
1 

 

          

1. септембар 2017. 

                                        

  
 

 
  

 

 

Брнабић: Разумем штрајк просветара, образовање приоритет Владе 
(стр.3) 
Брнабић: Биће повећана минимална цена рада  (стр.4) 
ПРЕДСЕДНИК ПОРУЧИО ПРОСВЕТАРИМА: Имаћете веће плате 

(стр.5)  

ОСТАНАК МЛАДИХ СТРУЧЊАКА У СРБИЈИ: Квалитетнија и боље 

плаћена места једини начин  (стр.5) 

Шарчевић и Брнабић: Има простора за повећање плата у просвети 

(стр.6)  

Брнабић: Разумем штрајк, образовање у фокусу владе  (стр.7)  

Радници „Гоше”: Нећемо да радимо без пара  (стр.7) 

"Галенику" нуде за 1 евро!  (стр.8) 

Нови ђаци, нови предмети и – протести  (стр.9) 
Вучић просветарима: Имаћете брзо веће плате  (стр.9) 
Брнабић: Разумем штрајк, образовање у фокусу владе  (стр.10) 
„Гошини” радници дезинформисани  (стр.10) 
Плаћање по квалитету рада је могуће, али неће бити скоро  (стр.11) 
Стопа незапослености 11,8 одсто  (стр.14) 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

http://www.politika.rs/
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202
http://www.pravda.rs/


2 

 

Наопаку приватизацију платили српски радници  (стр.15) 
О повећању плата и пензија с ММФ-ом крајем октобра  (стр.16) 
Стопа незапослености 11,9 одсто, најнижа од 2014.  (стр.17) 
Расписан тендер за Галенику по почетној цени од једног евра (стр.18) 
ПОЧИЊЕ ШКОЛА Три нова предмета, еДневник, јесењи распуст и 
ШТРАЈКОВИ  (стр.19) 
Радници "Гоше" не прекидају штрајк, чекају уплату од 30.000 динара 
(стр.20)  
Синдикат: Највероватније сутра расписивање новоги тендера за 
Галенику  (стр.20)  
НАРОДУ ПРЕКИПЕЛО! ПРЕДСЕДНИК ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ: 
Гладни смо, идемо на улице! Радници ће марширати 6. ОКТОБРА!  
(стр.21) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
 

Брнабић: Разумем штрајк просветара, образовање приоритет Владе 
Извор: РТС 
 
Премијерка Ана Брнабић напомиње да без реформе образовања Србија не може да има 
одрживи развој и раст. До краја септембра биће познато за колико ће процената бити повећане 
плате, а у просвети ће оне бити веће него пре кризе, истакла је председница Владе. 
Ана Брнабић је, гостујући у Дневнику РТС-а, подсетила да је и у експозеу навела да су 
образовање и дигитализација приоритети, без чега, каже, не можемо имати дугорочни развој. 
"Можемо да радимо оно шта радимо – да отварамо нова радна места, доводимо инвеститоре, 
али без тога да стварно школујемо децу за овај век и припремамо их за нова сазнања не 
можемо да имамо раст. Зато је то била срж мог експозеа", рекла је премијерка наводећи да 
жели да ова школска година буде заиста другачија. 
Највећи изазов Брнабићева види у томе како да успемо да пренесемо ту врсту размишљања и 
рада на најмлађе. 
"Рекла сам већ да у увођењу информатике није суштина у програмирању већ у аналитичком 
начину размишљања. Да створимо генерације који умеју да анализирају проблеме, да их 
решавају, који падну и устану. И дигитализација је све то", истакла је Брнабићева. 
Премијерка се захвалила свим који су Влади помогли да уради оно за шта се Србија годинама 
спремала. 
Говорећи о најављеном штрајку просветних радника, премијерка је рекла да разуме штрајк али 
је додала да је претходна влада затекла такво стање. 
"Просвета ће имати веће плате него пре кризе"  
Када је реч о повећању плата, Брнабићева је напоменула да ће се до краја септембра знати 
колико ће бити то повећање. 
"Рекли смо синдикатима шта је могуће, дали смо им све податке. Оно што је важно јесте да 
тренд повећања зарада показује да нама образовање јесте у фокусу. Плате су 2014. смањенеза 
10 одсто, а како је буџет био стабилнији, повећавали смо плате. Само у просвети су те плате 
готово враћене на оно што су биле", нагласила је председница Владе. 
Према њеним речима, повећања ће дефинитивно бити сада разговарамо само о проценту. 
"Просвета ће имати  веће плате него што су оне биле пре кризе. То је велики помак напред", 
напоменула је премијерка. 
Одговарајући на питање да ли ће се за повећање плата и пензија чекати "зелено светло" ММФ-
а, премијерка је рекла да "не мисли да је потребна њихова потврда да то можемо да урадимо". 
Додала је да ипак неће говорити о процентима док се са Фондом не разговара.   
"Ми ћемо причати са ММФ-ом јер желимо да останемо кредибилни партнери до краја мандата. 
Желимо да објаснимо наше позиције и да задржимо дугорочну стабилност", истакла је 
премијерка Брнабић. 
Премијерка је рекла да са министром финансија ради краткорочним мерама привредног раста, 
додајући да је реч о сету мера. 
"Завршавамо преговоре о минималцу, разговарамо о простору за повећање плата и пензија, и 
других мера за подизање неопорезивог дела зарада. О свему томе гледамо као о широј слици", 
рекла је Брнабићева. 
Према њеним речима, ова година је била јако тешка - зима јака, а лето "стравично топло". 
"Много се ради на успостављању система наводњавања, имали смо само три одсто покривених 
површина. То није одрживо а на томе сада дугорочно радимо", исткла је премијерка. 
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Брнабић: Биће повећана минимална цена рада 
Извор: Танјуг 
 
Председница владе Србије Ана Брнабић потврдила је да ће бити повећана минимална цена 
рада, али није могла да прецизира колико ће то повећање бити. Вест о пресуди по којој Србија 
треба да плати 40 милиона долара грчком "Митилинеосу" због РТБ "Бора", није добра за 
Србију, али то се неће драстично одразити на буџет, каже председница владе. 
Брнабићева каже да преговори о минималној цени рада треба да се заврше до 15. септембра.  
Брнабић: Морамо мењати Закон о јавним набавкама 

