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Једна основица за плате државних службеника 
Аутор: Маријана Авакумовић 

 

Важна новина односи се на увођење корективног коефицијента, као мере за задржавање 

квалитетних и стручних кадрова у државној управи због утицаја тржишта 

Правник у једном министарству неће више имати већу плату од његовог колеге на истом радном 
месту у другом министарству. Убудуће ће уместо петнаестак различитих основица, за обрачун 
зарада, постојати само једна јединствена за све државне органе. Она ће бити одређивана 
предлогом буџета за наредну годину и важиће за цео јавни сектор. Оно што је кључно за начело 
„иста плата за исти посао“ јесте да се сва радна места у јавном сектору вреднују према истим 
критеријумима и мерилима. 
Нацртом закона о платама државних службеника и намештеника, који је тренутно на јавној 
расправи, први пут су прегледно дати сви коефицијенти зарада на једном месту. Важна новина 
односи се на увођење корективног коефицијента, као мере за задржавање квалитетних и 
стручних кадрова у државној управи због утицаја тржишта. 
У овом тренутку није могуће обрачунати колике плате ће имати 24.000 државних службеника и 
намештеника, јер основица још није позната. 
 

 
 

 
 
ШЕСТ НОВИХ ИНВЕСТИЦИЈА Инђија догодине без незапослених 
Аутор:Маша Стакић 

 

Председник општине Инђија Владимир Гак каже да је циљ рада локалне самоуправе да задржи 

младе, како у јавном сектору, тако и у приватном, и направе боље услове живота свим 

грађанима Инђије.  

Управо зато су студентске стипендије за две године повећане са 7.500 динара на 12.000, уведена 
накнада за прворођено и трећерођено дете од 40.000 динара, локална самоуправа такође плаћа 
50 одсто домског смештаја ученицима средње школе, као и студентима, али гради и велики 
вртић, који ће, по плану, за сву децу с територије општине бити бесплатан. Општина такође 
планира изградњу 180 кадровских станова за млађе од 40 година, а прва од три зграде, колико 
имају намеру да граде, требало би да буде готова већ 2020. године. 
– Иако пратимо све конкурсе Покрајине и Републике, очекујемо, мада смо затекли велика 
дуговања на почетку мандата, да ће наш буџет кроз две године бити крајње стабилан и за 
инвестицију изградње станова неће бити потребе за учешћем на пројектима – истиче Гак. – За 
две године биће завршено шест великих инвестиција започетих у овој години, за које су уговори 
већ потписани, али биће још нових. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/895/Marijana-Avakumovic


3 

 

