
1 

 

 

 

          

14. септембар 2017. 

                                        

  

 

 
 

 

Минималац 143 динара (стр. 2) 

Вулин: Боримо се да безбедност на раду буде још боља (стр. 3) 

Лов на оне који раде на црно (стр. 3) 

Већи минималац неће плаћати послодавци (стр. 4) 

Вулин: Повећање плате највише за војнике и подофицире (стр. 5) 

Брнабић: У наредне три недеље одлука о расту плате и пензија (стр. 6) 

АНАЛИЗА "БЛИЦА" За просечну потрошачку корпу потребна скоро 

ТРИ увећана минималца (стр. 7) 

Више контрола инспектора у борби против сиве економије (стр. 9) 

Јулска плата само за оне који су се "побунили" (стр. 10) 

Одакле Фијатовом синдикату четврт милиона евра? (стр. 11) 

Могућ прекид штрајка у Гоши (стр. 13) 

Радници Гоше почињу да раде у петак (стр. 13) 

Плате и пензије у просеку могу порасти 10 одсто (стр. 14) 

Око 3.000 радника из Пирота тражи од Владе неисплаћене плате (стр.15 ) 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

 

Минималац 143 динара 

Аутор: Ј. Ж. С.  

Социјално-економски савет предложио Влади најнижи гарантовани износ. 

Синдикати кажу да нису имали могућност да бирају 

МИНИМАЛНА цена рада по сату у 2018. години биће 143 динара, предложено је на седници 

Социјално-економског савета, а коначну одлуку о томе донеће Влада на некој од наредних 

седница. Најнижи износ повећан је у односу на досадашњи за 13 динара по сату, што је 10 

одсто, како је раније и најављивано из Владе. 

СЕС је прихватио предлог Душана Вујовића, министра финансија, који је објаснио да постоји 

простор у буџету да се минималац повећа за поменути износ и да би све преко тога урушило 

буџет за наредну годину. Министар је обећао да, с друге стране, неће бити нових оптерећења за 

привреду. 

Душко Вуковић, потпредседник СССС, каже за “Новости” да синдикати нису имали другу 

могућност него да прихвате понуђено. 

- Задовољни смо што је направљен помак и консензус, али не и износом. Покушали смо да 

добијемо 149, али нисмо успели - каже наш саговорник. 

Вуковић наглашава да је социјални дијалог у Србији сада на једном вишем нивоу, с обзиром на 

то да већ дуго није било договора између послодаваца и синдиката, а прихваћено је и да 

убудуће приоритет при одређивању гарантованог износа има минимална потрошачка корпа. 

- И поред тога што нисмо добили износ који смо тражили, направили смо велики помак јер је 

минималац у односу на прошлу годину повећан за 13 динара, што јесте недовољно, али 

највише до сада. 

Рок за утврђивање минималне цене рада за наредну годину је 15. септембар, а ова цена ће 

важити од 1. јануара 2018. године. Она је по сату од почетка ове године повећана са 121 динар 

на 130 динара. Минималац од 22.880 динара у Србији прима око 350.000 радника, а у 

претходних пет година је минималац повећан за 15 динара. 

 

ТРАЖИЛИ 154 ДИНАРА 

Репрезентативни синдикати, Савез самосталних синдиката Србије и Грански синдикати 

“Независност” тражили су у преговорима да гарантовани износ буде 154 динара, а услов Уније 

послодаваца био је да истовремено буде повећан неопорезиви део зараде који је сада око 11.800 

динара. 
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Вулин: Боримо се да безбедност на раду буде још боља 

Извир: Танјуг 

Александар Вулин изјавио је да је Влада Србије издвојила значајна средства да се 

несреће у фабрикама наменске индустрије не понове и да се бори да безбедност и 

заштита на раду буду још боље 

Министар одбране Александар Вулин изјавио је да је Влада Србије издвојила значајна средства 

да се несреће у фабрикама наменске индустрије не понове и да се бори да безбедност и заштита 

на раду буду још боље. 

Он је у Лучанима на питање у вези са безбедношћу на раду у наменској индустрији и новцу који 

је опредељен да се она повећа, а посебно после последње несреће у фабрици у тој општини, 

рекао да су надлежни врло озбиљно приступили том проблему и да је влада определила 

значајна новчан средства да се такве ситуације не понове. 

 

Вулин је рекао да је новац уложен у противпожарни систем, као и у проширење свих облика 

безбедности. 

Кад је реч о последњој несрећи у Лучанима, Вулин је рекао да су на лице места изашле три 

комисије, фабричка, Министарства одбране и Министарства рада и да је урађено све да се такве 

ствари не понове. 

