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Директор НСЗ: Најмањи број незапослених у последњих 25 година  
Извор:Бета 

 

Директор Националне службе запошљавања (НСЗ) Зоран Мартиновић изјавио је данас у 
Краљеву да се на евиденцији НСЗ тренутно води 628.000 незапослених, што је најмањи број у 
последњих 25 година. 
- То је најмањи број незапослених на евиденцији у последњих 25 година, што је у неком 
ранијем периоду било незамисливо - рекао је Мартиновић. 
Он је приликом доделе уговора за субвенцију за самозапошљавање и стручну праксу у овом 
граду, навео да се у Краљеву број незапослених смањио за девет одсто у односу на исти период 
претходне године. 
Према његовим речима програми субвенција за самозапошљавање и стручну праксу које 
пројектује Влада Србије кроз Развојну агенцију Србије, Министарство привреде и друге 
потдстицаје кроз НСЗ, су показали високе ефекте. 
- Веома високе ефекте су ови програми показали, имајући у виду да је то један од фактора који 
је довео до смањења незапослених како у Краљеву, тако и у целој Републици - рекао је 
Мартиновић. 
И локалне самоуправе одвајају новац за самозапошљавање 
Он је навео да је од стране локалних самоуправа издвојено око 500 милиона динара за 
програме запошљавања, са којима је НСЗ удружила 450 милиона динара. 
Директорка НСЗ Филијала Краљево Снежана Прелић је казала да се на њиховој евиденцији 
тренутно налази укупно 17.127 особа са општинама Рашком и Врњачком Бањом, док је од овог 
броја 11.375 лица из Краљева. 
- То је само један део за програме запошљавања, и то је оно што у овој години целој Србији 
треба да обухвати близу 25.000 незапослених лица на нашој евиденцији - указала је. 
Градоначелник Краљева Предраг Терзић је изјавио да је програм самозапошљавања подржан 
од стране НСЗ и локалне самоуправе, добра порука младим људима да уз квалитетне идеје могу 
да започну посао. 
Око шездесет особа данас је добило субвенције за самозапошљавање, а двадесет и двоје њих за 
обављање стручне праксе. 
 
 

Синдикати и послодавци за повећање минималца, чека се одлука 
Владе  
Извор:Бета 

 

Представници репрезентативних синдиката сагласни су да минимална цена рада по сату од 
идуће године буде повећана са 130 на 154 динара, рекао је данас председник Уједињених 
гранских синдиката "Независност" Зоран Стојиљковић. 
- Услов Уније послодаваца за повећање минималне цене рада је да буде повећан неопрезиви 
део зараде који је сада 11.600 динара. Још не знамо какав је став о томе Министарства 
финансија - казао је Стојиљковић. 
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Он је рекао да се нада да ће Влада испунити захтев Уније послодаваца јер "то није велики 
уступак пошто мали број државних чиновника има минималне зараде". 
Унија послодаваца Србије тражи да повећање минималне цене рада не буде додатно 
оптерећено пореским наметима. 
- Прихватићемо свако повећање минималне зараде, било да је то 140 динара по сату, што 
предлаже Влада, или 154 динара, колико траже синдикати, јер је то боље решење него да не 
учествујемо у договорима пошто би тада Влада сама наметнула свој предлог који би морали да 
поштујемо - рекао је председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић. 
Он је навео да је за сутра заказана седница Социјално-економског савета Србије на којој би 
требало да се све три стране договоре о повећању "минималца". 
Минимална цена рада по сату од јануара ове године је повећана са 121 динар по сату на 130 
динара, а последњих пет година за 15 динара. 
Минималну зараду од 22.880 динара у Србији прима око 350.000 радника. 
 
