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Просечна јулска нето плата 49.202 динара, реално већа 4 одсто 
Танјуг  
                                                                              
Просечна нето плата у Србији за јул 2018. године износила 49.202 динара, што је 
противвредност од 417 евра 
Просечна нето плата у Србији за јул 2018. године износила 49.202 динара, што је 
противвредност од 417 евра. 
Јулска просечна зарада без пореза и доприноса порасла је за 7,9 одсто номинално и за 5,4 
процента реално у односу на исти месец прошле године, објавио је Републички завод за 
статистику. 
Просечна бруто плата за јул "тежила" је 68.029 динара, што је на годишњем нивоу раст од 7,4 
одсто номинално и од 4,9 посто реално. 
Кумулативни раст бруто зарада у периоду јануар-јул 2018. године, у односу на исти период 
прошле године, износио је 5,8 процената номинално, односно 3,9 одсто реално, док су нето 
зараде у посматраинх седам месеци порасле номинално за 6,2, а реално за 4,3 посто. 
Медијална нето зарада за јул износила је 38.642 динара, што значи да је 50 одсто запослених 
остварило зараду до наведеног износа                     
                                                     

Параћин: "Римастер" ће запошљавати до 1.000 радника 
Танјуг       
 
Председник општине Параћин Саша Пауновић, оценио је ову годину изузетно 
успешном, а најзначајнија вест, како је рекао, јесте долазак у овај град Компаније 
"Римастер електросистем АБ" из Шведска, која је планирала да запосли 1.000 
радника 
Председник општине Параћин Саша Пауновић, оценио је ову годину изузетно успешном, а 
најзначајнија вест, како је рекао, јесте долазак у овај град Компаније "Римастер електросистем 
АБ" из Шведска, која је планирала да запосли 1.000 радника. 
"Римастер", произвођач каблова и кабловских снопова за специјална возила и индустријске 
ситеме, "започео је са запошљавањем, првих 50 радника се обучава у иностранству", истакао је 
Пауновић синоћ на традиционалној конференцији за новинаре пред Дан општине 
27.септембар. 
Ссведска компанија је закупила халу приватног предузећа на петљи аутопута и ту ће кренути са 
радом. 
У следећој фази тражиће могућност да, под економским условима настави производњу у 
индустријском парку који би изградила општина у Индустријској зони "Змич", објаснио је 
Пауновић. 
"У следећој фази, за нешто више од годину дана, план је да запосли 350 радника, а наредној 
фази још до 1.000 радника", рекао је Пауновић и додао да ће општина изаћи у сусрет захтевима 
"Римастера" јер је отварање радних места приоритет. 
Уколико "Римастер" оствари своје планове о запошљавању до 1.000 радника, уз инвестиције 65 
малих и средњих предузећа општине које се реализују и која планирају запошљавање 286 
нових радника, "очекују нас бољи дани", истакао је он. 
Пауновић је оценио да је "највећи проблем" у привреди ове општине, "ситуација у Српској 
фабрици стакла". 
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Догађаји у "Стаклари" и решавање питања стечаја "у потпуности су ван моћи локалне 
самоуправе и решавају се на другим нивоима", истакао је Пауновић. 
Он је оценио да "Стаклара" има будућност, али да би се шанса која постоји искористила, 
"потребно је да се рашчисте сви нерешени проблеми из прошлости и уколико би се то десило и 
даље сматрам да би ова фабрика била, уместо проблема, поново мотор развоја Параћина". 
Пауновић је истакао да је период између два дана општине, "био рекордан и по износу 
потписаних уговора са републиком и међународним организацијама за финансирање 
пројеката". 
"Реализовани су или је у току реализација Система одбране од поплава из средстава ЕУ и ЈП 
"Србијаводе" од 3,9 милона евра, унапређење водоснабдевања, 3,4 милиона евра са Немачком 
развојном банком, изградња објеката за избеглице 466.000 евра, реконструкција Градске 
апотеке 11 милиона динара", прецизирао је Пауновић. 
Он је истакао да су "из државних извора одобрена средства за пројекте у области образовања, 
социјалне заштите, пољопривреде, туризма, културе, изградња инфраструктуре...у износу 70 
милиона динара". 
 

МОЛЕ ДА ДОБИЈУ ОТКАЗ: Александра и Виолета без плате и стажа у паклу 
правног вакума 
И. МИЋЕВИЋ 
 
