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Синдикалци хоће минималац већи од 29.130 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  
 

Представници радника данас почињу преговоре са послодавцима и државом. 
Синдикати захтевају да зарада буде најмање 167 динара по сату. Постоји предлог и 
да се уведу два минималца 
ПРЕГОВОРИ синдиката, послодаваца и државе у оквиру Социјално-економског савета о 
минималној цени рада почеће данас. До сада су само синдикати изашли са својим предлогом 
од 209 динара по сату, а уколико социјални партнери тај предлог не прихвате, Савез 
самосталних синдиката Србије неће да пристане на понуду мању од 80 одсто од вредности 
потрошачке корпе. 
Како наглашавају у СССС, то би на месечном нивоу износило 29.130 динара или 167 динара по 
часу. 
- Минималац не би требало да буде мањи од цене минималне потрошачке корпе за трочлану 
породицу, која сада износи око 36.000 динара - кажу у СССС. - Можда то у овом тренутку и није 
реално, јер би било велико повећање у односу на садашњи минималац, који је 143 динара по 
сату, али мислим да свака држава треба да узме у обзир стандард својих грађана. 
Очекује се да преговорима присуствује и премијерка Ана Брнабић. У Министарству рада 
наглашавају да се синдикати боре за највише могуће, али да ће они изаћи са реалним 
могућностима. 
- Најважније је како да пребродимо ситуацију да послодавци радницима уплаћују минималац 
на рачун, а остатак на руке - кажу у Министарству. - Један од предлога је да првих 15.000 
динара сада буду неопорезиви, а да послодавци на преосталих 9.800, пошто је минимална 
зарада око 24.800, плате порезе и доприносе. Да се износи који подлежу опорезивању обрну. 
Синдикати и послодавци немају ништа против. 
Минимална цена рада није, по тумачењу Министарства, инструмент за покривање потрошачке 
корпе, већ је по закону обавеза фирме уколико је у кризи и требало би да важи док се из кризе 
не изађе. 
- Било је предлога да постоје два минималца, један би био за она предузећа која су у проблему, 
а други би био за остале и износио би нешто више - кажу надлежни. 
ОКО 350.000 ЗАПОСЛЕНИХ НА МИНИМУМУ 
ОКО 350.000 људи у Србији прима минималац, а од тога 50.000 је запослено у државној 
управи. Прошле године Социјално-економски савет постигао је договор о повећању минималне 
зараде за 10 одсто. Нова цена рада мора да се утврди до 15. септембра, а важи од 1. јануара 
следеће године. 
 

Трепча: Посао за 2.500 људи, и не само то... 
Танјуг  
 

Трепча много значи за наш народ, нашу државу. Она је пре свега економски 
фактор, али је Трепча и институција која је увек била спремна да се стави и у 
одбрану државних интереса - навео је Димкић 
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Комбинат Трепча, као и ходроелектрана Газиводе, има огроман економски значај за Србе на 
Косову и Метохији, јер од њега живи око 2.500 породица, а са Приштину је Трепча пре свега 
део покушаја да оствари политички циљ - да север Косова и Метохије интегрише у свој систем 
и преузме контролу над том територијом. 
 
