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"Брнабић и Шарчевић кажу да нас разумеју, али пара нема" 
Извор: Б92  

 
Министарство просвете саопштило је да је скоро 4.500 наставника у школама технолошки 
вишак. Та листа, међутим, није коначна.  
Како каже председница Уније синдиката просветних радника Јасна Јанковић, Министарство 
просвете је издало правилник којим је “срушено” око 800 одељења. 
“У јулу је на списку било 2.300 људи, а потом се због правилника проширила за 2.000. Имамо 
такође и преко 7.000 људи који немају пун фонд часова”, каже она за Б92. 
Проблем је, како наводи, то што нико од њих неће имати парво да конкурише за 1.200 
отпемнина..  
Наиме, за они који на крају остану без иједног часа обезбеђене су отпремнине, али за највише 
1.200 људи.  
Како додаје то је један од разлога због којих ће просветни радници 1. септембра ступити у 
штрајк.  
“Покушавали смо заиста дуги низ месеци да дођемо преговорима до било каквог договора, али 
није успело. Премијерка Ана Брнабић и министер Младен Шарчевић су навели на састанку да 
нас разумеју, да се слажу да је наша ситуација катастрофална, али да држава нема пара”, 
додала је он.  
Наводи и да ће просветари за 1. септембра у 12 сати изаћи на тргове свих већих градова.  
“Желимо да објаснимо људима да се спрема један закон о запослнима у јавном сектору, који 
хоће да озакони да један доктор наука има мању плату од спремачице која ради у јавном 
предузећу”, рекла је она.  
 

 

 

 
 
Настављају се преговори о минималној цени рада 
Извор:Танјуг 
 
Социјално-економски савет данас ће наставити разговоре на тему минималне цене рада, а 
очекује се и да Влада Србије изнесе своје предлоге, пише "Блиц". 
Минимална цена рада би наредне године, према предлогу синдикалаца, требало да буде 
повећана са 130 на 156 динара по сату, док послодавци пристају на само 137 динара, наводи 
лист. 
У оквиру Социјално-економског савета, синдикати и Унија послодаваца почели су разматрање 
питања повећања минималне цене рада за следећу годину, пише "Блиц", наводећи да 
синдикалци сматрају да раст минималца не сме бити мањи од 20 одсто. 
Све мање од тога је понижавање грађана, каже председница Асоцијације слободних и 
независних синдиката Ранка Савић. 
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"Пораст минималне цене рада од осам одсто, који помињу представници власти, је 
поражавајући. То није довољно према свим параметрима, цени комуналних услуга, животних 
намирница... Повећање од 10 динара је понижење за раднике", каже Савић. 
Према њеним речима, Србија је на последњем месту у региону по висини минималца. 
"Наша влада би морала да учини нешто да побољша стандард грађана. Може да укине или 
смањи опорезивање основице за минималну цену рада, да тих 24.000 динара буде 
неопорезиво", истиче она. 
У Асоцијацији сматрају да цена рада треба да се повећа за 20 одсто, наводи "Блиц". 
"И то је недовољно, али барем задовољава минимум потреба", каже Савић. 
Са тим се слаже и председник гранских синдиката "Независност" Зоран Стоиљковић. 
"Повећање минималца је неопходно... Реално је да тај износ буде двоцифрен, и то пре свега 
због раста продуктивности", нагласио је Стоиљковић. 
С друге стране, како пише лист, за послодавце је најреалније да се минималац повећа за шест 
одсто, али траже да се повећа и неопорезива основица на плате. 
"Повећање зараде не сме да буде само повећање оптерећења привреди, већ мора да се усклади 
са другим решењима. Већ неколико година није повећавана неопорезива основица на плате, 
која сада износи 11.600 динара. Њу би требало повећати барем за онолико за колико се повећа 
минималац, а требало би размишљати и о другим олакшицама", истиче Небојша Атанацковић 
из Уније послодаваца. 
Како наглашава Атанацковић, веће плате се не могу очекивати ако привреда озбиљно не 
напредује. 
"Ми имамо ниску цену рада, али наш раст је мали. Упола мањи од хрватског, и четири пута 
нижи у односу на Словенију. Ове године ће бити мањи од предвиђених три одсто. Синдикати се 
позивају на цену потрошачке корпе. Тачно је да нам зараде заостају за потрошачком корпом 
али послодавци се ослањају на раст БДП-а, инфлацију, незапосленост...", каже Атанацковић. 
"Ако би раст привреде био три одсто и инфлација око три, то значи да реално повећање цене 
рада може да износи шест одсто, али уз олакшице за привреду", каже за "Блиц" Атанацковић. 
Законом је прописано да се сваке године до 15. септембра одређује минимална зарада по сату 
за следећу годину, подсећа лист, наводећи да минималац за ову годину износи 130 динара, или 
22.620 динара месечно. 
 