 

Указао је, међутим, да се такве ствари неће поновити само када будемо имали апсолутну 

аутоматизацију. 

“Пре тога, такве ствари ће се дешавати, а на нама је да буду што ређе и да последице не буду 

тако страшне и катастрофалне. Ово што се десило, десило се у процесу поризводње који је до 

тада сматран потпуно безбедним. Поуке су извучене и наставићемо да се боримо да безбедност 

и заштита на раду буду још боље”, рекао је Вулин и додао да је издвојени новац правилно 

утрошен. 

“Уосталом, противпожарни систем је деловао и тог фаталног дана, али, нажалост, десила се 

трагедија”, рекао је Вулин. 

 

Лов на оне који раде на црно 

Аутор: Д. И. КРАСИЋ  

У ПКС одржана отворена врата привредника са представницима шест инспекција. 

Привреду занимају тачна овлашћења 

КАКО запослити радника са бироа? Која су тачна овлашћења инспектора? На који начин се 

усклађују званични папири фирми са прописима? Ово су најчешћа питања која су мали и 

велики привредници постављали представницима шест инспекцијских служби на "отвореним 

вратима" која су организована у Привредној комори Србије.Тако је,данас, инспекторка рада 



4 

 

дуже од два сата била окружена привредницима жељним да добију одговоре на ова и слична 

питања. Стрпљиво су, један по један, седали наспрам ње износећи своју муку. 

За столовима где су седеле преставнице тржишне и пољопривредне инспекције била је тек 

нешто мања гужва. 

"Дан отворених врата са инспекторима", који је данас организовала Привредна комора Србије 

и УСАИД пројекат за боље услове пословања, окупио је на једном месту представнике шест 

инспекција. А у публици су били равномерно заступљени и велики и мали привредници. 

После разговора "очи у очи" са једном, две, или ретко и свих шест инспекторки, привредници 

су из сале ПКС углавном излазили задовољни одговорима. Пред камерама нису много желели 

да куде инспекције. Истицали су да би инспектори више требало да се посвете онима који раде 

на црно, или у сивој зони, а не стално да контролишу регистроване фирме, које посећују и 

чешће него што би требало. 

Секретар за трговину ПКС Жарко Малиновић изнео је податак да сада има нешто више од 300 

пријава против "фирми" које раде нерегистроване, а да би то требало повећати на више од 

10.000 или 20.000. 

На "отворена врата" инспектора данас су покуцали преставници малих и средњих предузећа, 

али и великих компанија. На истом месту окупили су се "Нестле", "Кока-кола","МК група", 

"Марбо", "Хајат", "Универекспорт", Хотел "Москва", "Ђак", "Меркатор С", "Атлантик група"... 

 

ДА ЛЕГАЛНО БУДЕ ЈЕФТИНИЈЕ 

ЦЕО систем, све административне процедуре, треба поставити тако да се привредник не тера 

силом да послује у складу са законом, него да он сам види свој интерес да послује легално. Не 

сме ризик за пословање у легалној зони да му буде већи него да послује незаконито. Ако 

дођемо у ситуацију да му је већи ризик у легалном пословању, због финансијских, 

административних, парафискалних намета, онда ту инспекција не може много да учини - 

истиче Милан Стефановић, виши стручни саветник за регулаторна питања и инспекцијски 

надзор у УСАИД-овом пројекту за боље услове пословања. 

 

 

Већи минималац неће плаћати послодавци 

Комплетан трошак тог повећања, у износу од око четири до пет милијарди динара, преузеће 

држава, показују незваничне рачунице 

Аутор: Аница Телесковић  

http://www.politika.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic
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Чини се да послодавци и запослени никад лакше нису постигли договор о повећању 

минималне цене рада. Минималац ће са 130 динара бити повећан на 143 динара, али тај 

трошак неће платити послодавци, јер ће их држава растеретити и смањити пореске намете. Са 

Међународним монетарним фондом разматраће се могућност да се неопорезиви део зараде, 

који тренутно износи 11.790 динара, повећа за 2.200 динара. 

Трошак пореског растерећења преузеће држава. Како показују прве незваничне рачунице, 

буџет ће то коштати четири до пет милијарди динара. Формално посматрано, за запослене који 

у уговору о раду имају договорену бруто зараду (са порезима и доприносима) са повећањем 

неопорезивог дела зараде требало би да се повећа и њихова нето плата. Односно, да им месечне 

уплате на текућем рачуну буду веће. Међутим, како сада ствари стоје, већина послодаваца тај 

износ ће задржати за себе. Тачније трошак који ће им се појавити по основу повећања 

минималне цене рада апсорбоваће тако што ће имати мање расходе по основу овог пореског 

растерећења.  