Председница Владе Србије Ана Брнабић каже да се мора мењати Закон о јавним набавкама, јер 
постојећи не омогућава ефикасан рад. 
"Морамо да радимо на изменама и допунама Закона о јавним набавкама, јер нас тај закон не 
омогућава да радимо ефикасно и да за Србију и њене грађане добијамо најбоље услуге за 
најнижу цену", рекла је Брнабићева новинарима у Београду. 
Упитана да прокоментарише писање појединих медија да фирма "Про интер" бележи раст 
захваљујући пословима са државом, она је рекла да се тим није бавила, али и подвукла да се 
послови са државом морају добијати на тендеру који је отворен и транспарентан. 
"Једна ствар коју ми морамо да обезбедимо је конкурентност, да бисмо добили најбоље 
производе по најнижој цени", закључила је премијерка. 
"Могу да кажем са сигурношћу да ће се подићи минимална цена рада, а размишљамо о још 
неким принципима, да ли да са тиме подижемо и неопорезиви део за плате или како можемо 
као влада да изађемо у сусрет што више и радницима и синдикатима, али и да олакшамо 
послодавцима, који морају да запошљавају и надам се отварају што више радних места", рекла 
је Брнабићeва на конференцији за новинаре у влади. 
Премијерка је рекла да у овом тренутку не може да каже која је цифра о којој влада размишља, 
али да ће се то брзо сазнати, јер преговори о минималној цени рада треба да се заврше до 15. 
септембра. 
Ти преговори, додала је, теку добро, али постоји донекле значајна разлика између онога што 
синдикати траже и онога на шта су послодавци спремни да пристану. 
Влада, као и до сада, покушава да пронађе средину између те две ствари, закључила је 
Брнабићева. 
"Одштета за РТБ се неће драстично одразити на буџет" 
Вест о пресуди по којој Србија треба да плати 40 милиона долара грчком "Митилинеосу" због 
РТБ "Бора", није добра за Србију, али то се неће драстично одразити на буџет, каже 
председница владе. 
Брнабићева је нагласила да је планиран дефицит у буџету, а да је остварен суфицит, те да ће 
због те пресуде можда морати да се избаци један до два планирана пројекта из финансирања, 
што, каже, није проблем. 
"У овом тренутку гледамо на буџет као на ширу слику, у смислу повећања минималних зарада, 
како ће се то одразити, да ли и у ком опсегу ће се одразити повећање неопорезивог дела 
дохотка, како ћемо и у ком опсегу повећати плате у јавном сектору", рекла је Брнабићева 
одговарајући на питања новинара у Влади Србије. 
Нагласила је да ће данас на седници владе бити покренута иницијатива да се направи 
међуресорно тело више министарстава око евентуалне нове арбитраже. 
"Морамо то да држимо под већом контролом", подвукла је Брнабићева. 
"Митилинеос" је пре неколико дана саопштио да је Међународни арбитражни трибунал у 
арбитражном поступку који је покренула против Србије, а поводом РТБ "Бора", донео пресуду у 
корист грчке компаније која тражи обештећење. 
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Како наводи "Митилинеос", не прецизирајући о ком је арбитражном суду реч, трибунал је 
пресудио да држава Србија исплати грчкој компанији накнаду у износу од 40 милиона долара. 
 

 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДНИК ПОРУЧИО ПРОСВЕТАРИМА: Имаћете веће плате  
Извор:Танјуг 

 

Председник Србије Александар Вучић поручио је данас запосленима у просвети да ће веома 
брзо имати веће плате и да ће се гледати да имају што боље услове за рад  
МАЈДАНПЕК - Председник Србије Александар Вучић поручио је данас запосленима у просвети 

да ће веома брзо имати веће плате и да ће се гледати да имају што боље услове за рад. 

Вучић је то рекао у обраћању ученицима и наставном особљу Техничке школе и Гимназије 

"Миле Арсенијевић Бандера" у Мајданпеку. 

Он је замоилио ученике и затражио од њих да буду марљиви и вредни да више раде и уче и 

слушају наставнике али и да ће се гледати да свима онима који их уче и учествују у том процесу 

буде боље и имају бољи материјални положај и услове рада. 

"Имаћете веома брзо сви, не велике и не довољне, али свакако веће плате него икада" поручио 

је Вучић просветним радницима. 

Председник Србије је замолио ученике и да чувају школу, навео да ће неко после њих такође ту 

учити и одрастати и да не дозволе да школа изгледа као што је до скора била. 

Он је рекао и да им знање нико не може одузети, да ће се сви залагати да им услови за рад буду 

што је могуће бољи и да ће се бринути о њиховом развоју и образовању, помагати колико је год 

могуће "док не дође ваше време да нас на свим овим местима замените". 

Укупна вредност радова је 1,2 милиона евра. 

 

 

ОСТАНАК МЛАДИХ СТРУЧЊАКА У СРБИЈИ: Квалитетнија и боље 

плаћена места једини начин  
Извор:Танјуг 

 

Стипендијама, али и понудом квалитетнијих и боље плаћених радних места, држава ће 
настојати да задржи младе стручњаке - информатичаре, физичаре, математичаре каже 
министар просвете Младен Шарчевић 
Стипендијама, али и понудом квалитетнијих и боље плаћених радних места, држава ће 
настојати да задржи младе стручњаке - информатичаре, физичаре, математичаре каже 
министар просвете Младен Шарчевић. 
"Радићемо много на стипендијама, а и са компанијама, и радићемо да се на порталу ''Доситеј'' 
види који то факултети школују ђаке и студенте који се могу лако запослити, а онда ћемо 
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почети стипендије да дајемо не само на првој, него и на трећој години", рекао је Шарчевић 
одговарајући на питања новинара. 
Међу идејама је, каже, да се ради на концепту школовања страних држављања у Србији, јер је 
наша земља некад била занимљива за школовање странаца. 
"И морамо понудити квалитетнија и боље плаћена радна места, то је једини одговор", подвукао 
је Шарчевић. 
Управо због тога, додаје, надлежни инсистирају да се подстиче долазак ИТ компанија као и на 
развоју домаћих компанија из те области. 
Наш човек ће, каже, ако му се понуди плата већа од 1.000 евра размислити о томе да не иде, јер 
су му овде и породица, пријатељи, док су му у иностранству, и ако добије дупло већу плату, 
већи и трошкови живота. 
"Сад су плате у ИТ сектору солидне и мислим да је начин да се задрже да добре команије уђу и 
да ми направимо услове за то", рекао је Шарчевић. 
Министар је рекао да се све анализира и да проблем одлива младих стручњака није код нас 
толико изражен, те да је код других и драстичније, наводећи да је кроз разговоре са колегама 
из околних земаља сазнао да се и они боре са тим проблемом. 
"Не могу ни они, Мађари, Хрвати... Али, у једном тренутку дође до засићености. Хрвати иду у 
Ирску да раде, чак и дупло више од насих, а њихови ИТ стручњаци добијају тамо и више од 
3.000 евра", рекао је Шарчевић. 
 

 

Шарчевић и Брнабић: Има простора за повећање плата у просвети  
Извор:Танјуг 

 

Министар просвете Младен Шарчевић најавио је данас да ће се решење за побољшање 
материјалног полжаја просветних радника наћи током септембра 
МИНИСТАР просвете Младен Шарчевић најавио је данас да ће се решење за побољшање 

материјалног полжаја просветних радника наћи током септембра. 

Шарчевић је новинарима рекао да има простора за дијалог са просветним радницима и да ће се 

током септембра наћи решење за побољшање њиховог материјалног положаја. 

Министар је рекао да има разумевања за своје колеге али и подсетио да је лошији материјални 

положај невоља која прати просвету последњих неколико деценија. 

"Никада није било сјајно у просвети, али од 2009. године посебно је почео да пада просек плата 

у односу на друге кориснике буџета. Морамо да нађемо начин да се те плате изједначе" рекао је 

Шарчевић. 

Он је додао да увођење платних разреда, односно Закон о запосленима у јавној служби може да 

утиче на регулисање те области. 

Како каже годинама уназад у просвети није рађена никаква рационализација те су формирана 

одељења и од 19 ученика како би се сачувала радна места, док закон налаже да тај број буде 25. 

Министар је подсетио да су обезбеђене отпремнине за 1.200 радника, да је око 900 људи 

старије од 65 година, да скоро 370 људи прима плате, а неће да прихвате други посао, те да ће 

проблем технолошких вишкова бити на тај начин решен. 

БРНАБИЋ: ИМА ПРОСТОРА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА У ПРОСВЕТИ 

ПРЕДСЕДНИЦА  Владе Србије Ана Брнабић изјавила је данас да има простора да се повећање 

плата просветарима, али да још не може да прецизира за колико. 
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"Имамо суфицит у буџету. Ми завршавамо анализе са Министарством финансија, а исто тако 

разговарамо са ММФ-ом. Да не би сада лицитирали, да не буде рекли смо три а биће пет или 

рекли смо седам, а биће шест... Ми као влада то не желимо да радимо", рекла је Брнабић на 

заједничкој конференцији са министром просвете у Влади Србије. 

Она је подсетила да је држава 2014. године ушла у фискалну консиолидацију, да су 

запосленима у јавном сектору смањене плате за 10 одсто, али да је са побољшањем фискалних 

резултата, плате повећаване. 

