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Троје се занима за МСК 
С. Б.  
 

Тренутно су непродата 104 предузећа, припрема се оглашавање девет, а међу њима 
ПКБ и "Петрохемије". Уколико продаја не успе, кикиндски комплекс ће се нудити 
и трећи пут 
ТЕХНИЧКУ документацију за Метанолско-сирћетни комплекс откупиле су три компаније. Да 
ли ће поднети и конкретну понуду, знаће се до 10. августа. Тада истиче рок да заинтересовани 
инвеститори одлуче хоће ли ући у трку за 99,9 одсто ове компаније. Почетна цена је 20,4 
милиона евра. Уколико продаја не успе ни из другог пута, МСК ће ући у трећи круг, и то до 
краја септембра. Ово се види из Меморандума са Међународним монетарним фондом. 
 
Тренутно су 104 предузећа непродата. У току је јавни позив за шест фирми, а у припреми је 
објава огласа за девет предузећа. Министарство привреде најављују да ће објавити јавне позиве 
за приватизацију и свих осталих предузећа из приватизационог портфеља, уколико се за то 
стекну услови. Први на списку је ПКБ, који ће се огласити већ у августу. 
- Закључком Владе одређено је да ће се поступак приватизације ПКБ корпорације и зависних 
друштава "Ветеринарска станица ПКБ", "Еко-лаб", "ПКБ Агроекономик" спровести методом 
јавног прикупљања понуда са јавним надметањем заједно и у истом поступку - кажу у 
Министарству привреде. - Моделом продаје имовине, и то дела пољопривредног земљишта и 
дела земљишта намењеног за пољопривредну производњу, грађевинских објеката ПКБ 
корпорације који се користе у пословне сврхе, опреме, залиха резервних делова, стада и удела 
ПКБ корпорације у зависним друштвима. И моделом продаје капитала у власништву 
Републике Србије и Акционарског фонда у зависним друштвима "Еко-лаб" и "ПКБ 
Агроекономик". 
Јавни тендер за стратешког партнера за рудник бакра РТБ "Бор" расписан је овог месеца, а 
пријаве се достављају до 20. августа. Влада се ММФ-у обавезала и да ће до краја септембра 
покренути тендер за приватизацију "Петрохемије". 
- Настављамо да решавамо предузећа у портфолију бивше Агенције за приватизацију кроз 
продају или стечај - уверевала је Влада ММФ крајем јуна. - До априла ове године је више од 300 
компанија отишло у стечај, а више од 50 је приватизовано од краја 2014. године. Око 33.500 
запослених из око 320 предузећа је добило отпремнине. Треба решити 114 предузећа са готово 
45.000 запослених. 
 
ПЛАН ЗА "РЕСАВИЦУ" 
УЗ помоћ Светске банке радимо акциони план за руднике "Ресавица" - извештава Влада ММФ. 
- До краја 2018. године ћемо започети процедуру затварања два независна рудника, ажурирати 
распоред затварања за најмање два додатна непредвиђена рудника и спровести добровољни 
социјални програм и планове за оптимизацију рада. Осигураћемо потребна средства у буџету 
за 2019. године. 
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Коментар: Хенди 
Јелена Скендерија  
 

Министар је ставио тачку на нерешени случај „Хенди”, али не и запослене које 
месецима нису примиле ни динара, а папири су им од 31. маја замандаљени у 
фирми. Оне не одустају 
ВЛАДИНА идеја о борби за наталитет доживела је ударац "испод појаса" непуних месец дана од 
примене дуго најављиваних историјских мера. Ни реч премијерке, ни медији, ни осуда 
јавности нису били ни од какве користи трудницама и породиљама пропале фирме "Хенди 
тел". Њихови папири и даље су заробљени у тамо некој фиоци, новац на рачуне није легао, 
иако га је држава уплатила. 
 
По ко зна који пут на испиту је пао читав систем, кајмак покупио послодавац, а раднице остале 
без пребијене паре. На заузимање премијерке Ане Брнабић за неколико десетина трудница и 
породиља у "Хендију" није на прави начин одреаговао чак ни члан њеног кабинета. Нико у 
Министарству рада није имао слуха за запослене, док их Ана једног јутра није постројила. А, 
онда су брже-боље послали инспекцију, која, замислите, није ништа пронашла. Забога, фирма 
је променила седиште. И њихово ангажовање се ту завршило. 
 
