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Просечна плата у Пироту већа за 5 посто од републичког просека, 
Пироћанци све сиромашнији  
Аутор: Југомдиа 

Према подацима за мај ове године, просечна плата у Пироту је била 52.939 динара што је за пет 

посто више у односу на републички просек за исти месец, мада, каже председник Већа Савеза 

Самосталних синдиката у овом граду Родољуб Ћирић, многи Пироћанци примају испод 

минималне зараде. 

“Оваквој просечној заради у мају у Пироту највише доприноси исплата зарада у Компанији 

“Тигар Тајерс“ и јавном сектору. Зато је наш став да минимална цена рада треба да буде на нову 

минималне потрошачке корпе. Статистика је једно а реалност нешто друго. Сви би пожелели 

да имају тај просек, али у стварности није тако јер смо све сиромашнији”, каже Ћирић. 

Према његовим речима до 15. септембра треба да се утврди нови износ минималне цене рада 

по радном сату за идућу годину. 

“Синдикат неће да буде само декор” 

“Битно је што већина послодаваца не поштује законске одредбе о исплати минималне 

зараде, тако да је та исплата постала правило а не изузетак. Тражимо од Савеза 

Самосталних синдиката да минимална зарада морада буде у висини минималне 

потрошачке корпе с обзиром да ни минимална потрошачка корпа не одражава реалну 

ситуацију запослених”, каже Ћирић. 

Овај синдикате се, вели, залаже да од садашња 143 динара минимална цена рада 

буде подигнута на 210 динара. 

“У преговорима с Владом не би требало да се прихвати нижи износ од 80 посто у односу на 

минималну потрошачку корпу, што би требало да износи 168 динара или 29.232 динара 

минимална зарада.Последњи подаци за април говоре да је минимална потрошачка корпа 

износила 36. 380 динара. Ако се она подели са 174 сата, минимална цена рада би требало да 

буде 210 динара по сату за идућу годину. То је полазна основа за Савез Самосталних 

сидниката Србије у преговорима са Владом. То је доњи праг и од тог износа не треба да се 

иде ниже. У противном напустићемо Социјално”, економски савет јер не треба да будемо само 

декор- каже Ћирић 

Он додаје да су сада сви параметри за повећање минималне цене рада на страни 

синдиката. 

“Имамо раст бруто друштвеног производа, смањење незапослености, повећање 

потрошачке корпе. Сматрам да је наш захтев реалан и да минимална зарада треба да буде 

у висини минималне потрошачке корпе. Још 2016. године поднели смо захтев Савезу 

самосталних синдиката да минимална зарада буде у висини минималне потрошачке корпе. 
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Прошле године је то било 70 посто и то је највеће повећање откако се утврдјује 

минимнална цена рада”, објашњава Ћирић. 

 

 

Мистрија донела раст БДП 

АУТОР: С. Б.  

Грађевина и пољопривреда највише допринеле већем бруто домаћем производу. 

Ближи расту од четири, него од 3,5 одсто, сматра Миладин Ковачевић 

У ПРВОЈ половини године привредни раст је већи од очекивања с краја прошле године, када се 

кројио овогодишњи буџет. Уместо 3,5 одсто, досад је у Србији створено 4,5 одсто више него у 

истом периоду лане. Индустријска производња је порасла 2,6 одсто, услужне делатности 3,5 

одсто, пољопривреда 11,7 одсто, а вредност изведених грађевинских радова и више од 25 одсто. 

Економисти предвиђају да ће се раст већи од плана задржати до краја године. 

- Главни допринос расту бруто домаћег производа у првој половини и другом квараталу ове 

године су дали грађевинарство, пољопривреда и индустрија - објашњава економиста Миладин 

Ковачевић. - Вредност грађевинских радова је расла више од 25 одсто, очекујемо да ће 

пољопривреда у целој години имати раст од 9,9 одсто, а можда и више. Индсутрија, иако је 

динамика слабија, има раст већи од четири одсто. Може се очекивати да ће раст БДП ове 

године премашити пројекције. Лично очекујем на крају године да ће бити ближи расту од 

четири, него од 3,5 одсто. 