По његовим речима, порез на имовину и зараде од потписаних инвестиција, али и директна 
куповина земљишта, напуниће инђијски буџет. 
– У питању су инвестиције „Агромаркет”, који је недавно отворен у присуству председнице 
Владе Србије Ане Брнабић, затим фирма „Прича кетеринг”, која се бави индустријским 
кетерингом у читавом Срему, „М&Б транс” је фирма која се ускоро отвара, с фирмом „Метал ин 
Зелић” д. о. о. такође је потписан уговор ове године, као и с фирмама „Квас” и „Златибор 
градња” – истиче Гак, и додаје да је ово свакако година великих инвестиција, као и градње у 
Инђији. 
По његовим речима, незапосленост је тиме пала на 4,3 одсто, тачније, на Бироу су пријављена 
1.893 незапослена, по извештају с краја маја. 
Као Нови Сад и Београд 
Пешачко-бициклистичку трим-стазу Инђија ће правити по узору на новосадски кеј, од Моста 
Дуга до Штранда јер, по речима председника те општине, желе да Инђија има све садржаје као 
што имају Нови Сад или Београд. 
– Настављена је и реконструкција базена започета пре 20 година, и сада градски базен изгледа 
савршено – каже Гак, и напомиње да је небитно како се зове председник неке општине у чијем 
се мандату нешто уради, него шта је урађено, и да он воли свој град. 
– Ових шест фирми, запослиће још око 650 радника и до краја године потписаћемо још два 
уговора сигурно, а могуће и три, с инвеститорима који ће запослити још око 400 до 500 радника, 
те ће свако ко жели да ради пронаћи запослење у Инђији, или, што је још важније, могућност да 
промени посао – каже Гак.  – Тиме се директно повећава цена радне снаге. 
Он напомиње да се у Инђији више не ради за 25.000-30.000 динара, већ су плате далеко 
озбиљније, а када се заврши шест инвестиција, сваки послодавац ће морати да плати доброг 
радника, и подсећа на то да је то једини начин за повећања плата у приватном сектору. 
Нова градилишта у зони 
У целој индустријској зони у Инђији послује више од 45 фирми, а у новоопремљеној, на 
локацији 15 – „Североисточна радна зона”, тренутно послују четири фирме: „ИТ парк”, 
„Грундфос” и „Индоми” и фабрика „Квас” која је између њих. 
– У року од неколико месеци на тој локацији видећемо минимум три или четири нова 
градилишта на 97 хектара општинске индустријске зоне. Већ имамо написана два нова уговора с 
инвеститорима која треба да потпишемо и једну велику парцелу чувамо за озбиљног 
инвеститора који треба да нам дође. Када се то деси, ми више немамо расположиве индустријске 
зоне, што значи да ћемо за две непуне године опремити и продати парцеле у зони, за које 
инвеститори имају рок градње три године за објекат и добијање употребне дозволе – истиче Гак. 
Управо зато, та локална самоуправа сада тражи потенцијале и ван Инђије јер су једина локална 
самоуправа која у пречнику од 50 километара има три милиона становника. 
У Инђији се асфалтира 76 улица које то до сада нису биле, што је само један од великих 
пројеката који се ту реализују у овом тренутку. 
– Инђија је 1991. године, у односу на број становника, имала највећи прилив избеглог и 
расељеног становништва у целој Србији, и углавном су то улице које су настале у том периоду 
јер се тако насеље ширило и оне су до данас остале неасфалтиране – каже Гак. – То је срамота у 
2018. години, те је зато у плану да до краја године буде асфалтирано свих 76 улица, у дужини 44 
километра, што је отприлике рута од центра Инђије до искључења за Ауто-команду у Београду. 
Асфалтирање улица финансира се из наменског кредита, који грађани Инђије кроз буџет и 
функционисање града ни на који начин неће осетити, управо због нових инвестиција и посла 
урађеног у протекле две године. 
Паралелно с тим улаже се у културу, као и спорт, за који је ове године из буџета издвојено 96 
милиона динара, у плану је изградња пешачко-бициклистичке трим-стазе од „Гумопласта” до 
Аутлет центра „Инђија” да би он постао саставни део града. 
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Он додаје да му се грађани обраћају за све, од сломљене рампе, до злонамерника који виде жице 
на уређеном базену, а исти је случај с искуствима 150 његових колега из целе Србије. 
 
 

Павлов: Азотара је коштала Панчево 300 милиона 
Аутор:М. Соло 
 
Градоначелник Панчева Саша Павлов каже за „Дневник” да локална опозиција нема политичку 

одговорност већ користи тешку ситуацију да се политички огласи и сакупља јефтине политичке 

поене.  