 

Михајловић: Проверићемо да ли су у "Ратку Митровићу" добијали 
плате  
Извор:Танјуг 

 

Министарка грађевинарства Зорана Михајловић изјавила је данас да ће њено министарство 
проверити да ли су се радницима компаније "Ратко Митровић", који су обуставили радове у 
Рузвелтовој улици у Београду, редовно уплаћивали порези и доприноси. 
- Инспекција рада мора да провери да ли су исплаћене плате. Оно што ово министарство може, 
је да се погледају "беле" и "црне" листе, да ли се плаћају порези и доприноси - поручила је 
министарка Михајловић на конференцији за штампу. 
 
 

Глигоров: У буџету има новца за повећање плата и пензија  
Извор:Бета  

 

Сарадник Бечког института за међународне економске студије Владимир Глигоров оценио је да 
у буџету Србије има новца за повећање плата у јавном сектору и пензија али да то може 
изазвати одређене проблеме у државној каси и привреди. 
- Повећање плате и пензије допринело би брзој и значајној политичкој подршци Влади Србије, 
председнику државе, и партијама на власти, али постоји неколико разлога да се буџетски 
суфицит искористи за друге потребе - рекао је Глигоров за Бету. 
Један од проблема је, како је објаснио, што раст плата и већа потрошња утичу на раст увоза и 
спољнотрговинског дефицита, што би могло да има негативан утицај на раст укупне 
производње. 
Како је навео, други разлог који не иде у прилог повећању плата и пензија је утицај тог 
повећања на раст плата у приватном сектору, а последица би могла бити смањен интерес за 
улагања у извозни сектор привреде. 
- Трећи разлог који не подржава раст плата у јавном сектору и пензија је то што повећање не би 
било једнократно већ трајни издатак из државне касе. Сада има пара у буџету, али потребно је 
да их буде и у наредним годинама - рекао је Глигоров. 
Он је истакао да ако би се сада повећале плате у јавном сектору и пензије не би било могуће 
смањење пореза или бар не трајно, што је једна од мера подстицаја инвестиција. 
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По речима Глигорова, ако би привредни раст остао спор то би могло да направи фискални 
проблем, можда би била потребна девалвација динара и брза инфлација па би опет била 
потребна стабилизација. 
- Постоје алтернативни начини да се искористи буџетски суфицит, а да они посредно утичу на 
повећање примања запослених, а онда и пензија - рекао је Глигоров. 
 
 

 

 
 

 
ПКБ распродаје земљиште док чека приватизацију 
Аутор: И. Албуновић 

 

Инвеститорима понуђено око пет хектара по почетној цени од око 2,7 милиона евра у Ковилову 

и Борчи 

Док се чека да Министарство привреде коначно одлучи о моделу по коме ће бити приватизован 
ПКБ ова корпорација распродаје земљиште и имовину на најбољим локацијама надомак 
Београда. 
На продају су понуђени: грађевинско земљиште, производне хале и Управна зграда у Ковилову 
као и две парцеле у Борчи. Продаје се укупно понуђено око пет хектара, по почетној цени од 
око 2,7 милиона евра. Интересантно је да ПКБ већ други пут ове године оглашава продају 
земљишта, а право да конкуришу имају и странци. Према тексту огласа објављеног у 
„Политици”, до 20. септембра понуде могу да доставе и домаћа и страна правна и физичка 
лица. 
 
 

Пензионери спремни на покретање појединачних тужби 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 

Све већи број њих размишља да покрене спор против државе привремено умањених пензија, 

чиме им је, сматрају, повређено имовинско право 

Пензионери којима су примања већа од 25.000 динара умањена од новембра 2014. године ре-
шили су да после три и по године помоћ потраже на суду покретањем појединачних тужби. То 
је, сматрају, једини начин да им се разлика умањених пензија једног дана исплати, јер су пен-
зије њихово приватно власништво које им је Законом о привременом умањењу одузето. 
С обзиром на то да је Уставни суд одбацио иницијативу за оцену уставности коју су поднели 
Удружење синдиката пензионера Србије и војни пензионери, није им, кажу, остало ништа дру-
го него да пресавију табак, јер је повређено њихово имовинско право. 
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Радници Ратка Митровића обуставили радове на Славији и у 
Рузвелтовој 
Пише: Љ. Буквић 
 