У првом кварталу ове године, у односу на исти квартал претходне, регистрован је раст 

вредности изведених радова од 28,1 одсто у сталним ценама. У првих пет месеци ове године 

забележен је међугодишњи раст производње цемента од 9,4 одсто и производње осталих 

неметалних минерала од 8,7 одсто, а то су стакло, црепови, малтер, бетон. 

- Чим се опорави грађевинска индустрија, расте читава привреда. Половина запослених је у 

овој грани - каже Горан Родић из Грађевинске коморе Србије. - Потребни су повољни кредитни 

услови. Половина грађана Србије живи у неусловним објектима. Треба мењати подове, 

прозоре, цреп, инсталације. Уз то почиње и озбиљна инвестицона активност, тако да ће 

грађевинска индустрија расти и наредних година. 

ГРАДЕ ЗГРАДЕ 

ОД почетка године расте број издатих грађевинских дозвола за 11,1 одсто. Посматрано према 

врсти грађевина, повећан је број издатих дозвола за зграде, 14,9 одсто, док су дозволе за остале 

грађевине повећане за 0,8 одсто. 
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СХАРЕ фондација објавила податке мониторинга дигиталних права и слобода за други квартал 

2018. 

Радници на удару због Фејсбук статуса 
Забрињава чињеница да се у државним институцијама најчешће дешавају случајеви 

неодговорног односа према подацима грађана 

За разлику од уочених проблема у периоду од јануара до марта ове године, када су технички 

напади имали примат, у протекла четири месеца највише проблематичних случајева у области 

дигиталних права и слобода било је у категоријама… 

 

Пише: Приредила Л. В. 

.. “Притисци због изражавања и активности на интернету” и “Манипулације и пропаганда у 

дигиталном окружењу”, и то по седам у свакој, један је од закључака који се наводи у недавно 

објављеном извештају СХАРЕ фондације која прати стање дигиталних права и слобода у 

Србији. Укупно су забележене 24 повреде у овом периоду, а најупечатљивији случајеви се 

односе на проблеме са обрадом података о личности грађана и информационом приватношћу, 

попут мобилне апликације “Изабрани доктор”. 

Како се наводи у извештају, из категорије притисака се издвајају два случаја у којима су 

запослени имали проблеме са послодавцима због објава на друштвеним мрежама у којима су се 

жалили на услове рада. Раднице у смедеревској фабрици текстила “Кајзен” су, наиме добиле 

отказ и прећено им је кривичним пријавама због постављања фотографија штрајка на 

Фејсбуку, док је запосленима на Радију Београд 202 прећено санкцијама због Фејсбук 

саопштења у коме су затражили подршку јавности због неизвесне ситуације услед могуће 

трансформације у музички радио. 

СХАРЕ фондација наводи да је највећа повреда заштите података о личности било прикупљање 

података путем апликације “Изабрани доктор”, коју је Министарство здравља представило 

крајем маја. Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је 

упозорио грађане да опрезно користе апликацију, а компанији која ју је направила забранио 

даљу обраду података. Повереник је у јулу Вишем јавном тужилаштву након извршеног 

надзора доставио информације о апликацији, уз предлог да тужилаштво размотри сумње да је 

извршено кривично дело неовлашћено прикупљање личних података. 

Фондација у извештају указује да забрињава чињеница да се у државним институцијама 

најчешће дешавају случајеви неодговорног односа према подацима грађана, па је Повереник 

морао да реагује подношењем кривичне пријаве против непознатог службеног лица из 

општине Пожега јер су на Фејсбук страници “Глас Пожега” објављени подаци грађана о 
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социјалној и материјалној обезбеђености и новчаној помоћи, за које је Повереник раније 

утврдио да су достављени на захтев општине. 

“Изостанак одговорности у државним органима готово је правило када је реч о кршењу права 

грађана на приватност и заштиту података о личности, а ситуација је још тежа јер је у 

описаним случајевима реч о нарочито осетљивим подацима који треба да уживају виши степен 

заштите, наводи се у извештају. Повереник је у јуну, како се додаје, покренуо прекршајне 

поступке против центара за социјални рад у Нишу, Зрењанину, Панчеву, Краљеву, директора 

тих органа и предузетника који је направио упутство за употребу софтвера за службене потребе 

центара, јер су центри за социјални рад су податке грађана без правног основа ставили на 

располагање предузетнику који је те податке заједно са упутством објавио на свом сајту без 

адекватне заштите тако да су били јавно доступни. 