Павлов је оценио да је садашња власт сушта супротност таквима, јер увек тежи да одговорно 
налази најбоља решења за годинама генерисане проблеме. 
Према његовим речима у датим околностима је најлакше понашати се као опозиционар и без 
трунке одговорности злоупотребљавати тренутно тешку ситуацију људи запослених у ХИП 
Азотари. 
- Управо зато смо ми сушта супротност таквима и увек ћемо бити јер тежимо одговорно да 
нађемо најбоља могућа решења за најтеже и годинама генерисане проблеме, а без политичког 
популизма. Као такво решење реализовали смо формирање и опремање Северне пословне зоне 
и унапређење привредног амбијента ради довођења страних и домаћих инвестиција које ће да 
отворе нова и што је много битније - продуктивна радна места кроз имплементацију јасних 
развојних стратегија са тржишно оријентисаним решењима и то приватним, а не државним 
капиталом - рекао је Павлов. 
Павлов каже и потенцира да Град Панчево и те како субвенционише рад ХИП Азотаре, тако да 
је лажна прича о томе да се даје неком другом или страним инвеститорима, а не предузећима 
која годинама послују у Панчеву и запошљавају преко хиљаду људи. Азотара по разним 
основама у претходном периоду је ускратила само градски буyет, сада већ за преко 300 милиона 
динара, што је скоро четири пута више од вредности нечег што представници опозиције 
карактеришу као поклоњено страним инвеститорима. 
- Наравно да смо рекли смо да ћемо у наредних пет година отворити нова радна места, али не 
пар стотина него морам да подсетим и подвучем - пар хиљада. И то ће тако бити, јер ми се 
држимо дате речи. Питам их само где су они, као савременици дешавања, држали главе кад су 
се гасиле Пивара, Тесла, Стаклара, Тргопродукт, Трудбеник, Слобода, ГИП и још многи 
привредни субјекти у нашем граду, а да њихови претходници у политичким опцијама које сада 
они заступају нису ништа предузели па чак ни „поклонили” неком парче земље, како би се 
колико- толико компезовала изгубљена радна места и изгубљени буyетски приливи - поручио је 
градоначелник Панчева Саша Павлов. 
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Србији недостају конобари и кувари, сви отишли да раде сезонски 
Аутори:В.Л., А.Ла.  
 
Конобари и кувари постали су најтраженија занимања тамо где угоститељство у Србији 
остварује и највеће приходе у Београду, Новом Саду и Златибору, но и остатак земље бори се да 
дође до ове радне снаге. 
Нема локала у овим местима на којима не пише да се "тражи конобар или кувар". Разлог је 
јасан, наши радници попунили су празна радна места на приморју Црне Горе и Хрватске, а 
многи одлазе и на речне и прекоокеанске бродове. 
- Имам утисак да нико неће да ради, наћи конобара и кувара данас је готово немогуће. Махом 
унајмљујемо неквалификовану радну снагу коју обучавамо око шест месеци, а поједине, морам 
да кажем, учимо и основном кућном васпитању. Драстично је пао и приход у угоститељству, око 
пет одсто локала и ресторана у Новом Саду добро послује, остали или животаре или су у минусу. 
Ако се овако настави са недостатком радника и прихода, очекујем да ћемо остати без половине 
ресторана и кафића у Београду и Новом Саду – рекао је Драган Станојевић, власник 
посластичарнице Моцарт и члан Управног одбора Удружења угоститеља Новог Сада. 
Доста радника није пријављено 
Плате конобара у поменутим местима крећу се од 30.000 до 50.000 динара, уз то треба додати и 
бакшиш који зна да буде и већи од плате, али ако сте запослени у популарним локалима где је у 
правилу и најтеже радити. С друге стране, добар део пре свега конобара није пријављен и ради 
на црно, што обесхрабрује људе да се баве овим послом. 
Према подацима Угружења угоститеља, у сваком од 1.600 кафића у Новом Саду фали један или 
два радника, а сваки од 400 ресторана тражи по једног кувара. Бројке у Београду множе се од 
три до четири пута, па у нашој престоници посао би могло да нађе око 1.000 кувара и помоћних 
кувара, те око 3.000 конобара. 
Уочи летње сезоне на Златибору, овдашња туристичка привреда копа и рукама и ногама како би 
кадровски попунила персонал који би требало да се нађе на услузи бројним туристима који ће 
одмарати овде. Процена је да златиборски хотели и ресторани, за новац који одскаче од српског 
просека, тренутно нуде око 300 радних места, од чега гро отпада на конобаре и куваре. А у овом 
региону готово да их и нема. 
- Не само у овом крају, него у целој Србији. Малтене по целој земљи смо послали огласе да 
тражимо конобаре и куваре, али слаба вајда, просто их нема на тржишту. Проблем је што деца 
не желе да уче угоститељску школу, а проверени конобари током лета одлазе на рад на 
црногорско приморје где су боље плаћени - прича Војкан Јанић, директор хотела "Палисад" на 
Златибору. 
Неопходни кратки курсеви 
Он каже да је све мање времена да се нађе кадар, а недостајућа радна снага је главна тема међу 
овдашњим хотелијерима. - Не смем ни да замислим какав ћемо проблем имати за две године до 
када ће бити отворено још неколико хотела, а постојећи бити проширени - наводи он. 
- За конобара је пожељно да зна један страни језик, барем енглески, с обрзиром на све бећи број 
страних туриста, мада све су прилике, с обзиром на понуду и тражњу, да се ни тај критеријум 
неће строго поштовати. Конобарима се нуди плата између 40 и 50 хиљада динара, плус смештај, 
исхрана, плаћени прековремени сати - истиче Јанић. 
Што је кувар стручнији, то му се нуди и већа позиција, а с њом и боља плата. А најмања је 
60.000 динара. Искусним куварима и шефовима кухиње нуди се и више од 80.000 месечно, а од 
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њих се траже модерне иновације у слагању укуса и у презентацији хране госту. После конобара и 
кувара у златиборском угоститељству највише су тражени рецепционари и собарице, али се овде 
јавља проблем њиховог непознавања језика, па су хотелијери принуђени да за посојећи кадар 
организују курсеве. 
 