Александра Танасковић и Виолета Милтеновић седам година раде у Републичком 
центру за таленте, и суочавају се са нерешивим проблемом 
ЗАПОСЛЕНЕ, а немају радно место, плату, радни стаж, нити здравствену књижицу. Не могу да 
добију отказ, а не могу чак ни да га дају послодавцу. Ово су муке са којима Александра 
Танасковић и Виолета Милтеновић, раднице Републичког центра за таленте, живе већ седам 
година. Од државе, која је оснивач центра, траже само своје радне књижице, па да могу да 
потраже други посао, на коме ће примати плату и имати здравствену књижицу. Али и то делује 
као нерешив проблем. 
"Новости" су о апсурдној ситуацији у којој су се нашле ове две жене писале у мају, и још тада је 
у Министарству просвете речено да раде на решавању њиховог случаја. До данас се нису 
помериле ни корак, а из Министарства стиже исти одговор - раде на решавању проблема. 
Тренутно је главни проблем што је центар остао без директора. Од тада више не постоји 
овлашћено лице које би Александру и Виолету прогласило технолошким вишком, послало их у 
Завод за запошљавање или коме би њих две дале отказ. 
- Годинама куцамо на сва врата - министрима, председнику, премијерки, председници 
парламента, а наша агонија се не решава - каже за "Новости" Александра Танасковић. - 
Преостаје нам једино да седнемо испред Председништва и да се не мрдамо док неко не реши 
наш проблем. 
Раније су "Новостима" у Министарству просвете објаснили да је потребно да Влада Србије, у 
чијој је надлежности Центар, распише конкурс за директора, који мора да испуни строге 
законске критеријуме. Након тога, директор би могао две запослене да прогласи технолошким 
вишком, али би после тога и он добио отказ, јер је план да Републички центар за таленте 
свакако буде угашен, пошто годинама нема никакве активости. Тај посао преузели су 
регионални центри за таленте. 
У Министарству просвете "Новостима" је потврђено да раде на решавању проблема у сарадњи 
са Генералним секретаријатом Владе Србије. Тврде да је питање сложено јер је Републички 
центар оснивач неколико регионалних центара за таленте, па би гашењем републичког, 
њихова судбина била неизвесна. 
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Проблеми Регионалног центра почињу 2003, када је ова организација прешла у надлежност 
владе. Добили су нову управу, али не и документе који су битни да би у новим околностима 
нормално пословали. Тада су престале уплате за осигурање и плате. 
ОБИЈАЈУ ПРАГОВЕ 
МОЛЕЋИ да бар добију отказ, Александра и Виолета, обијају прагове институција. Куцале су на 
врата председника Србије, премијерке, председнице скупштине, министара, али и даље су 
таоци својих радног места. Последњи пут биле су пре недељу дана у Влади Србије, обећан им је 
одговор, али до данас нису ништа добиле. 
 

Ђорђевић: Влада жели да пензије расту више од цена и инфлације 
Танјуг  
 
Влада Србије жели да повећава пензије много више од реалног раста цена и 
инфлације, изјавио је данас министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Зоран Ђорђевић 
Влада Србије жели да повећава пензије много више од реалног раста цена и инфлације, изјавио 
је данас министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић поводом 
критика упућених на измене и допуне Закона о пензијско-инвалидском осигурању. 
 
Раније су се, према његовим речима, пензије усклађивале са растом инфлације и растом цена 
на мало, а у таквом систему однос пензија и потрошачке корпе није био добар. 
"Уколико бисмо имали усклађивање према инфлацији и расту цена, пратили бисте у истом 
размаку минималну потрошачку корпу. Сматрамо да ће држава у наредним годинама и у овој 
години показати добре резултате и да има простора да повећање пензија буде много веће", 
рекао је Ђорђевић. 
Повећање пензија ће се вршити на предлог Владе Србије, а о томе ће одлучивати Скупштина 
Србије у оквиру закона о буџету и буџетском систему, рекао је министар. 
 