 

Вулин: Повећање плате највише за војнике и подофицире 

Извор: Танјуг 

Министар одбране Александар Вулин данас је саопштио да је повећање плаза неспорно и да 

верује да оно не треба да буде линеарно. 

„Повећање плата је неспорно и биће онако као што смо и рекли. Ја се заиста радујем због тога, 

али лично сматрам да ћу имати подршку и од највишег старешинског кадра у Војсци Србије да 

треба највише помоћи војницима и подофицирима, а онда идемо даље према чиновима” рекао 

је Вулин. 

Он је у изјави медијима навео да треба највише помоћи онима који заиста имају најнижа 

примања, онима који су ослонац војске. 

Верујем да повећање плата не би требало да иде линеарно, подједнако свим припадницима, већ 

да се оно у већој мери односи на професионалне војнике, на подофицире, па онда редом на 

официре, рекао је министар одбране. 

„То је мој став и видећу да ли ћу имати подршку за њега, али сматрам да на тај начин треба 

рећи да суштински разумемо и ценимо одрицања оних који заиста имају најмања примања”, 

истакао је Вулин.  
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Брнабић: У наредне три недеље одлука о расту плате и пензија 

Извор: Танјуг 

Председница Владе Ана Брнабић изјавила је данас да очекује успешне разговоре са Мисијом 

ММФ-а која борави у Београду, као и да верује да ће се у наредне три недеље изаћи са 

коначним одлукама око раста плата и пензија. 

- Нама је важно да им представимо наше виђење раста плата и пензија и одрживог раста 

привреде и очекујем да ћемо имати консензузс у наредним данима јер имамо добру ситуацију у 

буџету и фискалну дисциплину - рекла је Брнабић. 

Она је напоменула да је добро што смо успешно завршили седму ревизију аранжмана са ММФ-

ом и додала да очекује да успешно окончамо цео аранжман и да се "Влада покаже као добар и 

кредибилан партнер". 

Фокус ће у наредном периоду, како је подвукла, бити на даљој трансформацији Пореске управе. 

Брнабић је подсетила да је јуче постигнут договор око минималне цене рада и истакла да су се 

синдикати и послодавци по први пут договорили око тога, а да је Влада ту мање више 

потврдила договор. 

- Важно је да то повећање минималне цене рада у односу на повећање плата не буде тако да 

опет буде примамљивије радити у јавном сектору него у привреди. У привреди морају бити 

бољи услови и веће плате јер она плаћа јавни сектор - закључила је Брнабић. 

Србија ће бити спремна за ЕУ до 2020. 

Председница владе рекла је да ће Србија до 2020. године бити спремна за улазак у Европску 

унију, додајући да се нада да ће Унија тада бити спремна да отвори врата за нове чланице. 

Коментаришући изјаву председника ЕК Жан Клод Јункера да током овог мандата Комисије 

неће бити новог проширења, јер услови за пријем нису испуњени, Брнабић је рекла да око тога 

не брине, јер је наш пут ка ЕУ - пут на коме ми усвајамо одређене стандарде, друштвене и 

економске, и који је важан због нас самих. 

- “ За мене је тај пут једнако важан као и сама дестинација -, подвукла је премијерка 

одговарајући на питања новинара у Чачку. 

Она је истакла да ће Србија до 2020. године бити спремна за улазак у ЕУ и да ће учинити све да 

до тада затвори сва поглавља. 

- “ Не само у смислу да је важно да ми чекирамо све оно што ЕУ од нас тражи, већ да смо 

стварно имплементирали реформе и постали друштво спремно да постане равноправан члан 
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ЕУ и надам се да ће Унија онда бити спремна да отвори врата за нове чланове - рекла је 

Брнабић. 

Али, оно што је важно, истакла је, јесте да ће у том тренутку реформе самом нашсем друштву 

донети много тога доброг - да имамо владавину права, услове пословања који ће омогућити 

бржи и динамичнији раст привреде и још већи прилив инвестциија, јачу индустрију, ефикасну 

јавну управу, ефикасније судство…. 

- “ То је оно што је наш интерес и оно што ми је првенствено у фокусу. Нећу гледати шта други 

раде и мисле, влада је ту да ради у интересу Србије, а европске интеграције јесу у нашем 

интересу - подвукла је Брнабић. 

Председница владе је назначила да су Западни Балкан, и посебно Србија као водећа земља 

Западног Балкана, једнако важни за ЕУ, колико је Унија важна за Србију и регион. 

- “ У том смислиу не бринем око тога шта ће се десити када ми будемо спремни да уђемо у ЕУ - 

закључила је Брнабић. 