 

Нови Зеланд: Фирма уводи четвородневну радну недељу 
Извор:Танјуг 
 
Новозеландска фирма "Перпетуал Гардијан" решила је да уведе четвородневну радну недељу, а 
да запосленима исплаћује плату као да су радили пет дана. 
Та фирма, која се бави надзором, писањем тестамената и продајом некретнина, одлучила се на 
то након што је у марту и априлу спровела експеримент у коме је 240 запослених радило четири 
дана у недељи, преноси "Њујорк тајмс". 
Како се наводи, испоставило се да су запослени били продуктивнији, а забележен је и мањи 
ниво стреса и боља равнотежа измедју приватног и пословног живота. 
Запослени су рекли да су више времена проводили са породицама, а имали су времена и за 
вежбање, кување и баштованство. 
За време експеримента запослени су били креативнији, чешће су били на послу, долазили су на 
време и нису правили дуге паузе. 
 

 
 

 
 
Синдикати Азотаре пред капитулацијом, прихватили стечај 
Пише: Г. Влаовић 
 
* Док је у репрезентативним синдикатима и држави завладала тишина, саговорници Данаса 
тврде да је иза затворених врата постигнут договор да фабрика оде у стечај * Синдикалци 
запосленима обећавају да ће од Нове године бити враћени на посао 
Након састанка Радне групе Владе Србије за решавање статуса ХИП Азотаре, одржаног у 
четвртак, 19. јула, настала је „завера ћутања“ њених чланова према медијима, а основни разлог 
за то је, како Данас сазнаје, начелни договор постигнут са репрезентативним синдикатима да 
фабрика иде у стечај. 
Самостални синдикат Азотаре је све до тог састанка Радне групе био непоколебљив у ставу да 
стечај не долази у обзир, да за њега не постоји ниједан разлог те да фабрика мора да настави да 
ради без отпуштања запослених. Синдикалци и други радници Азотаре су организовали и два 
протеста против стечаја, међутим, након мистериозног састанка у ресорном Министарству 
рударства и енергетике све је утихнуло. 
У више наврата смо покушали да ступимо у контакт са Градишом Живановићем, председником 
Самосталног синдиката Азотаре, али нисмо успели, јер се он или није јављао на телефон или је 
одбијао наше позиве. На СМС поруку је кратко одговорио да је на састанку. Једино што је из 
Самосталног синдиката Азотаре саопштено за јавност је да је нови састанак Радне групе у 
четвртак, 26. јула. Лазар Богосављев, из Савеза запослених, који не прихвата да их у 
преговорима у оквиру Радне групе заступају репрезентативни синдикати (поред Самосталног 
синдиката у Азотари је то још и Синдикат сменских радника) за Данас је кратко изјавио да није 
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био у тиму који је учествовао у раду Радне групе, да се очекује да у фабрику на разговоре са 
запосленима још једном дође Душан Бајатовић, директор „Србијагаса“, фирме која је власник 
Азотаре и да не би могао да коментарише преговоре са Владом и пословодством око судбине 
фабрике. У Министарству рударства и енергетике такође нису желели да коментаришу шта је 
закључено на последњем састанку Радне групе. 
*Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката Србије „Слога“, истиче за Данас да је 
разлог за „зид ћутања“ према медијима договор да запослени прихвате стечај под лажним 
обећањем да ће сви бити враћени на рад у фабрику после Нове године. 
– Слога је некада имала своју подружницу у Азотари која је била најјача синдикална 