Шарчевић: Понуда за просветаре биће разумна 
Танјуг 
 
Министар просвете Младен Шарчевић је рекао да ће се вероватно преговарати да 
58 одсто запослених уђе у девету платну групу, те да намера да сви уђу у тај платни 
разред "девалвира саму матрицу" 
Министар просвете Младен Шарчевић рекао је у уторак да је понуда тог министарства која ће 
изнети синдикатима просветних радника разумна и развојна, те да је штрајк који су покренули 
у школама преурањен. 
Шарчевић је навео да је министарство финансија у понедељак вече послало рачуницу о којој ће 
се у среду преговарати и додао да математика једног од синдиката није најтачнија, те да 12 
милиона евра који се помињу није довољно ако се сви просветни радници прабаце из групе 8-3 
у групу 9-1. 
"Онда морате да повучете све групе унутар саме просвете и када се онда сви остали наштелују, 
здравство и остали долазите до близу 10 милијарди динара годишње у 2019. години за шта 
сугурно буџет није спреман", рекао је Шарчевић новинарима након обиласка реновираних 
делова Стоматолошког факултета. 
Како каже, вероватно ће се преговарати о предлогу који је већ на столу, а то је да 58 одсто 
запослених уђе у девету платну групу, те да намера да сви уђу у тај платни разред "девалвира 
саму матрицу". 
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"Легитимно је да свако каже шта мисли, али мислим да је ова понуда на столу јако добра, 
разумна и развојна", навео је Шарчевић. 
Објашњава, да би у тих предложених 58 одсто ушло око 25 одсто оних који по правилу о 
напредовању и захтевима могу да се квалификују да уђу у вишу платну групу, затим разредне 
старешине којих има отприлике исти проценат, просветни радници који раде са децом са 
сметњама у развоју и у комбинованим одељењима и око 500 њих који су већ у систему прошли 
све предвиђено без накнаде. 
"Мислимо да је то око 58 одсто за 2019. годину, а намера је да у другој, 2020. години тај број 
буде значајно повећан. Ових осталих, 42 одсто, остају у групи 8-3, јер су на привремено 
повременим пословима и не испуњавају основни критеријум осам година радног стажа", рекао 
је Шарчевић. 
Он је додао да се овим питањем баве три министарства, просвете, финансија и државне управе 
и локалне самоуправе. 
Шарчевић каже да нема евиденцију о броју школа које штрајкују, те да неће "ни да броји ни да 
прети", али да свакако мисли да је штрајк преурањен. 
"Да сутра људи чују оно што сте ви данас чули, тек би онда могли да донесу одлуку, а сада мало 
хватају залет", рекао је он. 
Упитан за насиље у школи у Земуну, где су деца која су вршила насиље над једним од ученика и 
сами постали жртве насиља, те рекао да је у систему школства више до 900.000 деце, а да се 
случајеви насиља решавају. 
Шарчевић је подсетио на насиље у школи у Краљеву прошле године који је стабилизован, те 
додао да је тим министарства био и у школи у Земуну и урадио све што треба, али да нико није 
очекивао да ће се ситуација тако развијати. 
"Сада је то више питање за МУП. Ми смо све те родитеље позвали, разговарали и дали им до 
знања да ће држава реаговати. Упутили смо све МУП-у, јер сада постоји сумња да је мајка 
детета које је било злостављано наговорила друге људе да се освете,а то превазилази наше 
компетенције", навео је Шарчевић. 
Додаје, да реваншизам није био потребан, јер је случај, иако са закашњењем, био решен. 
"Мислим да су могли брже да реагују и тек ћу разговарати са њима, али овде сада има посла за 
полицију. Порука свих нас је јасна, то неће бити дозвољено", казао је министар. 
Он је подвукао да у сваком случају насиља треба да реагују и укључе се одрасли, педагог, 
наставници, држава, здравство, полиција.. 
"Никада не знате како ће се неко понети, али ми смо као држава решили да се ништа не гура 
под тепих. Радимо системска решења, али дуго времена се није реаговало и сада је барем све 
јавно", рекао је он. 
 

 
 

РАДНИЦА СМЕНИЛА ДИРЕКТОРКУ "Мешала ми се у посао, 
шиканирала и ИЗБАЦИВАЛА ИЗ КАНЦЕЛАРИЈЕ" 
И. Анђелковић 
 
Сунчица Јовановић из Житорађе, која ради у сектору јавних набавки у Предшколској установи 
у Житорађи, како прича за “Блиц”, успела је својом истрајношћу да смени директорку В.К. која 
ју је наводно мобинговала. 

http://sport.blic.rs/autori/i-andelkovic
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Сунчица, која од 2013.године ради у вртићу, каже да никада није имала проблем са 
надређенима, као ни са особљем, али да са В.К. никако није могла да сарађује, те је о томе 
обавестила Управни одбор, који је реаговао. 
- Избацивала ме је из канцеларије, мешала се у мој посао, много ми је било тешко када је 
изменила оно што сам ја предвидела у документу, па сам је замолила да потпише да је она то 
урадила. Међутим она је тај папир бацила у канту, избацила ме из канцеларије и била као и 
увек нељубазна. Понашала се бахато, нељудски, нећу да причам о томе како су пролазиле друге 
колеге, они о томе нека говоре, али ја сам решила да се борим и изборим са њом. Замислите, 
октобра 2015. године по конкурсу постављена је на место директора, а већ на почетку наредне 
године успела је да промени намештај у својој канцеларији, а до своје оставке није могла да 
обезбеди креветиће за децу који нам недостају - прича Сунчица за “Блиц”. 
Након што је обавестила Управни одбор да ће штрајковати глађу ако нешто не предузме, 
директорка је сама поднела оставку, након чега је Сунчицу обавестио Управни одбор. 
- Много сам упорна и истрајна, и вероватно је то разлог што сам успела. Колеге нису веровале 
да ћу успети али ја јесам, јесам зато што сам у праву, нисам хтела да кршим закон и тачка. С 
друге стране, ниједан радник не заслужује шиканирање и константно мешање у посао. Морам 
да кажем да су људи из Управног одбора заиста коректни и ја се захваљујем што су чули глас 
једног радника - каже Сунчица. 
Редакција “Блица” покушала је да чује В.К. али она се е није јављала на телефон, а није 
одговарала ни на поруке које смо јој упутили, како би изнела своје виђење целе ситуације. 
 

 
 

Труднице и породиље протестовале испред Владе 
 
Протестна шетња трудница и породиља завршена је вечерас испред зграде Владе Србије у 
Београду позивом на усвајање измена и допуна Закона о финансијској подршци породицама са 
децом, којима се, између осталог, тражи да накнада за време породиљског одсуства или 
одсуства ради неге детета не може бити мања од минималне зараде, преноси Бета. 
Учесници скупа, њих око 1.000, оценили су да је Закон о финансијској подршци породицама са 
децом, чија је примена почела 1. јула, „понижавајући, недопустив и дискриминаторски” док су 
са разгласа пуштали дечје песме. 
Саобраћај у делу Улице кнеза Милоша био је повремено блокиран током трајања скупа, а гужве 
у том делу Београда и даље су велике. 