Али, како рече министар Зоран Ђорђевић, "имали су среће јер је власник фирме дошао у 
Србију, иако је директор побегао и преузео надлежности на себе и јавио се инспекцији рада". 
Само ни после две недеље није јасно шта је предузео и о каквој срећи је реч. Обећао је, каже 
Ђорђевић, да ће да уплати све што дугује породиљама, да ће измирити све дугове и решити 
радно-правни статус радника у наредном периоду. Власник обећао, министар пренео и 20. јула 
ставио тачку на нерешени случај "Хенди". Он је ставио тачку, али не и запослене које месецима 
нису примиле ни динара, а папири су им од 31. маја замандаљени у фирми. 
Организованост и воља ових жена је, међутим, за дивљење. Оне не одустају. Предлажу и 
промену закона како би се спречило да се неки нови Николај Филипов опет поигра са 
радницима. 
 

 
 

Важни су наставници, али и психолози и – теткице 
Аутор: Драгана Јокић-Стаменковић 

 
Министар просвете је уверен да ће успети да рационализује стање у школама без 
великих отпуштања и запошљавања 
 
Синдикалци се надају да онима који чисте 200 квадрата у средњим школама неће преполовити 
плату  
Према најавама представника власти и проценама синдиката, састав школског особља у 
учионицама, али и ван њих, биће приметно измењен од 1. септембра због „рационализације 
образовних установа”. Тим речима Младен Шарчевић, министар просвете, појашњава намере 
да од почетка школске године у Србији повећа број „особља у настави”, али и ангажује 155 
додатних психолога и педагога. Додаје да ће већ по оглашавању првог школског звона увести 
ред и међу теткице и домаре, јер се њихов број и обим послова нереално разликују у основним 
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и средњим школама. Још пре двадесетак дана министар је рекао да је нелогично што су 
неусаглашени критеријуми и правилници налагали да теткице у основним школама чисте 400, 
а у средњим 200 квадрата простора, а ових дана је за „Политику” потврдио да се то мора 
исправити. 
У ранијем периоду направљен је лош правилник о финансирању средње школе, па је, каже 
Шарчевић, тамо готово дуплиран број помоћног особља у односу на реалне потребе. Најављује 
да ће ускоро повући потезе којима ће само да усагласи тај документ са Правилником о 
финансирању основне школе и уједначи критеријуме за ангажовање запослених у свим 
школским установама. Министар није желео да прецизира шта то значи. 
– Вести о отпуштању теткица и домара су синдикална прича. Не знам зашто се диже прашина 
око тога, никога нећемо отпустити. Укупан број запослених неће бити приметно мењан, само 
ће неки бити прераспоређени. Треба нам више особља у настави у гимназијама на свим 
нивоима, јер се повећава фонд часова, недостају нам стручни сарадници на часовима, као и 
кадар за увођење билингвалне наставе. Рационализација ће бити уведена тамо где тако мора. 
Само ћемо капитал који имамо другачије расподелити, али не и повећавати број запослених – 
истиче Шарчевић и додаје да од 1. септембра неће бити отпуштања наставника, али ће „неки од 
њих као технолошки вишкови бити распоређивани на друга радна места”. 
Министар просвете истиче да су се његове најаве повећања броја школских психолога и 
педагога случајно подудариле са оснивањем Комисије за превенцију наркоманије у школама и 
најављеним мерама овог тела Владе Србије које подразумевају веће ангажовање баш наведеног 
кадра. 
– Моји претходници су смањили број логопеда, психолога и педагога у школама. Ја само 
враћам оно што је било некад, јер је било разумније и паметније од садашњег стања, које сам 
наследио. Не повећавамо њихов број због превенције наркоманије и насиља у школама. Ми 
смо ово и пре годину дана планирали усвајањем Закона о основама васпитања и образовања, 
који инсистира на повећању квалитета наставе и каријерном вођењу сваког ученика. Они су 
потребни да то остваримо, што је и много битније ако гледамо дугорочно. То, међутим, не 
значи да су превенције наркоманије и насиља небитне и да нећемо и на њима радити – 
појашњава Шарчевић. 
И синдикалци су усаглашени са министром да је драстично смањење броја логопеда, 
психолога, педагога, али и секретара у школама на почетку школске 2016/2017. године 
„погрешан пут којим се кренуло у просвети”. Јасна Јанковић, председник Уније синдиката 
просветних радника, истиче да је сваког 1. септембра у струци све више технолошких вишкова. 
– Хајде и да разумемо донекле да се због смањења броја ђака умањује потреба за наставним 
кадром, али ми није јасно што им смета ненаставно особље. Готово су укинути логопеди у 
школама, свака школска управа има по једног, два таква стручњака. То је срамота српске 
просвете, јер се неки мањи говорни проблеми, па чак и котрљајуће р, могу исправити до 18. 
године. Наша деца и нација говоре све горе. С друге стране, насиља у школама је све више, 
неопходни су педагози и психолози. Одлично је ако је министар коначно схватио шта треба да 
поправи, поздрављамо тај потез, али се прибојавамо другог дела приче, који се односи на 
помоћно особље. Свако ко је ишао у школу зна колико је битна теткица, средње стручне школе 
морају се чистити и више пута у току дана, па неће ваљда мајке да дођу и почисте за децом – 
пита Јанковићева. 
Синдикалци истичу да се према актуелном правилнику теткице плаћају по квадратури школе и 
надају се да министрове најаве не значе и да ће онима које чисте 200 квадрата у средњим 
школама преполовити плату, јер не брину о 400 квадрата као у основним. Јанковићева се 
прибојава да ће рационализација донети и проблем са домарима у школама. 
– Довешће до тога да један домар ради у три школе, а наши надређени некада забораве да 
Србија није Београд и да немају све школе даљински систем грејања. Шта ћемо да радимо када 
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дође зима, а домар буде задужен за школе у различитим селима, па не може сваки дан да 
стигне да их обиђе. Апелујем на надлежне да пре него што снег завеје села размисле о томе, да 
се ђаци не смрзну. Наш синдикат се прибојава да ове најаве министарства воде ка 2.500 до 
3.000 технолошких вишкова запослених у просвети у настави и ван ње – наглашава 
Јанковићева. 
 