 

 
 

Кнежевић са радницима "Гоше" 
Пише: Фонет 
 
Министар привреде Горан Кнежевић данас ће се састати са руководством и представницима 
штрајкачког одбора фабрике Гоша из Смедеревске Паланке и са њима разговарати о 
потенцијалним решењима за проблеме те компаније. 
Како подсећа Н1, део радника Гоше у штајку је од марта, због неисплаћених плата и неоверених 
књижица. 
Дуговања Гоше према радницима су у просеку по 600.000 динара или по 20 месечних плата. 
Држава је током штрајка радницима уплатила помоћ од по 60 хиљада динара и оверила је 
радницима здравствене књижице до 30. септембра 2017. 
Власнику компаније, фирми Лиснарт са Кипра држава је понудила репрограм дуга за порез 
који износи више од 500 милиона динара за порезе, доприносе и повезивање стажа. 
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За време трајања штрајка на рачун сваког радника легло је по 130.000 динара. Влада је сваком 
раднику уплатила социјалну помоћ у износу од 60.000 динара, док су од Гоше добили по 
70.000. 
Да би прекинули штрајк радници траже да им Гоша уплати део дуговања и да се обавеже у ком 
ће периоду уплатити остатак. С друге стране, држава и Гоша тврде да уплате не може бити док 
не почне производња, што би фабрици донело приходе. 
У штрајку је, иначе, око 250 радника. Око 70 њих је на послу, а то су махом они који посао 
обављају у канцеларији.  
 

 
 

  
 

Преговори о минималној цени рада настаљају се сутра 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД : Социјално-економски савет данас ће наставити разговоре на тему минималне цене 

рада, а очекује се и да Влада Србије изнесе своје предлоге, пише "Блиц". 

Минимална цена рада би наредне године, према предлогу синдикалаца, требало да буде 
повећана са 130 на 156 динара по сату, док послодавци пристају на само 137 динара, наводи 
лист. 
У оквиру Социјално-економског савета, синдикати и Унија послодаваца почели су разматрање 
питања повећања минималне цене рада за следећу годину, пише "Блиц", наводећи да 
синдикалци сматрају да раст минималца не сме бити мањи од 20 одсто. 
Све мање од тога је понижавање грађана, каже председница Асоцијације слободних и 
независних синдиката Ранка Савић. 
"Пораст минималне цене рада од осам одсто, који помињу представници власти, је 
поражавајући. То није довољно према свим параметрима, цени комуналних услуга, животних 
намирница... Повећање од 10 динара је понижење за раднике", каже Савић. 
Према њеним речима, Србија је на последњем месту у региону по висини минималца. 
"Наша влада би морала да учини нешто да побољша стандард грађана. Може да укине или 
смањи опорезивање основице за минималну цену рада, да тих 24.000 динара буде 
неопорезиво", истиче она. 
У Асоцијацији сматрају да цена рада треба да се повећа за 20 одсто, наводи "Блиц". 
"И то је недовољно, али барем задовољава минимум потреба", каже Савић. 
Са тим се слаже и председник гранских синдиката "Независност" Зоран Стоиљковић. 
"Повећање минималца је неопходно... Реално је да тај износ буде двоцифрен, и то пре свега 
због раста продуктивности", нагласио је Стоиљковић. 
С друге стране, како пише лист, за послодавце је најреалније да се минималац повећа за шест 
одсто, али траже да се повећа и неопорезива основица на плате. 
"Повећање зараде не сме да буде само повећање оптерећења привреди, већ мора да се усклади 
са другим решењима. Већ неколико година није повећавана неопорезива основица на плате, 
која сада износи 11.600 динара. Њу би требало повећати барем за онолико за колико се повећа 
минималац, а требало би размишљати и о другим олакшицама", истиче Небојша Атанацковић 
из Уније послодаваца. 
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Како наглашава Атанацковић, веће плате се не могу очекивати ако привреда озбиљно не 
напредује. 
"Ми имамо ниску цену рада, али наш раст је мали. Упола мањи од хрватског, и четири пута 
нижи у односу на Словенију. Ове године ће бити мањи од предвиђених три одсто. Синдикати се 
позивају на цену потрошачке корпе. Тачно је да нам зараде заостају за потрошачком корпом 
али послодавци се ослањају на раст БДП-а, инфлацију, незапосленост...", каже Атанацковић. 
"Ако би раст привреде био три одсто и инфлација око три, то значи да реално повећање цене 
рада може да износи шест одсто, али уз олакшице за привреду", каже за "Блиц" Атанацковић. 
Законом је прописано да се сваке године до 15. септембра одређује минимална зарада по сату 
за следећу годину, подсећа лист, наводећи да минималац за ову годину износи 130 динара, или 
22.620 динара месечно. 
 