 
Скраћени часови до краја недеље, преговори са синдикатима сутра 
Аутор: Бранислав Радивојша 
 
У складу са ранијим најавама, неколико стотина основних и средњих школа у Србији јуче је 
ступило у штрајк скраћивањем часова са 45 на 30 минута. Штрајк организују четири синдиката 
просвете, који траже да сви запослени у предшколском, основном и средњем образовању са 
седмим степеном стручне спреме буду распоређени, уместо у осмој, у деветој групи у 
предложеном закону о платним разредима у јавном сектору. 
Школе које су ступиле у штрајк током целе ове недеље радиће скраћено, мада је за сутра у 1.15 
заказан састанак представника синдиката са министрима просвете и јавне управе Младеном 
Шарчевићем и Бранком Ружићем, али, како је најављено, и са министром финансија Синишом 
Малим. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/sr/autor/864/Branislav-Radivojsa
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Досадашњи преговори синдикалаца с представницима министарстава довели су до сврставања 
разредних старешина у девету платну групу (други разред), али је предложено и да 
коефицијенти за плате директора школа буду повећани за 46 одсто. Овај други предлог није 
наишао на подршку представника синдиката. 
Јасна Јанковић, из Уније синдиката просветних радника, каже да је нелогично да у истој групи 
буду директори школа са 200 и са 1.200 ђака, док Томислав Живановић (Грански синдикат 
„Независност”) сматра да посао директора није у тој мери сложен да би њихова плата била 
толико изнад осталих у школама са истим степеном стручности. Живановић каже да би 
предлог синдиката (девета платна група, први разред) задовољио запослене у просвети, а 
прихватљив је и за државу, јер не значи пораст укупне масе средстава. 
Дошло би до прерасподеле новца, а само би незнатно био коригован планирани проценат 
пораста средстава. Живановић зато каже да је синдикални предлог компромис, јер према тој 
варијанти просветари „уопште не би изашли из оквира предложеног буџета”, али им је важно 
да буду у деветој групи, први платни разред, због могућности напредовања. Ако би остали у 
осмој групи – трећи разред, такве могућности биле би много мање. 
У истој деветој групи су и лекари опште праксе, али Живановић напомиње да су они у 
четвртом-петом платном разреду, док би просветари били у првом. Кад би предлог синдиката 
био прихваћен, лекари опште праксе имали би за десет одсто веће плате од наставника и 
професора. И имали би, као и просветари, могућност да напредују, јер лекар опште праксе је 
почетно звање, за разлику од боље плаћених лекара специјалиста. 
У синдикалним одлукама о ступању у штрајк наведено је да ће овај вид протеста трајати док не 
буде постигнут споразум или док штрајкачки одбор не донесе друкчију одлуку, али министар 
Младен Шарчевић овај потез синдиката означава као стварање одређене врсте притиска. Они 
су, каже, ступили у штрајк пре него што смо се ишта договорили. Заказали смо финални 
договор за среду, нико им није рекао да су њихови захтеви одбијени, а они пре договора 
штрајкују. 
На питање да ли то значи да је у среду могућ договор, Шарчевић каже за „Политику” да верује 
да је могућ делимично, „јер никад није било то да неко постави максималне циљеве и у 
преговорима добије све”. То се односи и на закон о платним разредима. Али преговори су у 
среду, наглашава министар, мада посредно сазнајемо да је неформалних састанака са 
синдикалцима било и јуче. 
 
 

 
На дан почетка преговора са ММФ-ом министар Ђорђевић назвао чланове Фискалног савета 
лажовима 