 

НВО: Повући измене Закона о социјалној заштити 
 

Група организација грађанског друштва затражила је данас од Владе Србије да повуче из јавне 

расправе Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити, јер се њима 

озбиљно угрожавају интереси корисника услуга социјалне заштите и ограничавају основна 

људска права.  

 

Пише: ФоНет 

 

Те невладине организације сматрају да се систем социјалне заштите централизује супротно 

препорукама Европске комисије о децентрализацији система социјалне заштите, а нацрт 

закона је неусаглашен са другим прописима, као и са обавезама које је Србија преузела 

ратификацијом међународних уговора. 

Тим нацртом закона, како се истиче у саопштењу, предвиђа се и принудни рад, чиме се умањује 

достигнути ниво људских права и крше међународне обавезе Србије у вези са спречавањем 

принудног рада и дискриминације, а централизује се систем социјалне заштите. 

Због тога група организација цивилног друштва захтева да се отвори јавна дискусија са 

кључним домаћим и међународним актерима о приоритетима реформе система социјалне 

заштите. 

Групу организација цивилног друштва чине Траг фондација, Аутономни женски центар, А 11 – 

Иницијатива за економска и социјална права, Европски покрет у Србији, Астра, Иницијатива 

за развој и сарадњу, Грађанске иницијативе, СеЦонс – Група за развојну иницијативу, 

Национална коалиција за децентрализацију, Фондација Центар за демократију. 
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Трговински дефицит од 2,5 милијарди евра углавном због привредног раста 

Дефицит расте, али то није проблем 

 
Увоз наставља да расте брже од извоза, а трговински дефицит расте по огромним стопама. У 

првих шест месеци порастао је 27,2 одсто у односу на прву половину прошле године. 

Пише: М. Обрадовић 

Извоз (у еврима) је повећан за 7,6 одсто, а увоз за 11,6 одсто. И мада смо навикли да су овакве 

вести увод у кризу, слабљење домаће валуте, а повећање спољног дуга, овога пута ипак ствари 

стоје много боље. Наиме, према речима Ивана Николића, уредника Макроекономских анализа 

и трендова и члана Савета гувернера НБС, сав раст дефицита у односу на прошлу годину 

последица је инвестиција и привредног раста. 

Мада се од скоро 2,5 милијарди евра дефицита око милијарду односи на такозване 

„некласификоване производе“ који се односе на робу која стоји по царинским складиштима и 

чека да буде класификована, Николић истиче да повећање дефицита овог пута није 

проблематично. 

„Прираст дефицита скоро у потпуности се генерише због веће инвестиционе активности, која 

опет кључно доприноси расту БДП-а. Дефицит у првој половини године настао је пре свега због 

већег увоза интермедијарних производа, односно компоненти за производњу, енергије и 

донекле капиталних производа. У области енергије је забележен раст дефицита за 15 одсто, 

највећим делом због раста цена енергената, али и због веће потрошње с обзиром да је привреда 

остварила у првих шест месеци привредни раст од око 4,5 одсто. Код капиталних производа 

већи је увоз вероватно опреме с обзиром да је област производње аутомобила и делова 

повећала вишак у робној размени са 160 на чак 307 милиона евра“, објашњава Николић. 

Ни на страни тражње немамо проблема будући да релативно мали део увоза иде за текућу 

потрошњу. Према подацима Завода за статистику за шест месеци, 18,7 одсто увоза је роба за 

широку потрошњу, производи за репродукцију, 57,3 одсто, а опрема 12,6 одсто. 

Николић истиче да се то види и по подацима о трговини на мало која је расла за свега 3,3 одсто 

у првој половини години. 

„Види се да тражња домаћинстава још не даје прави допринос привредном расту и да није 

усмерена на увоз робе широке потрошње. Раст трговинског дефицита ублажавају вишак у 

размени услуга, веће дознаке и мањи одливи по основу ранијих инвестиција“, напомиње он. 

