовању постати 
равноправни са другим буџетским корисницима, пише у саопштењу. 
Синдикат указује да је видљива намера законодавца да се просвета искористи за удомљавање 
партијских кадрова. 
 

 