 
 

  
 

Уочи првог звона - мањак деце, вишак просветних радника 
Аутор:Емина Ковачевић 
 
Скоро четири и по хиљаде људи - толики је технолошки вишак у просвети, показују подаци 
ресрног министарства. То међутим не значи да сви ти људи остају без посла, објашњава за Н1 
саветник министра просвете Марко Благојевић. 
Следи процес преузимања - однодно преласка на друга слободна радна места у просвети, после 
кога ће бити јасније колико је њих заиста вишак. 
Школска година, извесно је, почеће штрајком и отпуштањима просветара. Иако их је на листи 
технолошког вишка четири и по хиљаде, колико њих се сели на биро још није јасно. 
"То не значи да је 4.500 људи остало без посла, него да су они изгубили део норме или целу 
норму. Следи тај процес преузимања тих људи како би у петак 1. спетембра могли да објавимо 
нову листу са новим пресеком стања и да видимо шта се то урадило у току ове недеље", рекао је 
марко Благојевић из Министарства просвете. 
Скоро четири и по хиљаде оних који су вишак могу да се пријаве на 27.000 слободних радних 
места у просвети. У синдикатима упозораву да то преузимање није баш једноставно, јер се 
понуда и потражња најчешће не подударају. 
"Јасно је да је немогуће потребу за наставником балета задовољити тако што ће прећи 
наставник математике, српског језика или биологије у ту школу и изводити наставу", каже 
Весна Војводић из Синдиката просветних радника Независност. 
Осим што није једноставно, такозвано преузимање у просвети за неке ће значити отказ. Јер су 
такозвана слободна радна места на која претендују вишкови, заправо радна места на којима 
раде људи на одређено. И којима онда следи прекид уговора. 
"То су неки млади људи који раде пет или шест година и таман је расписан конкурс и онда је 
донета одлука Владе Републике Србије да не може да се заснива радни однос на неодређено 
време и они раде", рекао је Слободан Брајковић из Синдиката радника у просвети. 
Све док неко од сталног запослених ко постане вишак не дође на њихово радно место и пошаље 
их на биро. То је прича која ће се у српској просвети понављати сваке године - јер је деце све 
мање па су вишкови неминовни. 

http://rs.n1info.com/topicv80/Emina-Kovacevic/1
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"Па ја не знам за још неку годину коме ћемо ми држати наставу, ако се смањује број деце 
смањује се број одељења и просветних радника", додаје Брајковић. 
Тако је у српским школама ове године 800 одељења мање него прошле.  
 
 

 

 
 
 

Највеће плате у целој Србији имају Новобеограђани, а становници 
овог града просечно зарађују мање од 27.000 динара  
Извор:Бета 
 
По висини просечне нето плате исплаћене у јулу на првом месту у Србији налази се Нови 
Београд са исплаћених 76.466 динара, на другом месту је Сурчин са просеком од 76.417 динара 
и на трећем Костолац са зарадама од 71.059 динара, показују најновији подаци Републичког 
завода за статистику. 
Званична статистика говори да су најмање плате прошлог месеца исплаћене у Трговишту - 
свега 26.884 динара, а потом у Црној Трави 27.885 динара и Ћићевцу 28.011 динара. 
Међу већим градовима у Србији, по висини просечне плате, предњачи Београд са просеком од 
60.506 динара. За њим следи Пирот са исплаћених 59.498 динара и Нови Сад са просечном 
зарадом од 54.423 динара. 
Међу мањим местима која се могу похвалити високим просеком јулских плата на првом месту 
је Лајковац са просеком од 64.194 динара и Севојно са 56.780 динара. 
Републички просек који је у јулу износио 48.101 динар, није достигла велика већина места 
јужно од Београда, између осталих ни Ниш, Крагујевац и Врање који важе за индустријске 
центре региона у којима се налазе. 
У Нишу је просечна јулска плата износила 42.863 динара, у Крагујевцу 44.611, а у Врању 39.201 
динар. 
Просечна јулска нето плата у Србији, према рачуници Републичког завода за статистику, у 
односу на претходни месец номинално је мања за 2,3 одсто, а реално мања за 1,9 процената. 
У поређењу са истим месецом прошле године нето плата већа је за 3,9 одсто номинално, 
односно за 0,7 одсто реално. 
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БИТКА ЗА ПОВЕЋАЊЕ МИНИМАЛЦА: Газде згрћу профит, 
радницима мрвице 
Извор:Фонет 
 
Синдикати и послодавци сагласни су да минималну плату, која је сада испод 200 евра, треба 
повећати, али потежу и различите аргументе под којим условима то треба учинити. 
Зоран Ристић из Уједињених гранских синдиката „Независност“ истиче да послодавци 
злоупотребљавају институцију минималца, односно да минималну зараду посматрају као 
стандард, а не као изузетак.  
- Највећи број послодаваца посматра минималац као нешто уобичајено, према Закону о раду 
она би требало да буде уговарана само кад се десе поремећаји у пословању послодавца. Влада 
промовише Србију као дестинацију с квалитетном и јефтином радном снагом, као да запослени 
треба да буду срећни што примају минималац - рекао је Ристић за Н1.  
Он додаје да је Србија рекордер по подизању продуктивности рада, а да је повећање зарада 
мало.  
- Резултати показују да је повећан профит послодаваца, па није га сам створио већ с радницима 
- рекао је Ристић.  
Анкета Уније послодаваца Србије (УПС) показала је да две трећине послодаваца сматра да се 
нису стекли услови за раст минималне цене рада јер нису добили никакво финансијско 
растерећење.  
- Потребно је повећање зарада, али не може само на терет послодаваца, мора и држава да 
учествује - истакао је Небојша Атанацковић из УПС.  
 

 