Према подацима из платног биланса које објављује Народна банка Србије у првих пет месеци 

суфицит у размени услуга порастао је за 30 одсто и достигао 416 милиона евра. Дознаке су за 

пет месеци износиле мало више од милијарду евра и биле веће у односу на исти период 2017. за 

22 одсто. 
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У прошлој години дефицит текућег рачуна скочио је са 3,1 на 5,7 одсто БДП-а. ММФ у свом 

извештају очекује да ће се ове године дефицит текућег рачуна задржати на истом нивоу, мада је 

после прва три месеца био на седам одсто БДП-а. 

Још једна позитивна ствар у односу на преткризни период када је увоз и дефицит растао 

огромном брзином је и што је овог пута он покривен приливом страних директних 

инвестиција. 

„Имамо већи прилив капитала од увоза и то се види по јачању динара. То је пре свега 

последица прилива страних директних инвестиција, с обзиром да се држава раздужује“, каже 

Николић. 

Према подацима Министарства финансија у прва четири месеца прилив СДИ износио је 870 

милиона евра, а према најавама гувернерке НБС Јоргованке Табаковић ове године очекује се 

2,6 милијарди евра. 

Николић истиче да је економска ситуација у овој години већ решена пре свега што се тиче 

привредног раста, али је право питање да ли можемо да задржимо динамику привредног раста 

у наредних неколико година. 

„Сада ћемо имати велики раст пољопривреде због лоше прошле године. Исто се односи на 

енергију. Питање је да ли можемо имати стопе раста од преко четири одсто следеће године 

када основица буде јака“, оцењује он. 

Да има разлога и за опрез сматра и економиста Милан Ковачевић, који указује на јачање 

динара у односу на евро, што погодује увозу, а отежава извоз. 

„За сада инвестиције покривају дефицит, али ми немамо дугорочне анализе шта ће се дешавати 

убудуће. Даље јачање динара може бити следећи проблем. Такође, требало би да идемо на 

трговински суфицит, јер морамо да продајемо робу у иностранство и тако повећавамо свој БДП 

уместо да увозимо и подржавамо БДП других земаља“, сматра Ковачевић. 
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Минималац је тренутно 143, а радници траже 170 динара: Ускоро 

почињу преговори, а колико је реалан раст плате у Србији? 

Извор: ТАНЈУГ 

Минимална зарада тренутно износи 24.882 динара, а прима је 350.000 радника 

у Србији 

 

Синдикати ће тражити повећање минималне месечне зараде за 5.000 динара, док 

послодавци нуде раст од 1.600 динара, а у преговорима, који почињу за 10 дана, 

синдикати очекују да ће држава пристати на раст од 2.500 динара, пише "Блиц". 

Минимална зарада тренутно износи 24.882 динара, а прима је 350.000 радника у Србији. 

 

- Кренућемо прилично радикално. Тражићемо повећање минималца са 143 динара по сату, 

колико сада износи, на 170 динара. То би значило повећање минималне зараде са 24.822 

динара на 29.580 -  наводи неименовани извор београдског дневника. 

Исти извор каже да, судећи по досадашњем искуству, синдикати рачунају да ће Влада пристати 

на раст од око 10 одсто, што би било око 2.500 динара више у односу на тренутну минималну 

зараду у земљи. 

- Радници би, дакле, добили 157 динара по сату, или загарантовану зараду од око 

27.300 динара - наводи извор "Блица". 

Почетак преговора, открива тај саговорник, између државе, синдиката и послодаваца очекује 

се половином августа, док се средином октобра очекује усвајање коначне одлуке о 

висини минималца, који ће ступити на снагу 1. јануара 2019. 

С друге стране, Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије и један од 

чланова преговарачког тима за повећање минималца, рекао је београдском листу да 

послодавци на ову тему годинама покушавају да уведу једину могућу економску логику. 

http://www.telegraf.rs/teme/sindikati
http://www.telegraf.rs/teme/minimalac
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- Сва повећања плата треба да буду једнака годишњем повећању БДП и инфлације. То је у овој 

години укупно шест одсто и захтев синдиката да минималац буде увећан за 10 одсто није 

реалан - објашњава он. 

Послодавци ће, закључује Атанацковић, тражити да минимална зарада буде око 152 динара по 

сату, или укупно 26.300 динара, што је 700 динара мање од минималног захтева синдиката. 

 