У два наврата просвета је имала повећање од четири и шест одсто, док је у здравству било 

повећање седам одсто. У државној управи повећања није било, подсетила је Брнабић. 

"Ова и претходна влада рекле су да је фокус на образовању. И то смо испратили највећим 

повећањем плата које је било могуће у просвети", закључила је. 

 

 

Брнабић: Разумем штрајк, образовање у фокусу владе  
Извор:Танјуг 

 

Није потребна експлицитна потврда или одобрење Међународног монетарног фонда (ММФ) да 
би се повећале плате у јавном сектору, изјавила је данас председница владе Србије Ана 
Брнабић 
Није потребна експлицитна потврда или одобрење Међународног монетарног фонда (ММФ) да 

би се повећале плате у јавном сектору, изјавила је данас председница владе Србије Ана 

Брнабић. 

"Дакле, није то нешто од чега ћемо тражити експлицитну потврду или одобрење ММФ-а, али 

желимо да прво разговарамо са њима и да објаснимо наше позиције и нашу дугорочну 

фискалну стабилност. Ми ћемо причати са ММФ-ом, зато што желимо да останемо кредибилни 

партнери до краја нашег аранжмана, који истиче у фебруару идуће године", рекла је Брнабић 

за РТС. 

Према њеним речима, и претходни председник владе борио се за повећање плата у јавном 

сектору и поред тога што ММФ није гледао на то са одобравањем, а министар финансија 

(Душан) Вујовић такође се "јако добро борио" да образложи да је буџет довољно стабилан да се 

могу подићи плате у јавном сектору колико се могл у том тренутку - просвети четири, па шест 

одсто. 

Дакле, како каже председница владе, за повећање плата у јавном сектору неће се тражити 

експлицитна потврда или одобрење ММФ-а, али ће се прво разговарати са њима, те због тога, 

Брнабић, пре разговора са њима, не жели да говори о процентима повећања зарада. 

 

 

Радници „Гоше”: Нећемо да радимо без пара  
Аутор:Ј. И. 

 

Запослени у фабрици шинских возила „Гоша” одлучили су да не прекидају штрајк док не легне 
уплата. Испорука два вагона није део договора, кажу у штрајкачком одбору 
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РАДНИЦИ фабрике шинских возила "Гоша" штрајковаће све док им, како је договорено, не 
буде уплаћено по 30.000 динара, изјавио је данас, за Новости", председник штрајкачког одбора 
Милан Вујчић. 
Вујчић наводи да и даље има конфузије око тога да ли је договор постигнут на разговорима са 
министром Гораном Кнежевићем, пропао или не. Што се радника тиче, договор важи. 
- Директор Мулитуин Шћепановић тврди да је договор пропао, да држава неће да нам помаже. 
Нама су у Министарству привреде рекли да то није тачно, и да остају при договору, каже 
Милан Вујчић. 
Договор је, уплата 30.000, прекид штрајка и још једна уплата исте суме у року од недељу дана. 
На наводе да никаква уплата није могућа пре него што се испоруче два вагона за српске 
железнице, Вујчић је категоричан да то није део договора. 
- Ти вагони су завршени 95 одсто. Остаје само контрола, евентуално неке поправке, ако има 
потребе. Радници "Гоше" сигурно неће радити на томе.  
У "Гоши" се надају уплати новца колико данас. Уколико се то деси, у понедељак се, кажу, 
враћају у погоне и настављају производњу. 
 

 

"Галенику" нуде за 1 евро!  
Аутор:Д. И. КРАСИЋ 

 

Јавни позив за продају некадашњег српског фармацеутског гиганта биће објављен у петак. 
Будући власник мораће да плати још 25 милиона евра на име банкарских дугова 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ купцима "Галеника" ће бити понуђена по почетној цени од једног евра, 
али ће будући власник морати да плати још 25 милиона евра на име постојећих банкарских 
дугова компаније. Ово је предвиђено јавним позивом за продају некадашњег српског 
фармацеутског гиганта. 
Разлог за неуобичајено ниску стартну цену је вредност капитала који се нуди на продају: 
капитал је негативан и износи минус 152 милиона евра. То се дешава када разни кредити и 
обавезе "поједу" капитал неке фирме, односно када су њени дугови већи од свега онога што то 
предузеће поседује. Овакве фирме су углавном виђене за банкрот, осим ако им држава не 
помогне било кроз субвенције, било кроз дозволу да не плаћају своје обавезе. 
Дуг "Галенике" према банкама је, према званичним подацима, 71 милион евра. Будући власник 
ове српске фармацеутске куће дуг ће моћи у целини да откупи за део вредности, то јест за већ 
поменутих 25 милиона евра, што је и основни услов јавног позива. Инвеститор ће, такође, 
морати да буде из фармацеутске индустрије, са годишњим приходом од бар 300 милиона евра. 
У синдикату "Независност" у "Галеници" кажу да су се стекли сви услови да овога пута тендер 
буде успешан. Председник синдиката Зоран Пантелић наглашава да је "Галеника" 
фармацеутска компанија која има добар реноме и поверење својих потрошача и да ће се 
свакако, ако се купопродајни уговор буде направио квалитетно, уколико га купац буде 
поштовао и ушао у компанију са намером да инвестира, врло брзо вратити на оно што је некада 
била - лидер у региону. 
Он је изразио наду да ће тендерски поступак бити јаван и транспарентан и да ће онај ко буде 
понудио најбоље услове постати нови власник. 
Прошлогодишњи покушај продаје 25 одсто акција стратешком партнеру "Галенике" био је 
неуспешан, а ова компанија је у приватизацији већ десетак година. Влада Србије је 11. јула ове 
године донела закључак да се приватизација "Галенике" спроведе моделом продаје капитала, 
којој би претходила конверзија дуга "Галенике" у капитал.  
ОТПРЕМНИНЕ И РОКОВИ  
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УЗ преузимање банкарског дуга "уз попуст", нови власник би радницима "Галенике" требало да 
омогући социјални програм. Очекује се да добију отпремнину од 400 евра по години стажа. 
Синдикалци очекује од новог власника да испоштује Закон о раду и колективни уговор, као и 
да са представницима радника има отворен социјални дијалог који је претпоставка за мир и 
стабилност компаније. 
Заинтересовани купци моћи ће продајну документацију да откупе до 20. септембра за 250.000 
динара. Рок за достављање понуда биће 2. октобар. 
 

 

 

 
 

 

Нови ђаци, нови предмети и – протести 
Аутор: Миленија Симић-Миладиновић 
 
Први пут у клупама око 68.850 првака. – Петацима у распореду три нова предмета, а 
информатика постаје обавезна – Просветни радници штрајкују, министар најављује решење за 
побољшање материјалног положаја наставника 
Школска година почиње данас. Према подацима Министарства просвете, први пут у ђачке 
клупе сешће око 68.850 првака у осмолеткама широм Србије. Ученици петог разреда од данас 
ће у распореду часова имати Информатику и рачунарство као обавезан предмет, као и два нова 
– Физичко и здравствено васпитање и Технику и технологију, уместо досадашњих Фискултуре и 
Техничког образовања. 
Око 86.000 основаца од првог до осмог разреда у школама ће сачекати бесплатни уџбеници. 
Осим социјално угроженим и школарцима са сметњама у развоју, држава је први пут, у складу 
са Стратегијом за подстицање рађања, даривала уџбеничке комплете за треће и свако наредно 
дете у породици, што је 35.657 основаца у наступајућој школској години. Прве радне дане 
обележиће штрајкови просветних радника. Недуго затим, „током септембра наћи ће се решење 
за побољшање материјалног положаја просветних радника”, најавио је јуче Младен Шарчевић, 
министар просвете.  
 