 
 
Синдикати образовања незадовољни предлогом Министарства државне управе и локалне 
самоуправе 

Наставници хоће у девету платну групу 
Пише: В. Андрић 
 
Предлог платних група и разреда погоршао је положај запослених у образовању у 
односу на друге кориснике буџета, сагласни су представници сва четири 
репрезентативна синдиката образовања, који су због тога затражили састанак са 
премијерком и министрима финансија, државне управе и локалне самоуправе и 
просвете. 
 
Према предлогу који је урадило Министарство државне управе и локалне самоуправе, највећи 
број наставника сврстан је у осму платну групу, за разлику од носилаца делатности из свих 
других јавних служби који се налазе у деветој групи, а која подразумева и више зараде. 
Председник Синдиката радника у просвети Србије Слободан Брајковић каже за Данас да 
просветари не желе ни више, ни мање него што су добили остали – да се професори као 
носиоци делатности сврстају у девету платну групу. У образовању су, како каже, 80 одсто људи 
носиоци делатности, што је више него у другим јавним службама, због чега је држава 
проценила да јој се не исплати да их убаци у девету групу. 
– Од седме до једанаесте платне групе има по девет платних разреда. Највећи број наставника 
је у ВИИИ-3 платној групи. Они могу да напредују само кроз платне разреде, али не могу да 
пређу у девету платну групу. Међутим, није јасно ни под којим условима могу да „плове“ кроз 
платне разреде – каже за Данас Јасна Јанковић, председница Уније синдиката просветних 
радника, напомињући да је то само једна од недоумица због које у тражили састанак са 
надлежнима. 
Додаје да је свега око 1.000 наставника у деветој групи. 
– Реч је о онима који раде у отежаним условима, а то су учитељи и наставници који предају у 
комбинованим одељењима и који имају неко од звања. С друге стране, у овом предлогу највећи 
губитници су библиотекари, који су сврстани у седму групу, што је неприхватљиво. Нема 
логике да они не буду у истој платног групи са наставницима, јер имају високу стручну спрему. 
У основним и средњим школама има свега 1.500 библиотекара – истиче Јанковић. 
Психолози, педагози и секретари школа су у осмој групи, али ће имати мању плату до 
наставника јер се налазе у нижем платном разреду. 
– У оваквом предлогу највећи добитници су директори школа, јер је њима предвиђен раст 
зарада за 46 одсто. По овоме како сада стоје ствари, плате наставника биће веће за око 10 одсто. 
Међутим, ове процене нису поуздане, јер није речено колика је стартна позиција, шта је један, 
тако да не знамо са чим треба да множимо коефицијенте. Добра страна предлога је то што ће 
разлика међу зарадама унутар осме платне групе бити до 40 одсто, док је сада однос између 
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најниже и највише плате у образовању 15,6 одсто. Сматрам да је добро што ће се направити 
разлика између наставника почетника и оног који је пред пензијом – објашњава Јанковић. 
Брајковићева рачуница је нешто другачија. Он каже да су директори досад имали 20 одсто већу 
плату од наставника, а по овом предлогу следује им повишица од 56 одсто. Наставници, с друге 
стране, неће добити готово ништа, указује наш саговорник, напомињући да у табелама нема 
додатка за разредно старешинство, који сада наставницима доноси додатних четири одсто. 
У предлогу платних група и разреда нема теткица, домара, административних радника и 
шефова рачуноводства, па се не зна каква ће бити њихова позиција. 
И министар сагласан 
Према тврдњама синдиката, министар просвете Младен Шарчевић дели њихово уверење да би 
наставници треба да буду сврстани у девету платну групу, где би се изједначили са лекарима 
без специјализације, док би се редовни професори универзитета нашли у 11 групи. 