Два месеца након што су први пут обуставили радове у Мије Ковачевића и на Славији због 
неоверених здравствених књижица и неисплаћених зарада, радници фирме Ратко Митровић 
Нискоградња јутрос су поново одложили алат и прекинули сав посао на реконструкцији путева 
у Рузвелтовој улици код Вуковог споменика, али и на Славији. 
У јулу су постављали асфалт на плус 50, почетком септембра на плус 30. Услови различити, али 
разлог за обуставу рада, опет, исти. 
- Добили смо почетком септембра 15 одсто од фебруарске зараде, неких 5.000 до 6.000 динара, 
и један превоз, шта може са тим да се уради. Треба да плаћамо станове, рачуне, то није довољно 
низашта - каже за Данас Раде Петровић из Самосталног синдиката у овој фирми. Он и још 
двадесетак колега јуче су обуставили рад код Вуковог споменика. Тренутно чекају да виде да ли 
ће им послодавац уплатити оно што им дугује. 
- Дугује нам остатак фебруара, три превоза, јулску плату - набраја Петровић и додаје да 
проблем са платама и односом власника (МБА Миљковић) према радницима траје већ три 
године, готово две године непрекидно. 
- За све запослене у фирми ова ноћна мора траје три године. Људи последњих месеци раде по 
300 до 310 сати месечно, а плаћени су за 170 сати, ни толико - истиче Петровић. Он каже да би 
сваки прековремени сат требало платити дупло, али да се то не поштује већ се повремено деле 
стимулације од неких 7.000 или 8.000 динара. Петровић подсећа и на период од пре пет 
година када су радници били на минималцу, када им је обећаван бонус који никада нису 
добили. 
- Шта ће бити са свима нама када се заврше ови радови који су хитни, ако се сада понашају 
овако. Шта ће бити када реконструкција буде завршена, када сада нема новца за нас - пита се 
Петровић и наглашава да ће обустава радова трајати док им се не исплати новац. 
Послодавац, власник МБА Миљаковић Бранко Миљковић је компанију Ратко Митровић-
Нискоградња приватизовао 2011. када су радници у јулу обуставили посао вредан 15 милиона 
евра, Миљковић им је одмах сутрадан исплатио део зараде. 
Фирма Ратко Митровић-Нискоградња приватизована је пре шест година, а подаци Агенције за 
привредне регистре показују да је прошлу годину завршила у плусу од 165,1 милиона динара, 
готово дупло мањем него годину дана раније, када је салдо на рачуну био 317 милиона динара. 
Миљковићева приватна компанија МБА Миљковић је, према подацима АПР, 2015. годину 
завршила са пословним приходом већим од две милијарде динара и нето добитком од 53,7 
милиона динара. 
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Мировић: Индустријским зонама привући инвеститоре 
Извор: Dnevnik.rs 

 

ШИД: Покрајинске власти наставиће да инвестирају у градњу индустријских зона, јер је јачање 

индустријских зона основни предуслов за привлачење инвеститора, оценио је председник 

покрајинске владе Игор Мировић. 

Он је, приликом обиласка индустријске зоне Адашевци у Шиду, рекао да изградњом 
индустријске зоне на овако важној локацији, тачније ауто-путу, на неколико километара од 
границе са Републиком Хрватском, општина Шид добија могућност да привлачи домаће и 
стране инвеститоре, што ће резултирати повећањем броја запослених. 
Мировић је истакао да је ово једанаеста индустријска пословна зона у коју је Покрајинска влада 
уложила своја средства у протеклих годину дана, као и да следе наредни пројекти чиме ће се 
наставити спровођење циљева покрајинске политике. 
Председник владе Војводине, потпредседник Ђорђе Милићевић и заменик председника 
општине Шид, Зоран Сименовић, обишли су данас индустријску зону Адашевци у Шиду, где су 
у току радови прве фазе изградње приступне саобраћајнице у дужини од 784 метра, која ће 
омогућити приступ радној зони и даљи привредни развој општине Шид. 
Сименовић је изразио задовољство чињеницом да је покрајинска влада препознала потенцијал 
шидске општине, поручивши да ће се захваљујући томе стопа незапослености, у овој општини, 
драстично смањити. 
Прва фаза изградње приступне саобраћајнице омогућиће изградњу осталих инфраструктурних 
објеката на овом потезу као и прилаз будућим корисницима радне зоне Адашевци. 
Овај пројекат, чија укупна вредност износи око 33 милиона динара, заједнички финансирају 
Војводина и општина Шид. 
  