 

Вучић просветарима: Имаћете брзо веће плате 
Извор:Танјуг 
 
МАЈДАНПЕК – Председник Србије Александар Вучић поручио је данас запосленима у 
просвети да ће веома брзо имати веће плате и да ће се гледати да имају што боље услове за рад. 
Вуцић је то рекао у обраћању ученицима и наставном особљу Техничке школе и Гимназије 
„Миле Арсенијевић Бандера” у Мајданпеку. 
Он је замолио ученике и затражио од њих да буду марљиви и вредни да више раде и уче и 
слушају наставнике али и да ће се гледати да свима онима који их уче и учествују у том процесу 
буде боље и имају бољи материјални положај и услове рада. 
„Имаћете веома брзо сви, не велике и не довољне, али свакако веће плате него икада” поручио 
је Вучић просветним радницима.  
 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/920/Milenija-Simic-Miladinovic
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Брнабић: Разумем штрајк, образовање у фокусу владе 
Извор:Танјуг 
 
До краја септембра, или почетка октобра знаће се колико ће бити повећане плате у просвети, а 
то, следеће повећање значиће да просвета коначно има веће плате него што су биле пре кризе, 
изјавила је данас председница владе Србије Ана Брнабић. 
„Тако да је то велики помак напред. Разумем штрајк, али смо и њима рекли да су ова и 
претходна влада, владе које су затекле такво стање због кога се штрајкује, али ова влада је 
највише дала и за реформу образовања и за материјални положај радника у просвети”, рекла је 
Брнабић за РТС. 
Сматра да је важно напоменути да тренд повећања зарада потпуно показује да образовање јесте 
у фокусу и претходној и овој влади, те да, 2014, када се кренуло у фискалну консолидацију, 
смањене су плате за 10 одсто, а како је буџет бивао стабилнији и како се стварао простор, влада 
је плате повећавала, из године у годину. 
„Само су просвети те плате практично враћене на оно што је одузето. Дакле, било је два 
повећања, једно од четири, једно од шест одсто. Следеће повећање које буде било, а биће га, 
само је питање колико одсто и то ће значити да коначно просвета има веће плате него што су 
биле пре кризе, тако да је то велики помак напред”, рекла је председница владе. 
Каже да је имала потпуно отворен разговор са представницима синдиката, да им је рекла шта је 
могуће, те да су синдикатима управо из владе дали податке о зарадама, „јер као озбиљна влада, 
имамо све податке и о броју запослених, о тачним платама, просецима у разним јавним 
службама”. 
„Али то је, као што сам и њима рекла, тренд који показује да образовање јесте у фокусу”, рекла 
је Брнабић.  
 
 

„Гошини” радници дезинформисани  
Аутор: Оливера Милошевић 
 
И даље смо у штрајку, договор под знаком питања, поручују запослени у Фабрици шинских 
возила  
Смедеревска Паланка – Радници Фабрике шинских возила (ФШВ) „Гоша” и даље су у 
штрајку. Иако су неки медији објавили, након договора у Министарству привреде, да је штрајк 
прекинут, они то негирају и поручују да до њих долазе различите информације, те да они 
чекају да договор почне да се поштује па да се врате у погоне. 
– Да ли договор остаје заиста не знамо, потпуно смо слуђени због опречних информација које 
нам се сервирају. Прво нам је наш директор рекао да му је јављено да од постигнутог договора 
нема ништа, после је то министар изјавио на јавном сервису, а сада иде вест да ипак није 
изјавио. Звао сам помоћника министра и он ми је рекао да нас је директор погрешно 
информисао. Шта да вам кажем, не знамо шта да мислимо – наводи Милан Вујичић, 
председник Штрајкачког одбора. 
Штрајкачи су одлучни да не почињу да раде док на њихове рачуне не легне по 30.000 динара, 
као прва рата која је договорена. Када им тај новац буде уплаћен, сутрадан се враћају у погоне 
да заврше два вагона за „Железнице Србије”, за шта им је потребно, каже Вујичић, свега 
четири-пет дана јер су они већ 95 одсто урађени. Након тога очекују другу договорену траншу 
од по 30.000 динара по раднику. Уколико тако не буде, штрајк се наставља. 
Штрајкачки одбор „Гоше” је после договора у Министарству привреде са радницима донео 
одлуку о прекиду штрајка када им се уплати прва рата, али су убрзо саопштили да је договор 

http://www.politika.rs/scc/autor/954/Olivera-Milosevic
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највероватније пропао јер министарство сада наводи да никаква уплата није могућа пре него 
што се испоруче два вагона за српске железнице. 
Након састанка у министарству саопштено је да је постигнут договор са Агенцијом за 
осигурање и финансирање извоза, која ће са 20 милиона динара помоћи да се заврши посао за 
Иран. Од тог новца, изјавио је Вујичић, радницима је требало да се уплати новац да би почели 
да раде, те да је Влада Србије дала зелено светло. Реч је о послу вредном око 400.000 евра, а 
„Гоша” ће по реализацији посла вратити новац агенцији. 
Радници „Гоше” су више месеци у штрајку због неисплаћених зарада, а траже и уплату пореза и 
доприноса, као и повезивање стажа. 
 

 

 
 