Трепча Север је, истиче и генерални директор комбината Јован Димкић, најзначајнији и 
највећи привредни субјект на северу Косова и Метохије, а и шире, у којем су запослени Срби. 
"С обзиром на то, Трепча много значи за наш народ, нашу државу. Она је пре свега економски 
фактор, али је Трепча и институција која је увек била спремна да се стави и у одбрану државних 
интереса", навео је Димкић. 
Приштина нема никаквих економских мотива за све активности које спроводи Трепча, казао је 
Димкић и додао да су код Албанаца у питању изразито политички циљеви. 
"То се види и кроз изјаву коју је дао њихов премијер приликом посете Трепчи Југ, односно 
руднику у Старом Тргу, када је рекао да ће кроз интеграцију Трепче Север, имплементацијом 
закона о Трепчи, интегрисати цео север у Косово и Метохију", објаснио је Димкић. 
Крајем 2016. године Приштина је усвојила закон према којем рудник "Трепча" прелази у њено 
већинско власништво, а недавно је формирана и радна група за процену имовине рударског 
комбината Трепча, у којој нема Срба. 
Димкић је подсетио да је Србија тај закон, још када је усвојен, означила као неприхватљив из 
више разлога, а Влада Србије је дан након тога прогласила тај закон правно ништавним. 
"Нормално је да забрињава намера Приштине да преко ноћи, правним насиљем, прогласи за 
своју имовину оно што није њена имовина и што не може бити. У ствари, ради се о томе да 
Приштина већ дужи низ година покушава да кроз Трепчу и друга државна и друштвена 
предузећа спроведе своје политичке циљеве", навео је Димкић. 
Додао је да су и запослени у Трепчи, као и менаџмент и други државни органи, али и 
комплетан српски народ на КиМ, јединствени у томе да се не прихвати такво решење. 
У Трепчи Север до децембра прошле године радило је 3.000 запослених, а онда је око 560 
радника прихватило програм Владе Србије и узело отпремнине. 
У овом тренутку запослено је око 2.400 људи, а ради се по моделу, који је менаџмент постигао 
још 2000. године у договору са синдикатом - да раде само они који реално треба да буду 
запослени у датом моменту. 
"То је око 1.200 радника, а остали се налазе на ротацији, односно на месечном принципу 
измењујемо радну снагу свуда тамо где је могуће. Имамо од рестартовања производње 2005. 
године финансијски самоодрживу производњу и можемо рећи да овај део људи који ради и 
други који се налази на стипендијама, јер компанија издваја 50 евра месечно за њих, живе од 
свог рада", казао је Димкић. 
Производња се креће на годишњем нивоу од око 20 милиона долара. 
 
Грубе процене су да је око 70 одсто капацитета целог комбината остало на југу Косова, а да се 
30 одсто налази на северу. 
"Део тих капацитета, који се налазе на југу су већ приватизовани, али главне делатности 
рударство, металургија и пратеће делатности, нису. Вредност Трепче је пре свега у утврђеним 
рудним резервама и право на експлоатацију истих и те цифре се не крећу на нивоу оних које су 
објављују повремено у медијима, нарочито у албанским медијима, где се процењује 85 
милијарди долара и више, што је апсолутно пренадувано", казао је Димкић. 
Према његовим речима, реалне вредности метала који се налази у земљи су много мање, 40 до 
50 пута, а ни то не представља реалну вредност, јер би после тога требало одбити и трошкове 
експлоатације, транспорта... 
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"Тако да је реална вредност многоструко мања. Али, чињеница је да Трепча има изузетно 
велики потенцијал, да се може још више развити и унапредити постојећу производњу, али 
никако у оквирима који се пренадувавају због политичких мотивисаних циљева", навео је 
директор комбината. 
Како је казао, постоји реално утврђених 3 милиона тона резерве, што нису резерве великог 
обима, али су довољне да омогуће експлоатацију за наредних 12 до 15 година. 
Додао је и да се доста заостаје за геолошким истраживањима током свих ових година и то 
захваљујући свим околностима под којима послују на територији КиМ. 
"Мораћемо у наредном периоду да појачамо активности на плану геолошких истраживања. 
Сигурно је да има још неоткривених депозита и имамо озбиљне индиције у том смислу", казао 
је Димкић. 
За приватизацију Трепче има и доста потенцијалних инвеститора, рекао је Димкић и додао да 
је доста компанија изразило и намере у писменој форми. 
Подсетио је да су 2010. године склопили и прелиминаран споразум о пословно техничкој 
сарадњи са америчком компанијом, када су договорени и пројекти у износу од 200 милиона 
евра. 
Међутим, због политичког амбијента на КиМ, одустало се од тог пројекта, односно он није 
могао бити спроведен. 
Димкић каже да инвеститори на Косову и Метохији још увек немају погодан терен за долазак, 
јер немају регулисан правни амбијент. 
"Познато је да тамо где немамо дефинисан правни систем, ма какав он био, инвеститори не 
желе да дођу. То је кочница за стране инвеститоре, а сигуран сам на основу разговора које смо 
имали у претходном периоду да би потенцијалних инвеститора било", казао је Димкић. 
 