Пензије постају предизборна шаргарепа актуелне власти 
Пише: М. Обрадовић 

 
Влада Србије и Међународни монетарни фонд јуче су отпочели разговоре у оквиру најновијег 
аранжмана одобреног у јулу ове године под називом Инструмент за координацију политике 
(ИПЦ). 
Теме разговора биће пре свега буџет Србије за наредну годину, али и плате у јавном сектору и 
пензије. Мада је ИПЦ саветодавног карактера и нема финансијски део, ипак ће бити 
занимљиво какав ће став ММФ заузети по питању предлога Владе о промени Закона о ПИО по 
коме се планира напуштање индексације пензија везане за кретање цена и прелазак на 
одређивање повећања (или смањења) пензија у зависности од стања у буџету. 
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Наиме Влада је за ову јесен планирала да укине Закон о привременом умањењу пензија, што 
већ дуже времена траже пензионери, али и Фискални савет, па и ММФ. Такође, министар 
финансија Синиша Мали је још раније најавио повећање пензија до краја ове године, а износ 
ће зависити од разговора са Фондом. 
Међутим, заједно са овим Влада у пакету жели да прогура и измене Закона о ПИО у коме би се 
уређивање пензија препустило „прописима којима се уређује буџет и буџетски систем“ и тако 
би се одлучивало о усклађивању пензија „до достизања финансијске одрживости система 
пензијског и инвалидског осигурања“. С обзиром да се у закону не објашњава шта значи 
финансијска одрживост пензијског система, ово би фактички дугорочно омогућило Влади да 
дискреционо одређује колика ће бити повећања пензија сваке године, а пензионери садашњи и 
будући не би могли ни да претпоставе колике ће пензије примати. 
Министар рада Зоран Ђорђевић објаснио је да „да раст пензија прати само раст инфлације, то 
сада не би било одговорно са наше стране. Желимо да сада повећање буде веће од саме 
инфлације и да побољшамо материјални положај најстаријих суграђана“. Поставља се питање 
шта ће бити када економска ситуација или стање у буџету не буду добри као данас, шта ће онда 
бити са пензијама. 
Већи раст пензија се могао постићи и на други предвидљивији начин, рецимо везивањем 
повећања пензија за раст БДП-а већи од два одсто како су предлагали пензионери, кажу 
стручњаци. 
Милојко Арсић, професор на Економском факултету, објашњава и да су се могла у закон додати 
и додатна правила, као рецимо да када пензије достигну удео од 11 одсто БДП-а или ако се 
налазимо у кризи, раст пензија усклађује са растом цена или да се чак замрзне. 
„ММФ би могао да утиче на Владу у вези пензија, али питање је да ли хоће. Ипак све док је 
ММФ ту мање су шансе да држава злоупотреби или погреши из незнања. Рецимо да не повећа 
превише пензије уколико има пара у буџету и тако направи проблеме касније“, оцењује он. 
С друге стране ово отвара простор за злоупотребе, повећања пензија када и како властима 
одговара, на пример пред изборе. Такође, неумереним повећањем пензија пред изборе, 
уколико би победила опозиција био би им дат у руке врућ кромпир с којим би морали да се 
носе. Зоран Стојиљковић, председник синдиката Независност упозорава да је укидање 
одређења права пензионера по стандардима и препуштање на вољу Влади у зависности колико 
пара има у буџету нови ниво волунтаризма. 
„Ово не значи да ће пензије бити смањене, јер су пензионери и даље значајан политички 
агрегат. Ипак да се дискреционо одређује повећање пензија је популистички и 
неприхватљиво“, закључује Стојиљковић. 
Предлог закона такође предвиђа и дискреционо одлучивање Владе о исплати „новчаног износа 
као увећања уз пензију“ и то до 0,3 одсто БДП-а на годишњем нивоу“. Фискални савет је 
објавио документ у ком је позвао Владу да избаци ова два члана из предлога закона о 
пензијама. 
Ђорђевић о Фискалном савету: Схватите колико лажи је ту речено 
„Ми ћемо на инфлацију од један одсто да усклађујемо пет одсто и пензије ће, када смо ми у 
питању, да расту, а не да опадају“, рекао је јуче у Скупштини Србије министар рада Зоран 
Ђорђевић, одговарајући на примедбе Зорана Живковића, о укидању формуле за усклађивање 
пензија. 
„То значи да ће влада да користи своје дискреционо право да се игра пред изборе и око избора. 
Укидањем формуле, каже Фискални савет, Србија би деградирала свој систем на ниво 
најнестабилнијих пензијских система у државама северне Африке и Блиског Истока. Било би 
добро да Влада Србије и посланици власти буду пажљивији када читају то што им пише 
Фискални савет“, навео је Живковић. 
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Одговарајући Живковићу, министар Ђорђевић је рекао: „требало би пажљивије да прочитате то 
и да схватите колико лажи је све ту речено и да у суштини ништа од онога што је Фискални 
савет рекао није тачно“. М. Р. М. 
 

Мали и ММФ: Убрзати повраћај ПДВ-а 
 
Министар финансија у Влади Србије Синиша Мали разговарао је данас у Београду са 
Делегацијом Међународног монетарног фонда (ММФ), коју предводи Џејмс Роуф. 
     
Како се наводи у саопштењу, 
тема разговора две делегације била је трансформација имодернизација Пореске управе која је у
 току, а која би ту институцију требало да учиниефикаснијом, као и унапређење рада пореског с
истема. 
Саговорници су се сагласили да је у питању важан процес који треба да се уради темељно ина с
истемски начин, а први резултати би требало да се виде крајем 2019. године. 
„Постављени су амбициозни циљеви, а једна од важних тема у оквиру трансформације радаПор
еске управе је и убрзан и ефикаснији повраћај ПДВ–а, сложиле су се две делегације“, наводи се 
у саопштењу. 
Мисија ММФ–
а борави у Београду од 24. септембра до 4. октобра, а поводом првогразматрања резултата спро
вођења новог програма макроекономских и структурнихреформи, подржаног Инструментом за
 координацију политике“Тхе Полицy Цоординатион Инструмент” (ПЦИ). 
„Република Србија и Мисија ММФ су, након успешно завршеног трогодишњег Станд-
бyаранжмана, у јулу ове године започели нови аранжман, „Полицy Цоординатион 
Инструмент“,који је 
нефинансијски аранжман, има саветодавну улогу и оријентисан је на спровођењеструктурних р
еформи“, саопштењу је из Министарства. 
Нови аранжман је одобрен за период од 30 месеци, а укупно је планирано петполугодишњих ра
зматрања резултата програма. 
 