Плаћање по квалитету рада је могуће, али неће бити скоро 
Пише: Весна Андрић 
 
Однос броја бодова који се рачунају за упис у средње школе ове школске године биће 
промењен, па ће ученици по основу успеха из основне школе моћи да освоје максимално 60 
поена, а на завршном испиту 40. 
Самим тим, биће другачија и расподела броја поена по тестовима – српски и математика 
носиће по 13 бодова, а комбиновани тест 14. Министар просвете, науке и технолошког развоја 
Младен Шарчевић најављује и строжу контролу на завршном испиту, а поред снимања испита 
камерама из птичје перспективе, новина је што на тестирању неће дежурати наставници из 
других школа већ свако у својој. Једино ће супервизори бити из других образовних установа. 
- Очигледно је да садашњи начин реализације завршног испита није дао резултате, јер је било 
неправилности, а самим тим што су дежурали наставници из суседних школа, директори су 
имали оправдање да не познају те људе. Сада ће се одговорност јасно знати. Наш крајњи циљ је 
да направимо “тврду” малу матуру, по узору на велику. Новац из европских фондова је у старту 
био намењен за велику матуру, али сам тај концепт проширио на матуру у целини. Планирамо 
оснивање испитног центра за Србију и средства за то постоје. Са секретаром Иницијативе за 
реформу образовања Југоисточне Европе смо имали већ два састанка и један од предлога је да 
направимо увезаност свих земаља у региону када је у питању прегледање тестова. 
Ванредна контрола спровођења јунске мале матуре је потврдила сумње да је у 
неким школама било нерегуларности. Шта је та контрола показала? 
- Добили смо притужбе грађана и наставника на понашање у неким школама, али ја немам 
доказе да ли је неки наставник показивао ђацима тачне одговоре мобилним телефоном. Али 
имамо доказе да су у неким школама тестови преправљани, да су одговори дописивани другом 
хемијском и другачијим рукописом. Највише је таквих школа у Лесковцу, Врању и Новом 
Пазару, мање је у Нишу, има неколико у околини тог града, две су у Београду, једна у 
Ћуприји…Од 28 школа у којима смо узели тестове, неправилности су нађене у 22 или 23. 
Ко ће моћи да конкурише за отпремнину, поред запослених који су технолошки 
вишак без иједног часа? 
- Таквих је у овом тренутку 336. Проблем је што је Закон основама система образовања и 
васпитања некима омогућавао да маниплушу, а то није мали број људи. Под тим подразумевам 
да неко може четири године да прима пуну плату, а да не прихват посао. Договорили смо се са 
синдикатима да запосленима за чијим је радом престала потреба буде понуђен посао у струци, 
ако не желе, да им се понуде отпремнине, а ако ни то не прихвате треће решење је да иду на 
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тржиште рада. Очекујемо да ће се појавити нови вишкови, јер се број деце смањује. Очекујемо 
усвајање новог закона током септембра, и то ће омогућити да 900 запослених који имају више 
од 65 година оду у пензију. Постоји још једна категорија, а то су запослени у заводима, ЦПН-у, 
јавним предузећима која су под ингеренцијом Министаства просвете. Ту такође има вишкова 
који могу да се пријаве за отпремнине. Оне ће максимално износити 8.000 евра, а неће моћи да 
конкуришу само људи којима је остало две године до пензије. Када је реч о упису у средње 
школе, ове године нисмо одобрили неке економске смерове, јер имамо суфицит на тржишту 
рада и ту ће се створити вишкови. То ипак неће бити превелики број, али морамо да 
размишљамо о преквалификацијама. Сем тога, не можемо више да држимо одељења са 
профилима које деца неће да уписују да би неки наставници задржали посао, морамо да 
гледамо шта су потребе локалне средине. 
Ко ће радити преквалификације? 
- Наши факултети. Имаћемо састанке са математичким и учитељским факултетима како бисмо 
сагледали стање са наставницима информатике. Имамо кадар евентуално за две године и сада 
се ослањамо на оне који су завршили математику и информатику, а други део су наставници 
техничког које морамо да обучимо. 
Да ли наставници економије могу преквалификацијом да буду обучени да предају 
ионформатику? 
- Наравно да могу до неког нивоа, видећемо до ког. Путујући по Србији питам у школама који 
кадрови им недостају и онда, рецимо, чујем у једној школи да информатику предаје жена која 
је завршила приватно менаџмент и на факултету је слушала две године математику. Свакако да 
је боље да то раде људи који су током студија имали више математике. Када су у питању 
учитељи, они у многим земљама предају у петом и шестом разреду, не видим разлога да тако 
не буде и овде. Учитељски факултет је аплицирао са ИТ смером. 
Универзитет је био против тога. 
- Ми ћемо о томе преговарати. Држава је оснивач и они не могу до те мере да се ригидно 
понашају. Математички факултети су указали на проблем, јер је само 36 уписаних на смер за 
наставника математике у Београду, а 25 у Новом Саду. То је испод свих критеријумима. 
Претпоставка је да ће преко 90 одсто њих отићи у привреду, јер су разлике у програму јако 
мале, а док се плате у просвети не повећају, људи ће тражити боље решење. Све ово говори да 
имамо озбиљне потребе за преквалификацијом, где то може и има смисла. 
Да ли су тачне процене синдиката да ће Стручно упутство о формирању одељења 
затворити 800 одељења у Србији? Такво упутство Вас је прошле године сачекало 
када сте постали министар и од њега сте одустали, а сада сте га потписали. 
- Процене синдиката нису тачне. Када бисмо ишли “тврдо” да се то упутство стриктно поштује 
било би много више угашених одељења, али ја као министар има право на изузетке када су у 
питању сеоске школе, затим школе у планинским подручјима, граничним местима… 
Да ли је педагошки оправдано да се, рецимо, у осмом разреду због једног или два 
ученика руше сва одељења? 
- Прошле године то нисам хтео да радим, јер сам тек дошао на чело Министарства просвете и 
нисам познавао систем. Сад у длаку знам ко, шта ради и како се манипулише. Направићу тим 
људи који ће пратити Ценус. Према подацима за школску 2016/17. годину имамо просек од 19,2 
ђака по основним школама. Код мене је долазило 20 председника општина са неком наводном 
везом да траже изузеће. Из једне школе у Трстенику су тражили да направе четири одељења са 
80 ђака и јасно сам рекао да то не може. Овде је проблем што нико нема превелике апетите, 
него има пуно јединки, а свака јединка пуно малих мувања. То мало мувања на камари је 
много. Нико није луд да расформира цео разред због једног или два детета. Али имате 
невиђене манипулације. Директори су једни другима “позајмљивали “децу, слали преводнице, 
а да родитељи о томе ништа нису знали. Значи ја вама “пошаљем” двоје, троје деце која су се 
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наводно преселила, ви добијете више одељења и више радника, а на другој страни се број 
ученика није смањио. Ја знам све те трикове. Наравно да добијам и реалне захтеве и томе ћу 
изаћи у сусрет. Данима причам синдикатима да ће бити више технолошких вишкова јер је било 
много манипулација. Али понављам, да смо терали мак на конац било би их и више. Мој циљ 
није да угасим одељења већ да систем стане на здраве ноге, а да се од уштеда поправи 
материјални положај запослених. 
Идеја коју сте изнели и Ви и премијерка Ана Брнабић да ће просветни радници 
бити плаћени по квалитету рада делује нереално.  
- То неће бити скоро, али није немогуће. Ја сам то већ радио. 
Али у приватној школи… 
- Не само у приватној већ и док сам био директор државне школе “Никола Тесла” деведесетих 
година. Направили смо интерни систем где је свако могао сам себе да вреднује, а екстерно 
вредновање смо радили ја као директор, педагог, психолог и тим који је изабрало наставничко 
веће. Ми смо по свим параметрима били успешна школа, а од сопствених прихода трећина 
новца је ишла на општи стандард и то свима једнако, од директора до теткице, трећину смо 
трошили за одржавање зграде, куповину опреме, а трећина пара је ишла на пројекте. 
Деведесетих смо правили толико добре пројекте које ја данас нигде нисам видео. Уз све то, 
мене је у оно време био глас да сам превише менаџер. Дакле, квалитет може да се измери, само 
тиме нико неће да се бави. Екстерно вредновање је веома важно, ако школа има четворку, то ће 
значити и веће плате за запослене. А оцена превасходно зависи од директора школе. Значи, 
ако ћемо демократски да бирамо директора, онда запослени добро морају да размисле кога ће 
да подрже. 
Запослене често нико и не пита, гро директора долазе на та места захваљујући 
страначкој припадности.  
- Ја правим систем који никад није постојао, да кандидат за директора школе мора да има 
компетенције предвиђене законом. Ако је колектив уважио те компетенције, школски одбор не 
може да их прегласа, јер више он неће бирати директора. Ако пошаљу доброг кандидата ја ћу 
сигурно дати сагласност, али ако пошаљу некога са једницом или двојком са екстерне 
евалуације, тај неће бити постављен. Дакле интерес и директора и његовог колектива ће бити 
да раде што боље. 
Најавили сте да ће од наредне школске године бити промена у гимназијама. 
- Сви смерови ће у првој години имати јединствен програм, а ученици ће већ у првом разреду 
бирати један од изборних пакета: бизнис и економија, право и глобалне политике, екологија, 
спорт и здравље и уметност. Ови изборни пакети у прва два разреда неће бити обавезни, али 
хоће у трећем и четвртом и оцењиваће се. То неће бити један час већ неколико у току недеље, 
али морате да разумете да су то концептуални модели и да их не треба везивати за класичан 
час у распореду. У целини гледано, фонд часова ће бити повећан. У Европи гимназијалци имају 
до 35 часова недељно, код нас је сада 31, а биће повећан на 33. Постојећи предмети ће задржати 
садашњи фонд часова, али ће програм бити редефинисани. По истом модели по којем смо у 
пети разред увели здравствено васпитање у физичко, тако ће се радити и у гимназији. Све 
промене припремамо у сарадњи са људима из гимназија и уважили смо њихове захтеве да те 
промене не буду радикалне. Циљ је да се повећа број гимназијалаца у Србији, у складу са 
Стратегијом образовања.  
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Стопа незапослености 11,8 одсто 
Пише: ФоНет 
 