Безрезервна подршка Српској листи 

Српска листа има пуну и безрезервну подршку Владе Србије и њихова одлука да уђу у нову 

владу у Приштини је одговорна, изјавила је Ана Брнабић. 

- “ Они су направили одговорну одлуку. Упркос неодговорним критикама са неких страна, то су 

људи који чувају Србију на Косову и Метохији, који су тамо остали и који одговорно и коначно 

заједно, без интерних подела, бране наш интерес на КИМ - рекла је премијерка новинарима. 

Поновила је да Срби на КиМ имају пуну и безрезервну подршку владе, која ће, на сваки њихов 

позив, као и до сада, одговорити пуном подршком. 

Брнабићева је истовремено изразила задовољство што је неколико роботића за програмирање 

које је данас уручила, додељено управо за две школе на КиМ - у Лепосавићу и Косовској 

Митровици. 

 

АНАЛИЗА "БЛИЦА" За просечну потрошачку корпу потребна скоро 
ТРИ увећана минималца 

Ауторка: Данијела Нишавић  

Повећањем минималне цене рада за 143 динара по сату, чија примена почиње од идуће године, 

минимална зарада биће већа за 2.262 динара и износиће 24.882 динара. И даље недовољно да се 

покрије минимална потрошачка корпа за коју је у јулу требало да се издвоји 36.069 динара. 

33.441 динар 
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И док за минималну потрошачку корпу недостаје 11.187 динара, ако се најнижа зарада пореди 

са просечном потрошачком корпом (69.511 динара), ситуација још гора - недостаје четири пута 

више - 44.629 динара! 

Ипак, ово повећање минималне цене рада за 13 динара значиће за 350.000 радника, колике су 

процене да у Србији прима минималац. 

- Минимална цена рада није довољна ни за минималну потрошачку корпу, а камоли за 

просечну, што говори да никако да изађемо из транзиционог периода који би довео до бољитка 

у животном стандарду. Добро је да постоји суфицит у буџету, али је то џаба кад то не значи за 

квалитетан живот, а што не подразумева да неко ради и има само за голо преживљавање. У 

неким случајевима људи су принуђени да раде на црно, а како би обезбедили минималну 

потрошачку корпу, а да не причамо колико им је потребно за просечну, која је недодирљива - 

каже економиста Саша Ђоговић. 

Наш саговорник сматра да би бољи животни стандард обезбедила радна места која ће 

продуковати боље зараде. 

- Потребна су већа улагања државе у неке области које би креирале нова радна места и веће 

зараде - указује Саша Ђоговић, додајући да су неопходне капиталне инвестиције које би 

обезбеђивале боље плаћене послове и стварала предуслове за оживљавање неких подручја, а 

што би утицало и на приватну иницијативу. 

Такође, по мишљењу Ђоговића, потребан је и отклон према нетранспарентним и 

неселективним субвенцијама страним инвеститорима, јер оне како се показало, не обезбеђују 

квалитетан живот запослених у тим компанијама већ пуко преживљавање. 

Колико радимо да би купили основно 

Намирнице Потребно радно време 

Литар уља 29 минута 

Крменадла, кг један сат, 51 минут 

Кафа, кг четири сата, 11 минута 

Јаје, комад три минута 

Кромпир, кг Брашно, кг 10 минута 

Шећер, кг 19 минута 

Литра млека 18 минута 
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Више контрола инспектора у борби против сиве економије 

Извор: Танјуг 

Секретар за трговину Привредне коморе Србије Жарко Малиновић изјавио је данас да би 

инспекције требало да повећају број контрола над нерегистрованим привредним субјектима и 

да се више баве сивом економијом. 

Малиновић је новинарима уочи сусрета привредника са инспекторима рекао да би требало да 

се успостави и квалитетнија сарадња између инспекцијских органа и тужилаштва и судова. 

Наводећи да сада има нешто више од 300 пријава против нерегистрованих субјеката и да би то 

требало повећати на више од 10.000 или 20.000, Малиновић је рекао да би с друге стране 

требало смањити број контрола над легалним субјектима. 

Он је прецизирао да је извршено око 170.000 контрола од стране свих инспекцијских органа 

над легалним субјектима, додајући да би то требало смањити на 100.000 како би се привреда 

растеретила. 

“ Више од шест контрола годишње има просечан привредни субјекат и за њих троши више од 

две радне недеље на сарадњи са инспекцијским органима” , рекао је Малиновић. 

После доношења новог Закона о инспекцијским службама број запослених на “ црно”  се 

смањио, рекао је Малиновић и додао да су обим пореза и доприноса на зараде главни разлог 

због чега се радници не пријављују. 