 
 

В. д. управника Народне библиотеке Србије говори за Данас о 
трагичном догађају у којем су двојица мушкараца у тој установи 
изгубила живот 
 
Пише: У. Милетић 

 
Блашковић: Погинули радници нису поправљали квар, проверавали су исправност система 
Нико са сигурношћу још не може да каже шта се тачно догодило пре него што се 
заврши истрага. 
 
Оно што знамо јесте да је фирма Емпекс, са којом сарађујемо у последње две године, обављала, 
на наш захтев, техничку контролу противпожарног система. Радници те фирме контролисали 
су апарате неколико пута годишње, а последњи пут 22. априла ове године – каже за Данас 
вршилац дужности управника Народне библиотеке Србије Ласло Блашковић, након смрти 
двојице радника који су се угушили угљен-диоксидом приликом провере система за гашење 
пожара у поменутој установи. 
Блашковић наводи да се кобног дана у једном тренутку из просторије у којој су настрадали 
радили зачуло шиштање, те да су позвани ватрогасци и полиција. Међутим, према његовим 
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речима, спасиоци су затекли два непомична тела, која пристигла Хитна помоћ није успела да 
поврати у живот. 
– Радници и корисници библиотечких услуга благовремено су евакуисани, и нема повређених. 
Као што сам рекао, погинули радници нису отклањали никакав квар, него су проверавали 
функционалну исправност система. За сада нема индиција да опасност постоји. Књижни фонд 
и ретке књиге које се чувају у Народној библиотеци Србије нису угрожени – каже Блашковић. 
Овај трагични догађај био је повод да министар културе и информисања Владан Вукосављевић 
упути налог установама културе и информисања чији је оснивач Република за ванредну 
контролу свих система заштите имовине и лица, нарочито противпожарних и клима-уређаја. У 
саопштењу Министарства наводи се да је наложена и хитна израда акта о процени ризика у 
установама које досад то нису учиниле. 
Министарство је препоручило да исте мере предузму и установе под ингеренцијом града 
Београда и јединица локалне самоуправе, с уверењем да трагични инцидент у Народној 
библиотеци Србије мора да послужи као снажна опомена за доследну примену законских мера 
у заштити људи и добара. 
Заштитник грађана Зоран Пашалић такође се огласио поводом несрећног догађаја, рекавши да 
трагична погибија двојице радника упозорава да је недовољно развијена свест надлежних 
органа, али и читавог друштва о значају безбедности радника, као и заштити радника на раду. 
– Права, обавезе и одговорност у вези са безбедношћу радника гарантовани су законима, а 
уређују се и посебним колективним уговорима, те посебним актима послодаваца. Држава 
гарантује потпуну безбедност и заштиту радника на радном месту и свако угрожавање и 
кршење тих права мора бити најстроже санкционисано – нагласио је Пашалић. 
Он је додао да сви учесници у радном процесу морају бити информисани о својим правима и 
обавезама, посебно у ситуацијама када су угрожени људски животи и имовина, те најавио да ће 
од надлежних затражити изјашњења из њиховог делокруга рада како би се утврдили пропусти 
који су довели до погибије радника. 
 

Пашалић: Околности трагедије у НБС да се расветле 
Пише: ФоНет 

 
 
Трагична погибија двојице радника услед удисања отровних материја из 
противпожарног система у Народној библиотеци у Београду упозорава да су 
недовољно развијена свест надлежних органа, али и читавог друштва о значају 
безбедности радника, као и заштити радника на раду и даље узроци оваквих 
несрећних догађаја, истиче заштитник грађана Зоран Пашалић. 
     