У другом кварталу ове године забележен је највећи број запослених - 2.881.000 и најмањи број 
незапослених - 384.100 од 2014., због чега је и стопа незапослености од 11,8 одсто најнижа у 
посматраном периоду, саопштио је данас Републички завод за статистику (РЗС). 
У поређењу са првим кварталом, у другом кварталу је забележено знатно смањење 
незапослених од 68.800 лица, а број запослених је повећан за 228.800, од чега је 95.000 
новозапослених у формалном а 133.800 у неформалном сектору. Више од половине 
новозапослених лица запослење је пронашло у пољопривредним делатностима. 
Запосленост је повећана искључиво код лица са нижим и средњим нивоом образовања, док је 
број запослених са високим образовањем смањен. 
Половину новозапослених у периоду ИИ квартал 2016 - ИИ квартал 2017. године чине лица 
старија од 55 година, док је незапосленост у највећој мери смањена у категорији 35-54 године 
старости, за 57.500 лица. 
Индустријска производња у Србији у периоду јануар - јул је, у поређењу са истим периодом 
2016. године, већа је за 2,5 одсто. 
Производња у јулу ове године већа је за 4,2 одсто у односу на исти месец прошле, а у односу на 
просек 2016. већа је за два одсто. 
Посматрано по секторима, у јулу је, у односу на исти месец 2016. године, прерађивачка 
индустрија забележила је раст од 4,5 одсто, рударство 3,2 одсто, а снабдевање електричном 
енергијом, гасом, паром и климатизација 3,1 одсто. 
У периоду јануар - јул, у поређењу са истим периодом 2016. године, сектор прерађивачке 
индустрије имао је раст од 6,1 одсто, рударство од 0,2 одсто, а снабдевање електричном 
енергијом, гасом, паром и климатизација пад од 9,2 одсто. 
Обим индустријске производње у јулу, у односу на исти месец прошле године, бележи раст код 
18 области, чије учешће у структури индустријске производње је 67 одсто. 
Пад производње је забележен у 11 области, чије учешће у структури индустријске производње је 
33 одсто. (Крај) љ/дал 15:10 
Промет робе у трговини на мало у Србији у периоду јануар - јул је, у односу на исти период 
2016. године, већи у текућим ценама за 9,1 одсто, а у сталним ценама за 4,2 одсто. 
У односу на јул прошле године, промет на мало већи је у текућим ценама за 8,1 одсто, а у 
сталним за 4,1 одсто. 
У јулу ове године је, у поређењу са јуном,, промет робе већи у текућим ценама за 1,8 одсто, а у 
сталним ценама за 2,7 одсто. 
Промет у трговини на мало добијен је на основу статистичког истраживања "Месечни извештај 
трговине на мало", реализованог на узорку, и на основу пријава ПДВ добијених од Пореске 
управе. 
Индекси промета робе у сталним ценама добијени су дефлационирањем индекса у текућим 
ценама одговарајућим индексима потрошачких цена, из којих су искључени: вода (из 
комуналних система), струја и моторна возила, мотоцикли и делови, навео је РЗС. 
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Наопаку приватизацију платили српски радници 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
После НАЛЕД-а, „Белу књигу” о сивој економији представио је и Савез самосталних синдиката 

Србије.  

По подацима из ње, просечна зарада се од 2011. до данас креће од 370 до 390 евра, по чему је 
Србија, како је нагласио председник те синдикалне организације Љубисав Орбовић, на дну 
европске лествице. У документу СССС-а наведено је да 346.000 радника данас прима 
минималну зараду која није довољна ни за потрошачку корпу. 
– Књига СССС-а има за циљ да допринесе креирању боље Србије и понуди решења која су 
повољна за раднике и пензионере – указао је Орбовић. – Све препоруке, захтеве и решења, за 
која се највећа синдикална централа у Србији залагала у претходном периоду, публиковали 
смо у нашој синдикалној књизи, са жељом да се сви синдикални капацитети активно укључе и 
да, као одговоран социјални партнер, свеобухватно сагледамо проблеме и изазове и понудимо 
ефикасна решења. 
Он напомиње да је синдикална књига била спремна још у априлу, али да Синдикат није желео 
да ремети формирање нове Владе, већ да сада, у неком мирнијем периоду, представи ставове 
радника. 
– Један од фактора који су у великој мери утицали на тако тежак материјални и социјални 
положај радника и свих грађана Србије је приватизација, која је, иако неопходна, спроведена 
по систему „спаљене земље”, после које су, изузев малог броја фабрика, све остале уништене и 
опљачкане. Многе су, да су нас власти слушале, могле бити спасене да је у њима било 
спроведено радничко акционарство – сматра Орбовић. 
Савез самосталних синдиката Србије подржао је инвестиције и субвенције које Влада Србије 
даје да би што више капитала ушло у земљу и омогућило отварање нових радних места, али су 
оне, наглашава Орбовић, даване готово искључиво страним инвеститорима. 
Минималац да буде 26.800 динара 

Генерални секретар СССС-а Зоран Михајловић рекао је да се синдикат залаже за то да се 
радници Србије не рекламирају као јефтина радна снага и да се „минималац” с 22.000 динара 
подигне на 26.800.  
– Борићемо се да се за трговце укине недеља као радни дан и да послодавци буду кривично 
гоњени за неисплаћивање једне плате, а не прекршајно – рекао је Михајловић.  
Додао је да ће се Синдикат борити и за законску обавезу да послодавац личном имовином 
гарантује исплату плата радницима. 
– То, међутим, није праћено растом зарада, већ су оне остале изузетно ниске и недовољне за 
пристојан живот. И сада када би требало да преговарамо о висини нове минималне цене рада, 
неки социјални партнери преко медија лицитирају појединим износима, стварајући климу 
незадовољства, иако су свесни тога да се од минималца не може живети и да је неопходно 
повећати га да би бар покрио потрошачку корпу – рекао је Орбовић. 
Секретар Већа СССС-а Зоран Михајловић истиче да је циљ „Беле књиге” да се ставови 
Синдиката чују у јавности да запослени не би више били на маргини овог друштва већ да 
добију иста права као и послодавци. 
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– Остајемо доследни и истрајни у нашој борби за бољу Србију, с радником на челу, да 
постанемо праведније друштво и успоставимо равномеран однос између света рада и света 
капитала – истакао је Михајловић. 
Промоцији синдикалне књиге присустовао је и републички министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, који се сложио са ставовом Синдиката да би 
плате и минималну зараду требало повећати, додајући да се то ипак мора одвијати „у реалним 
оквирима, које нам је успоставио капитализам”. 
– У Влади имате партнера, али се договор мора постићи компромисом кроз дијалог и 
јединство, што ће резултирати бољим животом грађана – истакао је Ђорђевић. – Од 1. 
септембра почиње озбиљна борба против рада на црно, која ће се спроводити низом мера, 
попут пооштравања казнене политике и увођењем „мобилних инспектора”. „Брутално” ћемо 
кажњавати послодавце који злоупотребљавају раднике у својим предузећима и понашају се 
према њима робовласнички, а уредићемо и социјалне карте да би социјална помоћ дошла у 
праве руке. 
Он је додао да нам треба што већи број страних инвеститора, који ће се међусобно борити на 
тржишту и омогућити најбољим радницима да буду и више плаћени. 
 