 
Највеће плате у Словенији, а најмање у БиХ, Србији и Македонији 
 
Аутор текста је Ал Јазеера Балканс 

 
Просечна плата на подручју бивше Југославије је највише порасла у Хрватској и то 
за 71,42 евра, преноси Ал Јазеера Балканс. 
 Словенија је с оствареном месечном нето платом од 1.077,77 евра за мај ове године 
држава у регији с највећим примањима, јавља Анадолија. 
Истовремено, то је једина плата у регији која премашује износ од 1.000 евра. 
Просечна плата у Хрватској за мај достигла је ниво од 866,95 евра (6.352 куне), у Црној Гори 
она је за јуни износила 511 евра. 
У Босни и Херцеговини је просечна плата у мају била на нивоу 448,59 евра (881 конвертибилна 
марка), а у Србији 426 евра (50.377 динаара). 
Најмања плата исплаћена у мају ове године била је у Македонији и то 399,28 евра (24.509 
денара) 
Када је у питању Црна Гора интересантно је да је просечна нето зарада у јуну ове године у 
односу на месец раније забележила пад од 0,2 одсто, док је просечна нето зарада у јуну 2018. 
године у односу на исти месец претходне године забележиле раст од 0,2 одсто. 
Просечна месечна исплаћена нето плата по запосленом у правним особама Републике Хрватске 
за мај је номинално већа за 2,1 одсто, а реално за 1,7 одсто у односу на април ове године. 
Интересантно је да је просечна исплаћена плата у регији у овој у односу на крај прошле године 
највише порасла у Хрватској и то за 71,42 евра (износила је 795,53 еура). 
Просечна плата у Србији у овој у односу на прошлу годину порасла је за 29,71 евро (била је 
396,29 евра), те Словенији за 21,30 евра (била је 1.056,47 евра). 
Словенија је једина држава из бивше Југославије која је у току 2018. године остварила суфицит 
у спољнотрговинској размени с иностранством. 
Тако је покривеност увоза извозом у Словенији износила 102,1 одсто у првих пет месеци ове 
године. Након Словеније, Србија је друга земља у регији с покривености увоза извозом и то на 
нивоу 76,3 одсто за шест месеци ове године. Ипак, то је за чак 2,9 одсто мање него у истом 
периоду прошле године када је тај ниво износио 79,2 одсто. 
Покривеност увоза извозом у Македонији за пет месеци ове године био је на нивоу 74,7 посто, у 
Босни и Херцеговини за шест месеци 2018. године 62,48 посто, а у Хрватској за пет месеци ове 
године 59,7 одсто. 
Најмању покривеност увоза извозом имала је Црна Гора за шест месеци ове године и то на 
нивоу од свега 16,5 одсто. 

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/najvece-plate-u-sloveniji-najmanje-u-bih-srbiji-i-makedoniji
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Ипак, то је за 0,8 одсто више у односу на исти период прошле године када је тај ниво био 15,7 
одсто. 
 

 
 

Највише посла у градовима: За годину дана запослено 65.078 људи 
 Љ. Малешевић 
 
По последњим подацима Републичког завода за статистику, који су сакупљени 
административним изворима, током другог квартала ове године у Србији је било запослено 
2.126.597 људи. 
 