Држава гарантује потпуну безбедност и заштиту радника на радном месту и свако угрожавање 
и кршење тих права мора бити најстроже санкционисано, наглашава заштитник грађана, 
саопштено је данас из његове канцеларије. 
Права, обавезе и одговорност у вези са безбедношћу радника гарантовани су законима, а 
уређују се и посебним колективним уговорима, те посебним актима послодаваца. 
Надаље, сви учесници у радном процесу морају бити информисани о својим правима и 
обавезама, посебно у ситуацијама када су угрожени људски животи и имовина. У овом случају 
питање надлежности и одговорности државних органа у систему заштите имовине и лица, и 
примена законских мера представљају кључно полазиште за поступање, закључује Пашалић и 
додаје да ће од надлежних затражити изјашњења из њиховог делокруга рада како би се 
утврдили пропусти који су довели до погибије радника. 
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Он такође очекује да ће околности које су довеле до трагичног догађаја у Народној библиотеци 
бити што пре расветљене, и јавност обавештена о резултатима истраге. 
 

Отворене четири хиљаде радних места 
 
Пише: Д. Ераковић 

 
За последње три године у Шапцу је отворено око четири хиљаде радних места и 
први пут је на Заводу за запошљавање мање од 8.500 незапослених. 
     
 
Највећи искорак била је инвестиција јапанске компаније „Јазаки“ са 1.500 радника, а то је једна 
од ретких фирми у Србији која активно тражи нове раднике при чему се запосленима 
омогућава да напредују у звању уз додатну обуку. Према речима новог директора Ахмеда 
Бедевија до краја године фабрика ће радити пуним капацитетом од планираних 1.700 радника, 
а за ово време већ је освојила нови програм за путничка возила. 
У северозападној индустријској зони, највећој у Србији и са могућности пословања у тзв. 
слободној зони на простору од 200 хектара очекују су нови инвеститори уз до сада увелико 
присутне компаније из других земаља и домаће фирме. То је и резултат константног рада 
Савета за привреду који покушава да створи што повољнији привредни амбијент. Потврда 
залагање стигла је од најрепрезентативнијег пословног медија Фајненшал тајмса који је Шабац 
уврстио у топ листу од десет најповољнијих дестинација за улагање у категорији мањих 
градова, а поређења ради ту је и Марибор, који има аеродром и приде припада Европској 
унији. Оно што би био додатни замајац је изградња ауто-пута Рума-Шабац која би довела нове 
инвеститоре који показују све веће интересовање за пословање у Шапцу. 
Стопа незапослености у Шапцу је око осам одсто, на нивоу ЕУ, знатно мања него у некада 
индустријским центрима Крагујевац, Ниш и Крушевац, а Град Шабац чини додатне кораке за 
смањење незапосленост. Посебно је значајан програм подстицаја запошљавања старијих, жена 
од 58 година и мушкараца од 60 година, који најтеже долазе до радног места. У ту сврху из 
буџета је издвојено 15 милиона динара, а до сада је на овај начин збринуто (до пензије) око 800 
људи. 
За запошљавање медицинских радника издваја се десет милиона динара, за обуке 
незапослених опредељено је три милиона динара, док се за запошљавање особа са 
инвалидитетом даје милион динара. За подршку запошљавања младих кроз радну праксу из 
буџета се издваја 1,4 милиона динара, а шведска агенција за међународну сарадњу тај облик 
финансира са још 11 милиона динара. За подршке предузетништву кроз финансирање 
рачуноводствених услуга издваја је 3,6 милиона динара. 
Све ове мере обухватиће неколико стотина лица, а не би требало заборавити подстицаји у 
аграру, пошто безмало половина становништва живи на селу и од села. Из буџета се за аграр 
издваја 45 милиона динара, а најбољи пример су субвенције за дубинске бунаре у Поцерини, 
где поједина домаћинства остварују и до десет хиљада евра по хектару. 
Након приватизације многе велике шабачке фирме су угашене, као „Изградња“, „Седми јули“, 
„Нама“ са по хиљаду и више радника, „Обојена металургија“ са 800 радника, „Заштита биља“ са 
600 радника, а највећа шабачка инвестиција Шећерана, у коју је уложено 125 милиона долара, 
продата је у старо гвожђе. Велики удар био је и стечај концерна „Фармаком МБ“ који је имао 
око четири хиљаде запослених. После свега Шабац постаје добро место за улагање и место где 
се може наћи посао. Поједина приватизована предузећа бележе добре пословне резултате, тако 
да за квалитетне раднике и стручњаке има посла. То су „Зорка Пхарма“, која сада послује у 
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оквиру „Хемофарма“ и „Штаде“; па „Бели лимови“ (део смедеревске Железаре), „Зорка Боје“ 
(фински „Тикурила“); Зорка Неметале и „Семенарство“ (холандски концерн „Де Хеус“. 
Посао се може наћи у Граду, главна је порука Шапца младима, али и другима. 
 