 

О повећању плата и пензија с ММФ-ом крајем октобра 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда донео је одлуку о успешном 
завршетку седмог разматрања резултата актуелног стендбај аранжмана Србије.  
ММФ је оценио да се трогодишњи аранжман у Србији успешно спроводи и да је наша држава 
остварила добре макроекономске резултате. 
Наредна, осма ревизија ММФ-а и Владе Србије требало би да буде у октобру и у оквиру ње ће се 
разматрати предлог о повећању плата и пензија. Наиме, тек када се праве припрема за израду 
буџета за наредну годину, разматрају се предлози о повећању плата и пензија и тек онда ће се 
знати о коликим се тачно процентима повећања ради. Власти у Србији већ месецима говоре о 
повећању плата и пензија, а колико ће оне заиста порасти, знаће се заправо тек након 
завршетка осме резивије. ММФ завршну оцену о успешности ревизије саопштава у децембру. 
Монтерна политика, како је закључио ММФ, успела је да чврсто задржи инфлацију у циљаним 
оквирима, док је стабилност девизног курса утицала на повећано поверење на домаћем 
тржишту и смањење утицаја евроизолације. Такође, како је оцењено, на приходовној страни 
буџета постигнути су одлични резултати, који пружају подршку фискалној консолидацији, што 
омогућава значајно мање прилагођавање на расходној страни буџета. 
Србија положила испит 
Економиста Иван Николић сматра да је текући аранжман с ММФ-ом један од најуспешнијих у 
историји те институције јер су у Србији уравнотежени сви дефицити, и истиче да нашој држави 
није неопходан нови програм за наредне године. 
– Програм ММФ-а углавном се односи на постизање макроекономске стабилизације, 
отклањање великих дефицита – оценио је Николић. – Пошто је у Србији постигнута 
стабилизација, с тог гледишта не треба нам нови аранжман с ММФ-ом јер сада треба 
размишљати о томе како да се постигну високе стопе економског раста. ММФ је као доктор: ако 
имате проблем, он препише лекове, ако смо се излечили, сами закључите да ли нам је 
неопходан доктор. 
Релани бруто домаћи производ, по оцени ММФ-а, у Србији је на вишем нивоу у односу на 
период пре избијања глобалне економске кризе, а дефицит текућег рачуна платног биланса 
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знатно је смањен. Спровођење договорених мера у оквиру програма допринело је отпорности 
финансијског сектора, који је сада у знатно бољој позицији да подржи привредни раст. 
Међутим, ММФ оцењује да је неопходна изградња јачих институција и даљи напредак у 
реализацији програма структурних реформи за унапређење економске ефикасности и убрзање 
економског раста заснованог на приватном сектору . 
Завршетак ревизије ће ставити Србији на располагање додатних 64,9 милиона евра у оквиру 
стендбај аранжмана, чиме ће укупан расположиви износ достићи 918,5 милиона евра. Власт у 
Србији најавила је да не намерава да повуче новац расположив у оквиру аранжмана. 
Но, после одласка делегације ММФ-а из Београда након седме ревизије споразума, остало је 
отворено питање да ли ће Србија после истека текућег трогодишњег аранжмана фебруара 
идуће године затражити закључивање новог „из предострожности” за године које следе. Тим 
пре што је српска премијерка Ана Брнабић најавила да ће се тек разматрати питање неког 
новог споразума с ММФ-ом и да још увек није извесно да ли ће га бити или не. Мишљења 
економиста о томе су подељена: део њих је за нови аранжман, а део сматра да је ММФ у Србији 
одрадио шта је требало и да нам више није потребан. 
Тако је члан Фискалног савета Владимир Вучковић заговорник закључивања новог аранжмана 
с ММФ-ом са ставовом да у периодима кад „нисмо имали програм, долазило је до погоршања”, 
тврдећи да се ММФ у Србији показао корисним. За нови аранжман с ММФ-ом залаже се и 
економиста Стојан Стаменковић, тврдећи да он никако не би могао успорити привредни раст. 
– Надзор ММФ-а над економијом Србије неопходан је да се „не би правиле глупости” – оценио 
је професор Стаменковић. – Једна од првих грешака Владе Србије без контроле ММФ-а могла 
бити бити неконтролисано повећање плате и пензија, да се одложи решавање проблема јавних 
предузећа, као и нестручно управљање у њима. 
 
 

Стопа незапослености 11,9 одсто, најнижа од 2014. 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД: Стопа незапослености у Србији пала је у другом кварталу ове године на најнижи 
ниво од 2014. године, и износила је 11,8 процената, што је такође пад у односу на претходно 
тромесечје када је била 14,6 одсто, показују данашњи подаци Републичког завода за 
статистику. 
Истовремено, у другом тромесечју текуће године забележен је највећи проценат запослености 
становништва од 48,1 одсто (2,88 милиона запослених), што је такође највиши ниво у последње 
три године. 
Више од половине новозапослених лица, посао је пронашло у пољопривредним делатностима. 
Запосленост је повећана искључиво код лица са нижим и средњим нивоом образовања, док је 
број запослених са високим образовањем смањен. 
Половину новозапослених у периоду од 12 месеци (други квартал 2016 - други квартал 2017. 
године) чине лица старија од 55 година, док је незапосленост у највећој мери смањена у 
категорији особа старости између 35 и 54 године. 
У истом периоду, стопа незапослености код најмлађе радно способне популације, старости 
између 15 и 24 године, смањена је за 7,3 процентна поена, али не као последица повећања 
запослености, већ услед смањења укупне популације овог узраста, што је резултирало 
опадањем броја незапослених.  
Удео младих који нити раде нити су у било каквом систему образовања у укупној популацији 
старости од 15 до 24 године мањи је за 1,9 процентних поена у односу на исти период прошле 
године и сада износи 15,3 одсто. 
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Готово четвртина запослености (22,1 одсто) је у неформалном сектору, наводи се у Анкети о 
радној снази Републичког завода за статистику. 
  
 

 

  
 

 
Расписан тендер за Галенику по почетној цени од једног евра 
Извор:Бета 

 

Министарство привреде Србије расписало је данас тендер за продају 93,7 одсто капитала 
београдаске фармацеутске компаније Галеника по почетној цени од једног евра.  
Обавеза купца је да повећа основни капитал Галенике уплатом 25 милиона евра што ће се 
користити за финансирање обавеза према финансијским повериоцима. 
Рок за достављање пријава за учешће у поступку приватизације Галенике је 2. октобар, а 
отварање понуда је 4. октобра. 
Накнада за откуп документације износи 250.000 динара. 
Услов за учешће у приватизацији је да заинтересовани инвеститор посље у области 
фармацеутске индустрије и да су његови годишњи приходи већи од 300 милиона евра у 
последњој пословној години. 
Процењена вредност капитала која се нуди на продају је негативна и износи 152 милиона евра. 
Банке којима Галеника дугује више од 71 милион евра су сагласне да им будући власник 
фабрике исплати 25 милиона евра, чиме би дуг био откупљен уз дисконт. 
Потенцијални инвеститори проценују да би оптималан број запослених у Галеници био од 700 
до 900, а сада их је 1.400. 
Покушај приватизације Галенике је пропао почетком ове године, пошто са потенцијалним 
стратешким партнером, руско-британским конзорцијумом Фронтиер-Петровакс, није 
постигнут договор о преузимању дуговања које та фармацеутска компанија има према 
комерцијалним банкама. 
Како пишу медији, медју заинтересованима за Галенику сада су британско-руски конзорцијум 
Фронтијер фарма - Петровакс, Синфорам, Амикус, Хемофарм и ЕМС из Бразила. 
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ПОЧИЊЕ ШКОЛА Три нова предмета, еДневник, јесењи распуст и 
ШТРАЈКОВИ  
Аутор:З.Дј. 
 