Стопа незапослености на Косову 30 одсто 
 
Стопа незапослености у другом кварталу ове године на Косову износила је 29,4 одсто, а стопа 
запослености 28,5 одсто, показују подаци Статистичке агенције Косова, пренео је данас портал 
Коссев. 
Незапосленост жена је током истог квартала износила 30,6 одсто, а мушкараца 29,1 одсто, док 
је стопа запослености мушкараца 44,8 одсто, а жена 12 одсто. 
Жене су, према подацима Агенције, запослене углавном у секторима образовања, трговине и 
здравствене заштите (52,8 одсто), док су мушкарци углавном запослени у трговини, 
грађевинарству и производњи – 41,5 одсто. 
Економски сектори са највећом стопом запослености су трговина – 16, 8 одсто, образовање – 
11,7 одсто, грађевинарство – 11,6 одсто и производња – 9,5 одсто. 
Што се тиче запослених са радним уговором, само 20,4 одсто њих има стални радни уговор на, 
како се наводи, главном послу, док 79,6 одсто запослених има привремени радни уговор. 
Статистичка агенција је навела да је анкетирано 3.426 домаћинства, која су изабрана методом 
случајног узорковања из оквира пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године. 
Стојиљковић: Пракса толерантног дијалога Социјално-економског савета не стоји најбоље 
Министар рада, запошљавања, борачких и социјалних питања Зоран Ђорђевић рекао је данас 
да Социјално-економски савет није прича само о минималној цени рада, већ је реч о 
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успостављању дијалога између социјалних партнера, док је председник синдиката Независност 
Зоран Стојиљковић рекао да у Србији пракса толерантног дијалога не стоји најбоље. 
Некада постигнемо договор, некада не, али је најважније да постоји дијалог и да сви могу да 
изнесу своје мишљење. Верујем да у месецима и годинама да ће улога Социјално-економског 
савета јачати, да ћемо више одлука доносити заједно и да ће бити једногласно усвајене, рекао је 
Ђорђевић на Инфо дану Социјално-економског савета у Скупштини Србије. 
То је добра прилика да се разматрају теме и на отворен начин разговарају три партнера. 
Социјално-економски савет треба да да мишљење, препоруку, закључак. То није обавезујући 
став, али он може да да смерницу Влади Србије, примедбу на неки предлог или да иницира 
неку тему, рекао је Ђорђевић. 
Ђорђевић је рекао да је добијено на квалитету у раду Савета доласком министра финансија 
Синише Малог, који редовно присуствује колегијумима Савета, што раније није био случај. 
Он је нагласио да ниједан закон који излази из Министарства финансија више неће бити дат у 
процедуру без мишљења Савета, што се већ чини када је реч о сектору рада и запошљавања, 
истакао је Ђорђевић и навео да ће следећи корак бити оснивање локалних социјално-
економских савета. 
Председник УГС Независност Зоран Стојиљковић рекао је да социјални дијалог треба да 
почива на претпоставци консултативног статуса и подразумева да сви актери, а пре свега власт, 
имају отворене уши за толерантни дијалог и уважавање аргумената и ставова. 
Бојим се да пракса толерантног дијалога у којем се уважавају аргументи, не аргументи силе, не 
стоји најбоље и да морамо да још учимо, указао је Стојиљковић. 
Ако је пред СЕС скоро пунолетство, значи да је прошао кроз пубертет. За протеклих 17 година 
социјални дијалог личи на велику развијену главу али слабо развијени удови и труп. Нема 
довољно копче са парламентом и јавношћу, а маргинализовани смо у институцијама 
социјалних фондова, попут ПИО и националне службе за запошљавање, указао је Стојиљковић. 
Држава одређује правила игре, пошто саслуша аргументе, а онда је и она највећи послодавац, 
рекао је он и критиковао хитну процедуру усвајања закона у парламенту. 
Представник Удружења послодаваца Србије Милош Ненезић рекао је да Социјално-економски 
савет има 18 чланова, свако од њих има заменика, а све одлуке се доносе консензусом. 
Синергија владе, послодаваца и синдиката је на високом нивоу, имајући у виду различите 
интересе, оценио је Ненезић и нагласио да се на састанцима тог савета покушавају приближити 
ставови пре него одређени предлог, одлука попут минималне цене раде или колективног 
уговора, дође до Владе Србије и посланицима на усвајање. 
Савет треба да предупреди било какве последице које би изазвале усвајање закона који нису 
адекватни или у интересу актуелног тренутка, а овако кроз тимове и Социјално-економски 
савета разраде се одређене теме, рекао је Ненезић и указао да одлуке Савета нису обавезујуће. 
На последње три седнице усвојили смо 10 иницијатива за измене закона, а као најбитнија 
ствар, није само минимална цена рада, већ усвајање националне стратегије будућег развоја и 
сарадње социјалних партнера, рекао је Ненезић. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да је Социјално-
економски савет европска вредност, да је у Србији основан 2001. године и да је његова вредност 
да се кроз дијалог дође до заједничких решења. 
Врло често у томе не успевамо, али барем дискутујемо и указујемо шта су питања које треба 
решавати. Ми не критикујемо по сваку цену, желимо нешто да побољшамо у закону, а мој 
лични утисак је да се у парламенту нешто критикује само критике ради, рекао је Орбовић. 
Орбовић је похвалио редовност састанака Социјално-економског савета и нагласио да, иако 
сада није било договора о минималној цени рада, он је поздравио договор свих да се наредном 
периоду изједначи минимална зарада са минималном потрошачком корпом. 