“ Уколико бисмо смањили пореско оптерећење свакако да бисмо мотивисали привреднике да 

прелазе у легално пословање ” рекао је он. 

ПКС, каже, очекује да иснпекцијски органи делују превентивно и да буду сервис привреде, те 

да легалним привредним субјектима помогну да обављају своје пословање. 
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Радници фирме "Ратко Митровић нискоградња" наставили јуче да раде у Рузвелтовој и на 

Славији 

Јулска плата само за оне који су се "побунили" 

* Радни стаж им није уплаћен за три године, а послодавац им дугује и део фебруарске плате * 

Део радника добио плату, други део није. Зато једни раде, други мало мање. Један багер копа 

бетон испред хотела Славија. Четири багера не раде 

Истог дана када су се побунили, изашли у јавност и престали да раде на реконструкцији у 

Рузвелтовој и на Славији, радници фирме "Ратко Митровић нискоградња" добили су у 

касним поподневним часовима плату за јул. 

Пише: Љ. Буквић 

На месту где се Рузвелтова улива у Булевар краља Александра јуче преподне двојица радника у 

крану намештала су покидане жице на бандери, неколико њих је радило на трамвајским 

шинама. На Славији, како кажу, део њих је добио плату, други део није. У складу са тим, једни 

раде, други мало мање. Један багер копа бетон испред хотела Славија и пуни камион. Четири 

багера не раде, као и један ваљак. Раскопано је све око нове фонтане, а саобраћај прилично 

успорен. 

"Добили су плату они који су се побунили, остали нису. Судећи према ранијем искуству можда 

ће добити за 10 до 15 дана", каже Никола, радник који је добио јулску зараду. Плату је добио 

тек један мањи део од укупно више од 300 запослених. 

Послодавац и власник фирме МБА Миљковић Бранко Миљковић који је ову фирму 

приватизовао пре шест година дугује им још део фебруара, као и три накнаде за превоз, али и 

неколико година радног стажа. 

"Проверавали смо скоро и стаж нам није исплаћен био за 2014, 2015. и 2016. годину. Не знам да 

ли се нешто променило и да ли је тако за све раднике", каже наш саговорник. И на Славији и у 

Рузвелтовој, сазнали смо од радника, посла има за најмање месец дана. 

Први пут радници ове фирме штрајковали су пре два месеца средином јула, када су на 

температурама од 50 степени постављали асфалт на београдским улицама. Посао 

реконструкције је вредан, како су нам тада рекли представници Самосталног синдиката у тој 

фирми, неких 15 милиона евра и зато им није било јасно како то није било новца за плате 

запослених. И тада су радници тек након што су се појавили у медијима добили део плате, и тек 

тада су им после дужег времена оверене и здравствене књижице. Међутим, пракса 

неисплаћивања зарада наставља се и даље, а радници на Славији тврде да то траје већ 

неколико година. 
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Самостални синдикат у Фијату у Крагујевцу дели по 18.000 динара радницима који су летос 

штрајковали 

Одакле Фијатовом синдикату четврт милиона евра? 

* Радници преносе да се помоћ дели тако што председник синдиката Зоран Марковић кроз 

фабрику носи кесу с новцем и броји паре * Синдикалци у Фијату тврде да је новац обезбеђен из 

интерног фонда, али и из средстава Савеза самосталних синдиката Србије * Орбовић: Нисам у 

току. Можда им је новац дао Синдикат металаца 

Руководство Самосталног синдиката у крагујевачком Фијату почело је јуче да дели по 

18.000 динара радницима који су летос 16 дана штрајковали, захтевајући, поред осталог, 

повећање зарада и боље услове рада. 

Пише: Зоран Радовановић 

 

Ову помоћ, односно неку врсту надокнаде за дане проведене у штрајку, за које сходно Закону о 

штрајку, Фијат не даје плате, добиће око 1.600 радника, од чега је већина штрајковала све 

време, док ће они који су у штрајку провели само део времена, добити пропорционално мањи 

износ. На основу података о броју радника и износу помоћи коју су добили, произилази се да ће 

синдикат радницима поделити око 240.000 евра. 

Како наводе извори Данаса из фабрике, помоћ се дели тако што председник Самосталног 

синдиката у Фијату Зоран Марковић кроз производне погоне носи пуну торбу пара, док крај 

њега иду двојица сарадника са списковима радника којима треба да се исплати надокнада. 

Како се процењује, биће потребно чак десетак дана да се сав новац подели. 