Нова школска година за ученике основних и средњих школа почиње данас, а ученике петог 
разреда очекују три нова предмета - Физичко и здравствено васпитање, Техника и технологија 
и Информатика и рачунарство. Ђаци ће ове године имати и јесењи распуст, а у неким школама 
биће уведени електронски дневници и школске униформе. 
У пилот пројекат "е-просвета" од септембра ће бити укључено 200 школа, а први сервис који ће 
бити примењен је електронски дневник који треба да омогући наставницима, разредним 
старешинама и директорима брз, једноставан и поуздан начин вођења евиденције. Родитељи 
ће моћи да приступе подацима из дневника о свом детету. 
Све основне школе које су укључене у пројект имаће електронски дневник, а средње школе 
имаће дупли унос (и у папирном и у електронском облику), док закон не дозволи електронски 
унос. 
Како је раније најављено, школске униформе би требало да буду уведене у 55 одсто школа. 
У први разред основне школе у Србији ове школске године полази 68.128 ученика што је за 722 
мање него прошле године. 
У београдске основне школе у септембру ће у ђачке клупе сести 17.148 првака, што је 633 више 
него прошле године када их је било 16.515. 
Поново јесењи распуст 
У школској 2017/2018. години ученици ће поред летњег, зимског и пролећног распуста имати и 
кратак јесењи распуст. Према Календару образовно-васпитног рада јесењи распуст биће 9. и 10. 
новембра а како затим следи викенд, ученици и наставници одмараће се четири дана. 
Зимски распуст ће и за школарце у централној Србији ове године бити подељен на два дела. 
Први део зимског распуста биће током новогодишњих и божићних празника, од 30. децембра 
2017. до 8. јануара 2018, а други део од 1. до 9. фебруара 2018. 
Прво полугодиште се завршава 31. јануара, а друго почиње 12. фебруара. Пролећни распуст 
траје од 2. априла до 9. априла. 
За ученике осмог разреда школска година се завршава 31. маја, а за ђаке од првог до седмог 
разреда 14. јуна. За матуранте гимназија настава се завршава 24. маја, а за ученике завршних 
разреда трогодишњих и четворогодињих средњих стручних школа 31. маја. Остали 
средњошколци се распуштају 21. јуна. 
Календар наставе за ученике у Војводини 
У школама у Војводини прво полугодиште траје до 22. децембра, а зимски распуст званично ће 
почети у понедељак 25. децембра и трајаће до 10. јануара када почиње друго полугодиште. 
Школска година у Војводини се за ученике од првог до седмог разреда основне школе 
завршава 12. јуна, а осмаци школу завршавају 29. маја. 
Пролећни распуст почиње 30. марта 2018. године, а завршава се 9. априла 2018. године. 
Штрајкови упозорења 
Због штрајка Уније синдиката просветних радника у Србији у 750 школа 1. септембра биће 
скраћени часови, док ће на трговима у Краљеву, Зрењанину, Нишу, Сомбору, Београду и 
другим градовима бити организовани протести. 
Једночасновни штрајк упозорења у 387 основних и средњих школа организоваће првог дана 
нове школске године и чланови гранског синдиката просветних радника Србије "Независност". 
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Синдикати траже да запослени у просвети буду изузети из Закона о запосленима у јавној 
служби којим се, између осталог, уређују платни разреди. 
 

 

Радници "Гоше" не прекидају штрајк, чекају уплату од 30.000 динара  
Извор:Бета 
 
Радници фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке и даље чекају обећану 
уплату од по 30.000 динара, што је услов да би прекинули штрајк, казао је данас агенцији Бета 
председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић. 
Тај новац, како је раније договорено, треба да им уплати Агенције за осигурање и финансирање 
извоза Србије, на основу уговореног посла Гоше о продаји постоља и вагона иранским 
железницама. 
- За сада нема потврде да ли ће на наше рачуне бити уплаћено по 30.000 динара, али смо 
сложни у томе да штрајк нећемо прекидати док не добијемо новац - казао је Вујичић. 
Он је истакао да запослени у Гоши нису спремни "на још једну превару", односно да прекину 
штрајк и да наставе производњу, па да чекају уплату од продатих вагона, што је од њих тражио 
послодавац. 
Штрајк запослених у Гоши почео је крајем марта јер потражују више од 20 плата. 
Дуг је настао у време док је власник Гоше била словачка фирма ЖОС Трнава која је фабрику у 
априлу продала кипарској фирми Линснарт. 
Гоша држави дугује више од 500 милиона динара, а Влада Србије је радницима фабрике 
уплатила помоћ од по 60.000 динара и обезбедила новац за у доприносе за њихово здравствено 
осигурање до краја септембра. 
 
 

Синдикат: Највероватније сутра расписивање новоги тендера за 
Галенику  
Извор:Танјуг 
 
Држава је одлучила да распишš е нови тендер за продају "Галенике", а председник синдиката 
Независност у "Галеници" Зоран Пантелић очекује да ће се то догодити сутра. 
Држава ће, према његовим речима, понудити комплетан власнички удео у "Галеници" од око 
93 одсто, док ће преосталих седам одсто остати малим акционарима, који су бивши радници и 
тренутно запослени. 
- “ Највероватније ће сутра Министарство привреде објавити јавни позив за продају капитала 
Галенике. Након тога ће бити и позив за куповину тендерске документације”  - рекао је 
Пантелић за Тањуг. 
Он је изразио наду да ће тендерски поступак бити јаван и транспарентан и да ће онај ко буде 
понудио најбоље услове постати нови власник. 
- “ Држава се тако потпуно повлачи из власништва у "Галеници" - навео је Пантелић. 
У Министарству привреде је раније да модел приватизације, на којем држава ради, 
подразумева да купац уз фабрику преузима део дуга "уз дисконт", а да радници који се одлуче 
за социјални програм могу да рачунају на 400 евра по години стажа. 
На скупштини акционара "Галенике", која је одржана 14. августа, донета је одлука о конверзији 
дуга тог предузећа у власнички капитал државе у вредности од 14,696 милијарди динара, тако 
да је држава постала власник око 93 одсто капитала. 
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Реч је о потраживањима Републике Србије и ЈП "Србијагас". Дуг према Републици Србије је 
10,9 милијарди динара и конвертован је у акције државе, а укупан износ потраживања 
Србијагаса је био 3,794 милијарди динара. 
Раније је држава имала 85 одсто, а остало је било у власништву малих акционара. 
"Галеници се дугује 120 милиона евра" 
Дугови банкама износе око 71 милиона евра и договорено је раније, како кажу синдикати, да се 
тај дуг отплати са 25 милиона евра “ једнократно у кешу". 
Према речима Пантелића, "Галеници" се дугује око 120 милона евра за испоручене, а никад 
плаћене лекове. 
Влада Србије је 11. јула 2017. године донела закључак да се приватизација Галенике спроведе 
моделом продаје капитала, којој би претходила конверзија дуга "Галенике" у капитал, а у 
случају успешне приватизације, држава би отписала преостали део својих доспелих обавеза. 
Међу заинтересованима за "Галенику", како преносе медији, налазе се британско-руски 
конзорцијум Фронтијер фарма - Петровакс, Синфорам, Амикус, Хемофарм и ЕМС из Бразила. 
"Галеника" има око 1.400 радника и спроведено је анкетирање за добровољни одлазак дела 
радника. 
 

 
 
 

 
 
 

НАРОДУ ПРЕКИПЕЛО! ПРЕДСЕДНИК ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ: 
Гладни смо, идемо на улице! Радници ће марширати 6. ОКТОБРА!  
Извор:Курир 
 
Разматрање свих наших захтева да се побољша живот војника, полицајца, просветара, радника 
одлажу се унедоглед. Исцрпљени смо, уништени кредитима да би одшколовали децу и 
прехранили породице. Дошло је до тачке када се нема више куд!  
То у интервјуу за Курир поручује Новица Антић, председник Војног синдиката Србије.  
Радници су одлучили да стану на пут свеопштем криминалу, корупцији, бахатости, 
пљачкашким инвестицијама, ријалити стварности, спрези власти са криминалцима и најгорим 
олошем!    
   
 

 


