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Просечна плата у децембру 445 евра, у марту - 465 
 
Председник Србије Александар Вучић је изјавио данас да се очекује да просечна плата у 
децембру буде 445 евра, а у марту између 460 или 465 евра. 
Вучић је гостујући на Пинку рекао да је по том питању ова година била једна од науспешнијих 
и подсетио да је пре седам година, за време претходне власти, просечна плата износила 331 
евра, док је овог октобра била 423 евра. 
Како је рекао, у децембру би требало да буде 445 евра, што је за око 30 или 31 одсто више него 
пре седам година, преноси ТаЊуг. 
„У марту очекујемо, због повећања плата у јавном сектору и минималца раст од 8,6 одсто, то 
јест да ће плате бити око 460 или 465 евра, што је увећање више од 35 или 36 одсто. Да ли је 
довољно, наравно да није. Надао сам се да ће бити бити 500 евра, али упркос мерама 
фикскалне консолидације имамо повећање које ће бити за само 35 евра мање од тога”, навео је 
Вучић. 
Казао је да је минимална зарада у Србији била 2011. године свега 161 евро, док је сада 228 евра. 
„То је велика разлика, али треба минималац да буде још виши и ми ћемо ићи да буде 250 евра 
наредне године, а касније и на 300 евра”, навео је председник Србије. 
Захвалио је синдикатима на подршци и додао да је председник СССС Љубисав Орбови разумео 
намеру државе. 
Вучић је рекао да су и пензије увећане и да је сада просечно месечно примање 227 евра и да 
мора и даље да се повећава, како буде напредовала економија. 
Казао је да је зато захвалан Кинезима и Французима због преузиманај РТБ-а Бор и аеродрома 
„Никола Тесла”, као и другима који су инвестирали у Србији. 
 
 

Прва пресуда о враћању умањеног дела пензија зрачак наде да ће 
грађани дочекати правду 
 
 
Председник покрета Двери Бошко Обрадовић оценио је данас да је пресуда Основног суда у 
Бачкој Паланци, којом је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) дужан 
да једном пензионеру из тог места исплати разлику по основу умањења пензије од новембра 
2014. године, „зрачак наде да ће грађани дочекати правду”, преноси Бета. 
Обрадовић је поводом те пресуде казао да се појавио „храбар и частан судија који је довео у 
питање закон којим су пензионери четири године пљачкани”. 
„То је први судија у Србији који је донео пресуду којом се обавезује ПИО Фонд да исплати 
разлику између припадајућег и исплаћеног износа пензије. То показује да још увек постоје 
часне судије које су на страни закона”, рекао је Обрадовић новинарима у седишту Двери у 
Београду. 
Он је казао да је суд у Бачкој Паланци том пресудом утврдио да су прекршени Устав и закони 
Србије као и да су пензионери лишени не само дела своје пензије као стеченог права већ и 
права на жалбу. 
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Ђорђевић: Важна сарадња синдиката, послодаваца и државе 
Танјуг  
 

Влада Србије жели да створи климу која је повољна и за раднике и за послодавце 
ПИРОТ - Влада Србије жели да створи климу која је повољна и за раднике и за послодавце, јер 
само земља у којој су радницима обезбеђена сва потребна права, а послодавцима здрава 
конкуренција, може бити погодна средина за даља улагања, изјавио је у Пироту министар за 
рад Зоран Ђорђевић. 
 
Ђорђевић је у Пироту присуствовао седници Социјално-економског савета, где је потписан 
споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Пирота. Министар је навео да је циљ 
споразума успостављање и развој социјалног дијалога о важним економским и социјалним 
питањима на територији Пирота. 
 
"Сарадња између синдиката, послодаваца и државе је веома важна. Дијалог је битан за 
решавање проблема и управо ради тога је значајно да на локалном нивоу отварамо што више 
социјално-економских савета", рекао је Ђорђевић, а наводи се у саопштењу. 
 
Седници СЕС-а су присуствовали и председник СЕС-а Милош Ненезић, председник Савеза 
самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић, председник УГС Независност Зоран 
Стојиљковић, као и представници Градског већа Пирота. 
 