Одакле долазе кесе новца, није јасно. У Самосталном синдикату тврде да средства деле из 

наменског Штрајкачког фонда. Али, одакле једном фабричком синдикату четврт милиона евра 

у кешу? Ово питање у Крагујевцу изазива бојазан да су тај новац обезбедили или држава или 

компанија Фијат Крајслер. И једнима и другима у интересу је да Самостални синдикат, који је 

по многима штрајк окончао трулим компромисом, којим ни изблиза нису испуњени захтеви 

радника, колико - толико сачува образ и значај међу радницима, као пожељни социјални 

партнер и убудуће. 

Секретар Самосталног синдиката у Фијату Саша Ђорђевић јуче је за наш лист категорички 

рекао да менаџмент Фијата и надлежни државни органи немају никакве везе са новцем за 

штрајкаче, већ да су средства обезбеђена из фабричког, али и Штрајкачког фонда Савеза 

самосталних синдиката Србије. Председник СССС-а Љубисав Орбовић, међутим, о томе не зна 

ништа. 

Како нам је јуче рекао, он "није у току" са оним што се тренутно дешава у Фијату, те да је то 

"ствар фабричког синдиката". Орбовић каже да не зна да ли Самостални синдикат у Фијату 

добија новац из фонда СССС-а, да "можда новац добија из фонда Синдиката металаца". 
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"Заиста не знам о чему се ту ради, потпуно сам изван те приче", рекао нам је јуче Орбовић, 

коментаришући синдикалну исплату која се мери стотинама хиљада евра. 

Председник Савеза синдиката металаца Србије Зоран Вујовић такође "није у току". 

"Обратите се председнику Синдиката у ФЦА Србија Зорану Марковићу", рекао нам је Вујовић. 

Марковић се, међутим, јуче није одазивао на наше телефонске позиве, а није одговорио ни на 

поруку у вези овеј теме. 

Повереник УГС "Независност" у ФЦА Србија Зоран Станић уверен је да су паре "сигурно стигле 

од менаџмента Фијата", што је, према његовим речима, део још летос започете игре те две 

стране. 

- Самостални синдикат је синдикат пословодства ФЦА Србија, и у том својству је летос 

прискочио у помоћ послодавцу да би га фингираним штрајком спасао од стварне побуне 

незадовољних радника. Сада им послодавац узвраћа тако што им даје новац за исплату 

надокнада - истиче Станић, напомињући да је премијерка Ана Брнабић представницима 

запослених у ФЦА Србија летос отворено рекла да држава не може финансијски да их подржи, 

јер се томе противи администрација ЕУ. 

Додаје да тренутно не сме ништа да предузме, јер би га радници, којима треба сваки динар, 

"линчовали" ако би угрозио текућу расподелу надокнада за време проведено у штрајку. Чим тај 

новац буде подељен, огранак УГС "Независност" у ФЦА Србија ће, наводи Станић, поднети 

захтев да се Самосталном синдикату одузме репрезентативност. 

- Синдикат постаје репрезентативан, између осталог и на основу тога што своје активности 

финансира из сопствених средстава. Како је у конкретном случају више него очигледно да 

Самостални синдикат није независан од послодавца и да своје активности не финансира из 

сопствених средстава, то су се стекли услови да поднесемо захтев да се том синдикату одузме 

репрезентативност - сматра Станић. 

Наш лист је јуче овим поводом контактирао и управу Фијата у Србији, али из менаџмента те 

фабрике никакав одговор нисмо добили. 

Штрајкачки фонд и радници Гоше 

- Та прича о исплати синдикалне помоћи радницима Фијата из некаквог штрајкачког фонда 

самосталног синдиката, по мом суду, нема никаквог смисла. Јер, ако такав фонд заиста постоји 

на нивоу Самосталног синдиката, зашто онда помоћ не добију радници "Гоше", од којих се 

један, због безнађа у којем су се нашли запослени у тој фабрици, својевремено обесио у 

фабричкој хали - каже Зоран Станић. 
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Могућ прекид штрајка у Гоши 

Радници Фабрике шинских возила "Гоша" и даље су у штрајку док чекају исход договора са 

неколико комитената који су најавили да ће им унапред уплатити новац за послове које ће 

они касније одрадити, изјавио је ФоНет-у председник штрајкачког одбора Милан Вујичић. 

Пише: ФоНет 

 

Он је рекао да је то компромисно решење, које треба да иницира обнову производње у 

фабрици. 

Договорили смо се са неколико купаца наших производа да нам уплате по 30.000 динара до 

краја ове недеље, како би смо у понедељак обновили производњу, која стоји скоро шест месеци. 

Ако надлежни државни органи потврде наш договор и уплате легну на наше рачуне, ми ћемо се 

у понедељак вратити на своја радна места, рекао је Вујичић. 