 

  
 

НСЗ: На евиденцији 628.000, никад мање незапослених 
Извор:Бета 

 

Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић изјавио је у Краљеву да се 
на евиденцији НСЗ тренутно води 628.000 незапослених, што је најмањи број у последњих 25 
година. 
"То је најмањи број незапослених на евиденцији у последњих 25 година, што је у неком ранијем 
периоду било незамисливо", рекао је Мартиновић.  
Он је приликом доделе уговора за субвенцију за самозапошљавање и стручну праксу у овом 
граду, навео да се у Краљеву број незапослених смањио за девет одсто у односу на исти период 
претходне године. Према његовим речима, програми субвенција за самозапошљавање и 



7 

 

стручну праксу које пројектује Влада Србије кроз Развојну агенцију Србије, Министарство 
привреде и друге потдстицаје кроз НСЗ, су показали високе ефекте.  
"Веома високе ефекте су ови програми показали, имајући у виду да је то један од фактора који 
је довео до смањења незапослених како у Краљеву, тако и у целој Републици", рекао је 
Мартиновић.  
Он је навео да је од стране локалних самоуправа издвојено око 500 милиона динара за 
програме запошљавања, са којима је НСЗ удружила 450 милиона динара.  
Директорка НСЗ Филијала Краљево Снежана Прелић је казала да се на њиховој евиденцији 
тренутно налази укупно 17.127 особа са општинама Рашком и Врњачком Бањом, док је од овог 
броја 11.375 особа из Краљева.  
"То је само један део за програме запошљавања, и то је оно што у овој години целој Србији 
треба да обухвати близу 25.000 незапослених лица на нашој евиденцији.  
Градоначелник Краљева Предраг Терзић је изјавио да је програм самозапошљавања подржан 
од стране НСЗ и локалне самоуправе, добра порука младим људима да уз кавлитетну идеје 
мога да започну посао. Око шездесет особа данас је добило субвенције за самозапошљавање, а 
двадесет и двоје њих за обављање стручне праксе.  
 
 

Синдикати сагласни: Повећати минималац на 154 динара по сату 
Извор:Бета 

 

Представници репрезентативних синдиката сагласни су да минимална цена рада по сату од 
идуће године буде повећана са 130 на 154 динара, рекао је данас Бети председник Уједињених 
гранских синдиката "Независност" Зоран Стојиљковић.  
"Услов Уније послодаваца за повећање минималне цене рада је да буде повећан неопрезиви део 
зараде који је сада 11.600 динара. Још не знамо какав је став о томе Министарства финансија", 
казао је Стојиљковић. 
Он је рекао да се нада да ће Влада испунити захтев Уније послодаваца јер "то није велики 
уступак пошто мали број државних чиновника има минималне зараде". Унија послодаваца 
Србије тражи да повећање минималне цене рада не буде додатно оптерећено пореским 
наметима.  
"Прихватићемо свако повећање минималне зараде, било да је то 140 динара по сату, што 
предлаже Влада, или 154 динара, колико траже синдикати, јер је то боље решење него да не 
учествујемо у договорима, пошто би тада Влада сама наметнула свој предлог који би морали да 
поштујемо", рекао је Бети председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић. 
Он је навео да је за сутра заказана седница Социјално-економског савета Србије на којој би 
требало да се све три стране договоре о повећању "минималца".  
Минимална цена рада по сату од јануара ове године је повећана са 121 динар по сату на 130 
динара, а последњих пет година за 15 динара. Минималну зараду од 22.880 динара у Србији 
прима око 350.000 радника.  
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ДОГОВОР: Данас одлука о повећању минималца 
 