12 

 

Он је критиковао праксу да се по брзој процедури усвајају закони, а потом се види да у пракси 
они не функционишу и да је ипак требало оставити време за расправу. 
Орбовић је поновио и да треба наставити разговоре о могућностима за укидање казнених 
пенала за оне који су пре 65 године отишли у пензију, напомињући да су људи у транзицији 
изгубили посао, очекујући да са 60 година оду у пензију, а онда је промењено законско решење. 
 

Протест војних пензионера сутра у 11 часова 
 
Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије и удружења и организација најавила 
су да ће орзанизовати протест 26. септембра испред зграде Владе Србије у 11 часова. 
Војни синдикат Србије, како наводе у саопштењу подржава захтеве Удружења синдиката 
пензионисаних војних лица Србије и удружења окупљених око њих из простог разлога што 
иста судбина погађа и све запослене у Војсци Србије. 
„Минимум зараде је дефинисан, али никада исплаћен. Топли оброк и регрес су уведени у Закон 
о Војсци Србије али и након 5 месеци од ступања на снагу не постоји воља да се примене. 
Минули рад је преко ноћи умањен са 0,5 одсто на 0,4 одсто иако је у питању неминовно било 
стечено право. Правда за „Велики војни дуг“ на име непрописно исплаћених зарада од 2000.-
2008. године не само што није никада достигнута, већ је вештим манипулацијама, 
застрашивањима судова и лобирањима готово онемогућена. Одбијање разговора са званичним 
представницима запослених и једностраност у дијалозима, вређа здрав разум и крши све 
међународне конвенције чији је Република Србија, добровољни потписник. Ово је само делић 
списка коме нема краја …“, наводе у саопштењу. 
Такође постављају питање, чему закони? Питају се да ли они у Србији постоје само 
декларативно за презентовање свету и служе као средство за борбу против грађана када то 
власти одговара и када постоји потреба да се дисциплинују смртници? 
„Закони се морају поштовати, па ма какви били. У супротном ова слика анархичне Србије 
остаће вечна. Законе доноси законодавна, извршава извршна, а контролише судска власт. 
Докле год не постоји јасна граница и постоје преплитања, самовоље и непоштовања овакве 
организације власти, Србије никада неће бити земља просперитета и задовољних грађана“, 
наводе у саопштењу и позивају све чланове Војног синдиката Србије који су у могућности да 
својим присуством подрже протест. 
 

Протестна шетња трудница и породиља "Маме су закон" завршена јуче 
пред зградом Владе Србије 
 
Пише: А. П. 

 
Протестна шетња трудница и породиља под слоганом „Маме су закон“ због новог Закона о 
финансијској подршци породици са децом којим су многе будуће мајке дискриминисане 
умањењем накнаде за одсуство са посла, одржана је данас у центру престонице. 
     
После окупљања у 17 сати на Тргу Николе Пашића, труднице и мајке су трасом од Булевара 
Краља Александра и Кнеза Милоша стигле до зграде Владе Србије. Оне су, уз подршку бројних 
заинтересованих грађана овде надлежнима поновиле захтев да се измени закон који 
дискриминише одређене категорије мајки. 
Породичну шетњу обележиле су и сликовите поруке на транспарентима алудирајући на 
увредљиве слогане којима је држава покушала да покрене кампању за подстицај наталитета. 
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„Беба да цвета а боловање смета“, „Бебе да се рађају а сићом нас гађају“, „Нови закон: рађајте, 
али када одете у пензију“ – неке су од парола које изражавају незадовољство грађана. 
Око хиљаду грађана различитих генерација са децом и пријатељима чинило је породичну 
поворку која се упутила ка дому извршне власти. 
Окупљенима су се испред зграде Владе обратиле новинарка Тамара Спаић, трудница Стефана 
Зарић, породиља Данијела Николић и трудница Милена Јовичић из иницијативе „Маме су 
закон“, Ана Кнежевић, мајка детета са инвалидитетом и председница удружења „Ево рука“ из 
Земуна, Љупка Михајловска, народна посланица која је учествовала у писању Предлога закона 
и Татјана Мацура, народна посланица, предлагачица измене закона из иницијативе „Маме су 
закон“. 
Критика овог закона ујединила је у ставу велики број политичких опција и невладиних 
организација, па је међу окупљенима било чланова Народне странке, Нове странке, покрета 
Двери, Покрета центра, Покрета слободних грађана, Демократске странке и бројних других. 
Ипак, нико од њих није се издвајао као организатор јер је и раније наглашено да протест није 
политички обојен. 
Измене које је донео нов Закон о финансијској подршци породици са децом требало је да бар у 
некој мери побољшају положај родитеља у Србији. Ипак, овај закон изазвао је оштре критике 
јавности јер у пракси заправо доноси приличну штету великом броју мама које ће годину дана 
имати мању плату и то у најкритичнијем и финансијски најзахтевнијем периоду. Многе мајке 
остаће ускраћене и за минималан износ примања који им је законом загарантован, што 
буквално значи да по новом обрачуну, плата на породиљском може да буде и 1. 000 динара. Са 
друге стране, апсурдно је што је прецизиран максималан износ плате, па ће оне мајке које су до 
сада зарађивале велике новчане износе, практично бити кажњене уколико добију дете јер ће 
им се исплаћивати смањена накнада. 
 