 
 

Ђорђевић: Социјалним дијалогом до решења проблема 
 
АУТОР:Бета 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Зоран 
Ђорђевић присуствовао је седници Социјално-економског савета Србије у Пироту 
и том приликом је потписан споразум о оснивању Социјално-економског савета 
тог града, саопштило је министарство. 
Он је рекао да је циљ споразума успостављање и развој социјалног дијалога о битним 
економским и социјалним питањима у Пироту.  
"Сарадња између синдиката, послодаваца и државе је веома важна", рекао је Ђорђевић и додао 
да је дијалог битан за решавање проблема и да се због тога на локалном нивоу формирају 
социјално-економски савети.  
Влада Србије жели да створи климу која је, како је рекао, повољна и за раднике и за 
послодавце. 
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"Само земља у којој су радницима обезбеђена сва потребна права, а послодавцима здрава 
конкуренција, може бити погодна средина за даља улагања у државу", рекао је министар.  
Седници су присуствовали државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Бојана Станић, председник Социјално-економског савета Србије Милош 
Ненезић, председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић, председник УГС 
Независност Зоран Стојиљковић и представници Градског већа Града Пирота. 
 
 

Арсић: Солидни резултати привреде, лоше што трговински и текући 
дефицит расту 
 
АУТОР:Бета 
 
Привреда Србије остварила је у овој години делимично солидне резултате јер је 
раст БДП достигао просек у земљама централне и источне Европе, забележен је 
суфицит у буџету, јавни дуг пада, али је лоше што трговински и текући дефицит 
расту, инвестиције су ниске, а радна снага масовно одлази у иностранство, рекао је 
уредник Кварталног монитора. 
Милојко Арсић је на конференцији за новинаре на Економском факултету у Београду казао да 
је овогодишњи привредни раст Србије од 4,3 одсто значајним делом последица деловања 
једнократних фактора и да није било њих раст би био од 3,3 одсто до 3,4 одсто. 
"Реалне зараде су повећане за око четири одсто, а регистрована запосленост за 3,3 одсто, док је 
незапосленост смањена за чак 13,2 одсто, што је између осталог и последица одласка радника у 
иностранство, па домаћим предузећима и установама недостају квалификовани радници", 
рекао је Арсић, који је професор на Економском факултету у Београду.  
Додао је да се повећава дефицит у спољној трговини, који сада износи 9,5 одсто БДП-а и у 
текућем платном билансу, који је шест одсто. То је, према његовим речима, последица бржег 
раста домаће тражње, односно плата од раста БДП-а и јачања динара у односу на евро. 
Арсић је рекао да ће наредне године раст БДП-а бити од 3,5 до четири одсто, под условом да се 
оствари просечна пољопривредна сезона, као и да економска политика буде подстицајна за 
раст. Очекивани привредни раст омогућиће и наредне године, како је рекао, раст зарада по 
стопи од четири одсто, док би просечне зараде у еврима могле да достигну 440 до 450 евра. 
Бржи раст реалних зарада од раста привредне активности последица је, према његовим 
речима, повећања зарада у јавном сектору од девет одсто.  
Он је рекао да су ове године изостале реформе у државној управи, образовању и другим 
институцијама, да није достигнут потребан ниво заштите права, а тиме и уговора, као и да није 
завршено ни реструктурирање јавних предузећа.  
"За бржи привредни раст кључно је реструктурирање Електропривреде Србије (ЕПС), 
ослобађање те фирме вишка запослених, повећање инвестиција и престанак потписивања 
штетних уговора", рекао је Арсић.  
Истакао је да реструктурирање треба спровести и у Коридорима Србије, а потврда за то је да 
касни изградња аутопутева. Из тог програма, како је рекао, не треба искључити ни комунална 
предузећа која ће наредних година морати да реализују велике инвестиције у пречишћавање 
воде, заштиту животне средине и друге комуналне делатности. 
Он је рекао да Влада Србије може да доведе те реформе до краја, а да је "доказ да је смањила 
плате и пензије, а није изгубила на популарности".  
Арсић је казао да још треба унапредити услове пословања и обезбедити исте услове за све 
привредне субјекте, а не привилегије само за одређене, као и повећати продуктивне 
инвестиције које доносе нову вредност. 
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"Куповина оружја за војску по класификацији спада у инвестицију, али не доноси нову 
вредност", рекао је он и додао да треба повећати улагања у истраживање и развој и 
финансирати институције зависно од резултата рада, а више нагардити инжењере, менаџере, 
лекаре и друге стручњаке. 
 