Радници "Гоше" су ступили у штрајк 27. марта због неисплаћених зарада, неповезаног радног 

стажа и неоверених здравствених књижица. 

Њима се, за неисплаћене зараде, појединачно дугује преко 600.000 динара. 

"Гоша" је била у власништву словачке компаније ЖОС Трнава, која ју је у априлу ове године 

продала кипарској компанији "Лиснарт" са Кипра.  

 

Купци почели да уплаћују по 30.000 динара запосленима у фабрици шинских возила 

Радници Гоше почињу да раде у петак 

После 15 часова данас радницима фабрике шинских возила Гоша почеле су да стижу уплате 

од купаца у висини од 30.000 динара што је био услов запослених који штрајкују још од краја 

марта да почну да раде. 

Пише: Љ. Буквић 

  

Ако се сутра испостави да је новац свим радницима фабрике у Смедеревској Паланци уплаћен 

они би могли да се на своја радна места врате већ у петак, каже за Данас председник 

Штрајкачког одбора у Гоши Милан Вујичић. 

“Неки су добили новац, морамо да видимо сутра да ли су га сви добили. Ако јесу, онда у петак 

почињемо да радимо. Договор са купцима који су обећали да ће нам уплатити по 30.000 

динара постигнут је данас. Са руководством фабрике смо постигли договор да ће се од продаје 

постоља за вагоне и плавих путничких вагона намирити сва потраживања послодавца према 

радницима”, истиче Вујичић. 



14 

 

Радници Гоше штрајкују од марта тражећи од послодавца да им исплати сва дуговања која 

износе готово 600.000 динара по раднику. У тренутку када је штрајк почео бивши власник 

ЖОС Трнава је дужан радницима у Гоши био 1,8 милиона евра, а држави на име пореза чак 

четири милиона евра. Словачка компанија је почетком априла Гошу продала кипарској фирми 

Лиснарт. 

Вујичић каже за наш лист да ће се “Влада репрограмом” решити проблем са неуплаћеним 

пензијским и социјалним осигурањем. 

 

 

Плате и пензије у просеку могу порасти 10 одсто 

 Аутор: Љ. Малешевић     

Први пут Социјално-економски савет Србије има усаглашену минималну зараду за наредну 

годину и с њом излази пред Владу Србије, која би требало да је усвоји до сутра, 15. септембра. 

Предложено је да минималац од првог дана наредне године буде десет одсто већи него 

овогодишњи, односно да износи 143 динара по радном сату. 

Тешко да би се послодавци, који су нудили повећање од три одсто – безусловно, и осам – под 

условом да се повећа неопорезовани део зарада, и синдикати који су тражили 15 одсто, 

договорили да српски министар финансија Душан Вујовић на седници није „пресекао” 

лицитацију тврдњом да у буyету Србије има пара за повећање минималца за десет одсто. 

Толико је на крају и прихваћено јер се ниједног тренутка не сме сметнути с ума да је држава, 

заправо, највећи послодавац у Србији и да она на име исплате већег минималца од 1. јануара 

2018. године мора издвајати дест одсто више новца из републичке касе. 

 

Шта каже ММФ? 

Која је рачуница боља и могућа за Србију – знаће се много више у октобру, када с ММФ-ом буде 

резматрана осма ревизија споразума, у оквиру које су и разговори о буyету за 2018. годину. 

Делегација ММФ-а је већ истакла да има простора за повећање плата и пензија у Србији, али 

није желела да прогнозира колико процената. Остало је да рачуницу о свему направи и 

презентује министар финансија, који најбоље зна колики расход државна каса може да 

издржи, а да при том не буде угрожена финансијска консолидација. 
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Када министар финансија Душан Вујовић тврди да у буyету има пара за повећање минималца 

од десет одсто, сасвим је извесно да он приводи крају и рачуницу о томе колико би на крају 

године могле бити повећане плате у јавном сектору и пензије. Тачно је да он тренутно има 

техничку делегацију ММФ-а, а наредног месеца и редовну, и да и с њима треба да претресе све 

опције које су у погледу повећања плата и пензија у игри, али ни пред њих он не излази 

неспреман и без конкретног предлога. 