организација у фабрици, радила је добро и у интересу запослених. Међутим, руководство је 
смењено, изабрано је друго које је заузело потпуно другачији курс, односно пут склапања трулих 
компромиса уместо борбе и епилог је био напуштање Слоге као синдикалне централе. Сада та 
синдикална организација делује као самостална под именом Синдикат сменских радника. 
Према информацијама које имамо од групе запослених у Азотари са којима смо остали у 
контакту репрезентативни синдикати, Самостални синдикат и Синдикат сменских радника су се 
договорили са пословодством и Владом да се стечај спроведе. Вођства тих синдиката сада 
убеђују запослене да прихвате тај процес и обећавају им да ће после Нове године сви опет бити 
враћени на посао. Од тога наравно неће бити ништа. У једној реченици може се констатовати да 
су репрезентативни синдикати капитулирали и предали фабрику без борбе а да ће запослени 
бити неминовно преварени – наводи наш саговорник. 
Он додаје да је „Слога“ још пре два месеца имала информације да ће стечај у Азотари бити 
спроведен, да су о томе обавестили запослене у фабрици, али да за то упозорење није било 
слуха. 
– Било је очигледно да се фабрика свесно гура у губитке како би се оправдао стечајни поступак. 
Сходно томе вештачко ђубриво које се производи у фабрици, а веома је доброг квалитета, 
продавано је испод цене. Све је то рађено како би се стекли услови за проглашење стечаја. На тај 
начин ће Србија остати без фабрике за производњу вештачког ђубрива и ослободиће се простор 
за моћни увознички лоби. Реално гледано пак, не постоји ниједан разлог да Азотара оде у стечај 
јер је до пре месец дана радила потпуно нормално, није имала било каквих пословних проблема 
а у потпуности је опскрбљена резервним деловима и свом другом потребном опремом. У таквим 
условима потпуно је неприхватљиво да синдикати „аминују“ стечај у фабрици, да је фактички 
предају на тацни и да ни не покушају да је одбране организовањем штрајка – истиче 
Веселиновић. 
Како каже, радници ће сада узети отпремнине у износу од 200 евра по години радног стажа, што 
је „понижавајућа и енормно ниска цифра“. 
– Већина њих неће добити позив да се врати на рад у фабрику већ ће на то моћи да рачуна само 
привилегована мањина, и то највероватније партијски кадрови, док ће сви остали остати без 
радног места а већина њих је у зрелим годинама, радили су само тај посао, и веома ће тешко 
због година и квалификација наћи нови. Једном речју, радници Азотаре су преварени од стране 
синдиката. То је прича коју сам већ имао прилику да видим у многим предузећима у Србији и 
нема дилеме да ће се исто догодити и у Азотари – сматра Веселиновић. 
И експерт за страна улагања Махмуд Бушатлија такође сматра да су синдикални лидери 
најзаслужнији што је изостао озбиљнији отпор запослених у Азотари. 
– Сасвим сигурно је да је реч о неодговорности синдикалних руководстава која нису спремна да 
раде свој посао а то је да се боре за права запослених. Азотара је упропашћена за време 
приватизације, продавана је њена опрема потпуно нерезонски и радници те фабрике апсолутно 
имају право да буду љути због свега што се сада дешава. Међутим, уместо да поведу борбу за 
опстанак фабрике, синдикална руководства су очито склопила договор са менаџментом и 
Владом да се иде у стечај – закључује наш саговорник.  
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