 „Председниче, видимо се на суду правде и части“ 
 
Председништво удружења синдиката пензионисаних војних лица је, најаву председника СНС 
да ће се лично захваљивати пензионерима, на електронској седници усвојило и њихово 
саопштење преносимо у целости. 
Ненавикнута на учешће у доношењу важних одлука у држави, јавност Србије по навици 
пасивно и ћутке апстинира од било каквог учешћа у одређивању своје будућности. Ових дана 
властодршци, атакују на право пензионера Србије да учествују у доношењу Закона о изменама 
Закона о ПИО, закона који се односи на скоро 4 милиона запослених и пензионера, којим се 
најдиректније утиче на њихово достојанство и здравље. Предлог припремљен у мраку без јавне 
расправе и стављен на дневни ред ванредног заседања Народне скупштине Србије са 33 друга 
закона, без могућности припреме и вођења смислене скупштинске расправе о њему. Четири 
године које су иза нас „спашавамо“ државу од банкрота, а сад се преко ноћи и преко колена 
одлучује о томе како ћемо живети ми пензионери и како ће живети они који сада раде, 
ако буду имали „среће“ да доживе пензију. 
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије је свим посланичким групама у 
народној скупштини Србије доставило своје предлоге о допуни и измени Предлога закона и 
замолило их да у скупштинској расправи заступају интересе пензионера. Неисплаћене делове 
пензија одговорна и морална држава мора да врати. Редовно усклађивање пензија ради 
спречавања њиховог обезвређивања, као у свим демократским државама ЕУ, мора бити 
регулисано Законом ради спречавања политичке злоупотребе и манипулације пензионерима 
као бирачима на свим будућим изборима. У досадашњој расправи сви посланици опозиционих 
посланичких група, уз опструкцију посланика позиције, то раде аргументовано и 
лавовски. Лажни представници пензионера у Народној скупштини Србије посланици ПУПС, 
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СПС, СДП и СНС, настављају са причом на основу које закључујемо да они не живе животом 
пензионера, да не живе у Србији. Закон о ПИО, као ниједан други закон, дубоко задире у 
здравље нације, тиче се скоро сваке породице у Србији, а не само пензионера. Закон који је 
комплексан због обезбеђења социјалне сигурности у условима економске кризе, пљачкашке 
приватизације, старења нације и смањивања броја оних који уплаћују доприносе. Закон који је 
веома важан због свесно одиграних лажних реформи друштва чији је резултат претња 
банкротом на коју се последњи од вођа, у низу, позвао када је решење видео у пљачки и 
осиромашењу пензионера. Урадио је то лажним предизборним обећањем да неће смањивати 
пензије, без воље и снаге да узме од тајкуна и криминалаца и смањи трошкове бирократске 
аждаје. И овога пута наложио једоношење закона којим после закона о смањењу пензија 
наставља реформу пензијског система Србије у којем нема гаранције стечених права 
пензионера по основу уплаћених доприноса, већ само голо право на пензију, нема 
сигурности будућих пензионера да уплаћене дориносе не бацају у лоповско бирократски бунар, 
нема могућности да они који су уплаћивали и сада уплаћују доприносе учествују у реформи, 
већински управљају и контролишу пословање РФ ПИО. Неисплаћене пензије у периоду од 4 
године, наша имовина неће бити враћена. И то није све, властодржац је, знајући 
да над његовом влашћу и даље виси Дамоклов мач, себи у закону дао право да због останка на 
власти опет заграби у пензионерску имовину. Ако и не буде 0,3% финансијског простора 
од БДП, он ће сигурнобити „милостив“ да удели нешто „својим“ бирачима. А нама опљачаним 
пензионерима ће о трошку предузећа за освајање и одржавање власти једног човека доставити 
бахато и безобразно захваљивање што смо ћутке пристали на пљачку и манипулације. Да сте 
такви каквим се представљате, пензионерима жртвама ваших реформи би у власништво 
понудили ПКБ, Београд на води и РТБ Бор, земљишну, рудну и шумску ренту. Хвала, 
погрешили сте адресе, још имамо здраве памети, видимо се на суду правде и части! 
Због тога и над нама пензионерима виси Дамоклов мач, али за сада без шансе да избегнемо 
самовољу властодржаца. Народна Скупштина, Влада и председник Србије делују као 
једна екипа и једна душа. Имају своја пензионерска удружења, ПУПС-еве, УВПС-еве, своје 
НВО, који симулирају јавност и ширину подршке. Закон о изменама и допунама Закона о 
ПИО ће бити усвојен на звонце у предложеном облику, упркос уставним, законским и људским 
аргументима и поред тога што се на такав начин вршидискриминација, ускраћивање стечених 
права и силеџијско отимање пензије као стеченеимовине. Не само због наших предака него и 
због будућности наше деце ми не одустајемо од борбе за уставну и демократску Србију. 
Убедили су нас да су протести, дописи државним органима и предлози у Народној скупштини 
Србије бесмислени и да је једини пут борба за промену таквог система. 
 
 