Унија послодаваца Србије (УПС) тражи да повећање минималне цене рада не буде додатно 
оптерећено пореским наметима 
Представници репрезентативних синдиката и послодаваца сагласни су да минимална цена 
рада по сату од идуће године буде повећана са 130 на 154 динара, али би коначну реч о томе 
данас требало да да Влада Србије на седници Социјално-економског савета.  
- Услов Уније послодаваца за повећање минималне цене рада је да буде повећан неопорезиви 
део зараде, који је сада 11.600 динара. Још не знамо какав је став Министарства финансија о 
томе - рекао је Зоран Стојиљковић, председник Уједињених гранских синдиката „Независност“.  
Унија послодаваца Србије (УПС) тражи да повећање минималне цене рада не буде додатно 
оптерећено пореским наметима.  
- Прихватићемо свако повећање минималца, било да је то 140 динара по сату, што предлаже 
Влада, или 154 динара, колико траже синдикати, јер је то боље решење него да не учествујемо у 
договорима, пошто би тада Влада сама наметнула свој предлог, који бисмо морали да 
поштујемо - рекао је председник УПС Небојша Атанацковић.  
   
 

СРБИЈО, ДА ЛИ СИ ДОТАКЛА ДНО! ДЕЗЕРТЕРИ УЗИМАЈУ ЧИНОВЕ 
ЈУНАЦИМА: Суде часним војницима, за Устав никог не питају! 
 
 
Војни синдикат истиче да се њиховом председнику због говора на протестима спрема отказ, са 
циљем да се угаси синдикално деловање 
Због говора на протестима 2016. и 2017. године, у уторак у 10 сати, у просторијама 
Војнодисциплинског суда у Нишу, одржаће се суђење Новици Антићу, председнику Војног 
синдиката Србије.  
Први пут у новијој историји Србије некоме ће бити суђено због вербалног деликта, у 
неуставном и незаконитом поступку, истичу правници. Војни синдикат, једини 
репрезентативни синдикат у Војсци Србије, позвао је чланство да присуствује овој, како се 
наводи у саопштењу, „мимикрији од суђења у држави Србији, где се газе основна људска права, 
право на слободу говора“.  
Крше Устав Србије  
- Дошло је време да дезертери јунацима узимају чинове! - истиче се у саопштењу синдиката и 
наглашава да се актуелни министар одбране Александар Вулин, уместо да решава 
катастрофалног стање у Војсци Србије, бави „качењем слика и увођењем вербалног деликта“.  
Војни синдикат апострофира да је крајњи циљ процеса одузимање чина Новици Антићу како 
би се стекао услов да му се уручи отказ из Војске Србије, а све то да би се угасило синдикално 
деловање.  
- Овим суђењем крше се Устав Републике Србије, Закон о раду Републике Србије, конвенције 
међународне организације рада о синдикалним слободама и заштити синдикалних права, 
одредбе Конвенције Међународне организације рада о примени принципа права организовања 
и колективног преговарања, одредбе посебног колективног уговора за државне органе које се 

http://www.kurir.rs/pretraga?q=Vulin
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на припаднике Војске Србије примењују на основу одредаба Закона о Војсци Србије - наводи се 
у саопштењу Војног синдиката.  
Према тврдњи правног тима Војног синдиката, који предводи некадашњи војни судија и 
угледни београдски адвокат  
, поред моралних недостатака поступка и људи који учествују у прогону синдикалног лидера, 
војнодисциплински тужилац и Војнодисциплински суд нису надлежни да суде „независном 
правном лицу које ужива посебну уставну, законску и међународну заштиту“.  
Слобода говора  
И то у време кад Србија своје законе прилагођава Европској унији, а притом крши њене 
основне постулате. Ти постулати Европске уније су слобода говора и људска права. Присуство 
суђењу у Нишу најавили су представници међународних организација за људска права, 
удружења грађана и представници Одбора за безбедност Скупштине Србије.  
 