У односу на исти квартал прошле године укупно регистрована запосленост повећана је 3,2 
одсто, односно на радно место иде 65.078 људи више. 
Посматрано по моделитетима запослености, највише је запослених у радном односу – 
1.975.948, затим ван радног односа – 71.072, док је број регистрованих индивидуалних 
пољопривредника 79.577. Највеће повећање запослености бележи се у категорији запослености 
у радном односу – 3,7 одсто, што значи да је на тај начин до посла дошло 70.035 лица. 
Територијално, раст запослености је доминатно концентрисан у Београдском региону и 
Региону Војводине. То се поклапа с податком да је прошле године највише оних који су 
одлазили из својег места становања у потрази за послом, долазили у Београдски регион и 
Војводину, који се и даље сматрају добрим местима за проналазак радног места, па су самим 
тим и најпривлачнији за пресељење и трајније насељење. За разлику од та два региона, 
региони Шумадије, те западне, јужне и источне Србије бележе тренд одсељавања 
становништва, и то у већем проценту од оних који се насељавају из било којег, а пре свега 
радног, разлога. 
Статистички подаци показују да се лане у Београдски регион доселило 49.494 људи, а у Регион 
Војводине 27.362. Као и претходних неколико година, највише оних који су се доселили у 
Војводину, за ново место становања одабрали су Јужнобачку област – 10.980. 
У Нови Сад лане се доселило 7.802 људи – 4.271 из других региона, 2.311 из неке друге локалне 
самоуправе у оквиру Јужнобачког округа и 1.220 из другог насеља у оквиру самог града. 
Просечна старост досељених грађана у унутрашњој миграцији у Србији била је око 34 године, 
што значи да је реч о радно способном становништву. Ваља напоменути да, и поред тога што 
могућност запослења утиче на одлуку грађана да промене место боравка, на то утиче и 
наставак школовања у већим градовима у Србији, али и удаја или женидба. 
Да је то тако, показује и податак РСЗ-а да је од укупног броја лица која су се лане преселила – 
дакле, оних 120.355 – 35 одсто радно активних, чак 57 одсто су издржавана лица, док је осам 
одсто оних који су се преселили иако имају личне приходе. 
Запослених у јавном сектору мање за 8.463 
Уколико се анализирају делатности, подаци РЗС за прву половину ове године показују да се 
највеће запослење бележи у прерађивачкој индустрији – раст од 27.956 лица, затим у 
административним и помоћноуслужним делатностима – раст од 14.535, затим услугама 
смештаја и исхране – раст од 6.211, трговини на велико и мало и поправци моторних возила – 
раст од 6.024 лица, односно новозапослених. 
Током другог квартала ове године, и поред података да је дошло до већег запошљавања у 
Србији, РЗС наводи да је број запослених у јавном сектору смањен за 8.463 људи. 
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Блиц: Синдикати траже повећање минималне месечне зараде 
Извор: Н1 
Аутор текста:Блиц 
 
На помолу је иницијатива за повећањем минималне цене рада, пише Блиц. Како 
се наводи у тексту, синдикати ће тражити повећање минималне месечне зараде за 
5.000 динара, док послодавци нуде раст од 1.600 динара. 
Међутим, како наводи Блиц, у преговорима, који почињу за 10 дана, синдикати очекују да ће 
држава пристати на раст од 2.500 динара. 
Минимална зарада тренутно износи 24.882 динара, а прима је 350.000 радника у Србији. 
 

 
 

Пензионери сутра траже оцену уставности закона којим су смањене 
пензије 
 
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије предаће сутра Уставном суду акт за 
покретање поступка оцене уставности закона којим су пензије смањене у 2014. години. 
Удружење је тражило и подршку посланика, па је акт потписало 27 посланика, што је довољно 
за покретање поступка оцене уставности. 
Законом о привременом уређивању начина исплате пензија 2014. године смањене су пензије 
свим пензионерима који примају пензију вишу од 25.000 динара, а представници власти ове 
године најавили су да ће тај Закон бити укинут, а пензије повећане. 
"У најавама укидања Закона председник Србије (Александар Вучић) и представници Владе 
Србије уопште не говоре о уставној обавези државе да оштећеним пензионерима надокнади 
несплаћене делове пензије под тржишним условима, тако да је веома важна оцена уставности 
Закона пре доношења акта о његовом укидању", наводи се у саопштењу Удружења. 
Представници Удружења ;синдиката пензионисаних војних лица Србије сутра ће с 
посланицима опозиције одржати конференцију за новинаре у Скупштини Србије, а после 
конференције ће прошетати до Уставног суда Србије и предати акт. 
Пензионери ће се окупити и на Тргу Николе Пашића у 11.00 с порукама "Нема одмора док траје 
дискриминација и пљачка пензионера" и "Пошаљимо Уставни суд Србије на поправни у 
августу", наводи се у саопштењу. 
аутор: МИМизвор: Бета 
 

http://rs.n1info.com/journalist46/Blic-/1
https://www.blic.rs/