 
 

Ђорђевић: За бенефициран стаж укидање казнених поена 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: До краја године свима који су током радног века имали бенефициран радни стаж, 
биће укинути казнени поени за пензије, најавио је министар за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Зоран Ђорђевић. 
 
То значи да ће им се смањивати потребне године живота сразмерно годинама стажа. Ово неће 
важити за раднике предузећа у реструктурирању, нити за било које друге, већ само за оне који 
су имали бенефиције, рекао је Ђорђевић. 
То значи, навео је министар, да ако се запосленом на годину дана рачуна 18 месецин стажа, за 
12 година рада на таквом месту он ће имати 18 година стажа, тако ће му се за тих шест 
бенефицираних година умањити број година живота неопходних за пензију. 
Овакви услови, према његовим речима, важиће за ватрогасце, полицију, војску, рударе... 
Право ће моћи да остваре сви, без обзира на то да ли су већ у пензији или тек треба да иду. 
Разлика се неће уплаћивати ретроактивно, већ од тренутка када се усвоји уредба, казао је 
Ђорђевић. 
Када је реч о социјалним картама, он је рекао да ће израда почети следеће године, а систем ће 
моћи у потпуности да функционише тек после 2020, када се, рецимо, заврши попис катастра, 
па пореска управа додели решења. 
Користићемо само меродавне податке. То су информације из ПИО фонда, о инвалидима, дечја 
заштита, пореска управа, катастар..., навео је Ђорђевић. 
 

 
 

Производња возила у Фијату поново стала - на седам дана 
Аутор текста:Милан Никић 
 
Монтажне траке крагујевачке фабрике "Фијат Крајслер аутомобили Србија д.о.о." 
данас су поново стале. Радници у производњи упућени су на седмодневно плаћено 
одсуство. 
"Ради се о усаглашавању Фијатове производње за потражњом возила на тржишту, као и 
усклађивање са годишњим планом производње. Током летњих месеци потрошачи мање купују 
аутомобиле. На плаћеном одсуству радници добијају 65 одсто зараде", каже за Н1 Зоран 
Марковић, председник синдиката компаније "ФЦА Србија". 
На плаћено одсуство неће отићи запослени у обезбеђењу, противпожарној заштити, службама 
набавке, финансија и маркетинга, додаје Марковић. 

http://rs.n1info.com/journalist143/Milan-Nikic/1
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Тронедељни колективни годишњи одмор у крагујевачком Фијату окончан је 20. августа. Потом 
је одрађена једна радна недеља током које је дневно 410 аутомобила испоручивано тржишту. 
Радници крагујевачког Фијата ће се у производне погоне вратити 3. септембра. 
 
 