 
 

 
 
 

"Најмања незапосленост у последњих 25 година" 
Извор: Бета 
 
Директор Националне службе запошљавања (НСЗ) Зоран Мартиновић изјавио је у Краљеву да 
се на евиденцији НСЗ тренутно води 628.000 незапослених, што је најмањи број у последњих 
25 година. 
"То је најмањи број незапослених на евиденцији у последњих 25 година, што је у неком ранијем 
периоду било незамисливо", рекао је Мартиновић. 
Приликом доделе уговора за субвенцију за самозапошљавање и стручну праксу у Краљеву, 
Мартиновић је навео да се у том граду број незапослених смањио за девет одсто у односу на 
исти период претходне године. 
Према његовим речима, програми субвенција за самозапошљавање и стручну праксу које 
пројектује Влада Србије кроз Развојну агенцију Србије, Министарство привреде и друге 
потдстицаје кроз НСЗ, показали су високе ефекте. 
"Веома високе ефекте су ови програми показали, имајући у виду да је то један од фактора који 
је довео до смањења незапослених како у Краљеву, тако и у целој Републици", рекао је 
Мартиновић. 
Навео је да је од стране локалних самоуправа издвојено око 500 милиона динара за програме 
запошљавања, са којима је НСЗ удружила 450 милиона динара. 
Директорка НСЗ Филијала Краљево Снежана Прелић је казала да се на њиховој евиденцији 
тренутно налази укупно 17.127 особа са општинама Рашком и Врњачком Бањом, док је од овог 
броја 11.375 лица из Краљева. 
"То је само један део за програме запошљавања, и то је оно што у овој години целој Србији 
треба да обухвати близу 25.000 незапослених лица на нашој евиденцији. 
Градоначелник Краљева Предраг Терзић је изјавио да је програм самозапошљавања подржан 
од стране НСЗ и локалне самоуправе, добра порука младим људима да уз кавлитетну идеје 
мога да започну посао. 
Око шездесет особа добило је данас субвенције за самозапошљавање, а двадесет и двоје њих за 
обављање стручне праксе. 
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Радници железнице штрајкују глађу 
Извор: Бета  

 
Десетак радника Железница Републицке Српске (ЖРС) почели су штрајк глађу због кашњења 
плате, неуплаћених доприноса и накнада за топли оброк и превоз.  
Председник Самосталног синдиката транспортне делатности Златко Марин рекао је 
новинарима да су просторије Железничке станице у Бањалуци закључане по налогу директора 
ЖРС Драгана Савановића, па су се штрајкачи окупили испред тих просторија.  
Он је најавио да ће им се у току дана придружити још 150 колега после радног времена.  
Марин је казао да су се радници ЖРС обраћали Влади РС, парламенту и председнику РС, али да 
њихови проблем нису решени.  
Према његовим речима, радницима се дугује укупно око миллион и по конвертибилних марака 
(око 770 хиљада евра).  
Министар саобраћаја и веза РС Неђо Трнинић сматра да је штрајк железничара неоправдан и 
да се ради о "политички изманипулисаној групи људи од појединаца којима смета успешан 
процес реструктурисања ЖРС".  
Како су пренели бањалучки медији, није тачна инфомација да касни исплата плата радницима 
ЖРС, али ;постоје кашњења накнада за топли оброк и превоз.  
Радници ЖРС су у марту штрајковали глађу неколико дана, а штрајк је окончан након што се с 
вођама штрајка састао председник РС Милорад Додик и обећао им решавање проблема. 
 

 