80 милијарди динара треба за повишицу од десет одсто 

Може се претпоставити да ће уследити повећање плата и пензија од десет одсто, али то никако 

не значи да ће сви делови јавног сектора и пензионери добити толико. Тај проценат се односи 

на укупну масу коју треба издвојити из буyета, а она ће бити распоређена према потреби, 

односно процени колико је којим запосленима у јавном сектору најпотребније. Тако би се 

могло десити – а таквих најава је претходних дана било – да највећи проценат добију Војска и 

полиција, нешто мало мање здравство и просвета, док би најмање добили запослени у 

социјалној заштити и првосуђу. Рачуница око пензионера још увек је велика непознаница. Јер, 

уколико 1,7 милион пензионера у новембру, као што је најављено, добије једнократну помоћ 

између 5.000 и 6.000 динара, онда би им пензије највише могле бити повећане пет одсто, што 

је више од процењеног привредног раста од три одсто и знатно више од онога што је Закон о 

привременој исплати пензија предвидео. Дакако, пензионери, како је то наведено у саопштењу 

ПУПС-а, очекују да они буду ти који ће добити највеће повећање јер сматрају да су и дали 

највећи допринос финансијској консолидацији српског буyета тиме што су им пензије умањене 

за 22, односно 25 одсто.  

1,7 милион пензионера добија помоћ у новембру 

Рачуница је једноставна: уколико би плате и пензије биле повећане десет одсто, расходна 

страна буyета догодине била би 80 милијарди динара већа. С друге стране, ако се плате у 

јавном сектору и пензије у 2018. увећају пет одсто, за државну касу то би био годишњи трошак 

од око 40 милијарди динара. 

   

Око 3.000 радника из Пирота тражи од Владе неисплаћене плате 

Аутор текста: Бета 

Око 3.000 радника бивших друштвених предузећа у Пироту на основу извршних 

судских пресуда од Министарства финансија и Владе на основу Уредбе очекују да 

им исплате зараде које им нису исплатили послодавци. 

http://rs.n1info.com/topicv14/Beta/1
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Према речима председника Већа Савеза Самосталних синдиката Пирота Родољуба Ћирића, 

они су само део групе од више од 82.000 радника који од Владе потражују своје зараде у износу 

око 350 милиона евра и спремни су да своја права потраже на Суду за људска права у 

Стразбуру.  

"За преговоре смо са Владом како би се до краја године дефинисао начин и рокови исплате 

заосталих зарада", рекао је Ћирић.  

Бивши радник ''Прогреса'', Јордан Адноновић, који је у том бившем грађевинском предузећу 

радио 30 година, а који је без посла 13 година, рекао је за агенцију Бета да му са каматама 

дугују око три милиона динара. 

"Имамо вансудска поравнања. Иако имам извршно судско решење дужни су ми 17 плата. 

Шутнули су нас на улицу голе, босе и гладне. Надам се да ће нам Синдикат помоћи у 

дугогодишњој борби да остваримо права јер нам досад нико није помогао. Ако се деси да ова 

наша акција уз помоћ Синдиката не успе, онда ћемо тужити државу Србију Суду за људска 

права у Сразбуру", рекао је Андоновић.  

Бивши радник предузећа "Лола Сарлах" Десимир Павловић рекао је да му је послодавац остао 

дужан око 22 милиона динара.  

"Радио сам 40 година, отишао сам у пензију која је мала и од које не може да се живи. Пре пет 

година стечајни управник ми је исплатио око 13.000 динара, од 22 милиона колико ми дугују", 

рекао је Павловић.  

Председник Већа Савеза Самосталних синдиката Пирота Родољуб Ћирић подсетио је да је 

Влада Србије 2012. године донела Уредбу о евидентирању неисплаћених потраживања радника 

друштвених предузећа по извршним судским решењима, а на основу пресуда Суда из 

Стразбура.  

"Очекујемо да држава своје Уредбе поштује. Имамо пресуде у корист радника а држава се 

обавезује да те зараде исплати. Писали смо и председници Владе Ани Брнабић, али нисмо 

наишли на разумевање Владе. Не знамо да ли ће и како Влада испоштовати ову Уредбу. 

Желимо да чујемо шта радници мисле. За мирно сам решавање проблема како се не би жалили 

Уставном суду или Суду у Стазбуру", рекао је Чирић.  

Ћирић додаје да је врло тешко рећи колико је радника у Пироту.  

"Према неким подацима о фирмама које су биле друштвена предузећа, негде око 3.000 

радника из Пирота потражује своје неисплаћене зараде. Реч о предузећима Нишавска долина, 

Драгош, Полет, Картаљевић, Ангропромет, Термомонт, Победа, Пиротекс, Галантекс, 

Крзанара, Прогрес... ", рекао је Ћирић.  

 

Ћирић је додао да је пре годину дана формирана Радна група која ће с представницима осталих 

градова извршити притисак на Владу.  

"У Србији је пријављено 82.486 радника који потражују своје зараде а износ је негде око 350 

милиона евра", рекао је Ћирић. 