Синдикат РГЗ: Кампања неистина против штрајкача, нећемо одустати 
 
 
АУТОР:Бета 
Председници два синдиката запослених у Републичком геодетском заводу поручили 
су да неће одустати од штрајка како би се изборили за нарушена права и статус 
радника, упркос "бесомучној кампањи пословодства". 
 У понедељак, 24. децембра у штрајк су ступили запослени у више од 100 Служби за катастар, а 
како су навели у саопштењу председници синдиката "Независност" и Јединствене организације 
синдиката, против штрајкача користе се неистине, а преостале службе које нису у штрајку 
изложене су притисцима. 
"Наступи у медијима и изјаве пословодства и његових синдикалних марионета који покушавају 
да оправдано незадовољство запослених прикажу као политичку злоупотребу радника од 
стране синдиката су најдрастичнији пример притиска на синдикате и кршења права на 
синдикално деловање", поручује се у саопштењу. 
Додаје се да се чланови Штрајкачког одбора етикетирају и приписују им се политички утицаји 
и менторства, а у односу на законитост штрајка износе се потпуно произвољне и нетачне 
констатације. 
"Штрајк запослених у РГЗ-у нема баш никакву политичку позадину, а нарочито било какве 
менторе изван РГЗ-а", стоји у саопштењу. 
Као главне разлоге за ступање у штрајк синдикати су навели да више од 10 година РГЗ 
функционише са мањком кадрова, који је дошао до 27 одсто, док су послови увећани 
вишеструко. 
Додаје се да примања запослених су у односу на 2012 годину нижа за скоро 20 одсто. 
"Резултати које је препознала Светска банка и друге медјународне институције су изузетни о 
чему сведоче и бројне похвале. Оно што види Светска банка изгледа да не види Влада РС, па на 
захтеве синдиката не реагује више година у назад", наводи се у саопштењу. 

 
 
Радници катастра у Новом Саду у штрајку, рад потпуно обустављен 
 
Радници Републичког геодетског завода у Новом Саду потпуно су обуставили рад. 
 
Врата Службе за катастар у Железничкој улици, као и у Јеврејској, закључана су. У 
просторијама су запослени и обезбеђење, али не и грађани. 
  
Запослени штрајкују због угроженог материјалног положаја, јер су, како наводе, њихова 
примања знатно умањена од 2014. године. Како сазнаје 021.рс, очекује се да, у наредних дан-
два, радници 90 одсто Служби за катастар у држави буде у штрајку. 
  

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-


7 

 

Представници Јединствене организације синдиката и синдиката Независност РГЗ били су у 
преговорима са руководством Републичког геодетског завода и представницима више 
министарстава, али конкретних помака није било. Као одговор запослени су потпуно 
обуставили рад.  
  
"Обавештавају се грађани да ће, због радњи које пословодство предузима према учесницима 
штрајка, у наредном периоду у већини Служби за катастар рад запослених бити прекинут 
у потпуности. Тиме ће бити доведена у питање и могућност издавања докумената 
за угрожене категорије за потребе здравственог и социјалног осигурања грађана, 
за шта одговорност сноси пословодство Републичког геодетског завода", наводи се у 
обавештењу које је истакнуто на улазима у катастар.  
  
Захтеви штрајкача односе се на решавање проблема у усклађивању примања 
запослених са одлуком Владе о повећању основица за зараде у јавном сектору.Како 
наводе запослени за 021.рс, Влади су понуђени предлози одлука које би довеле до решења 
проблема, али Влада није делегирала никога ко би преговарао и могао да прави договор са 
штрајкачима. 
  
"Ми смо још једанпут упутили захтеве кабинету премијерке и надлежној министарки, односно 
потпредседници Владе Зорани Михајловић, у којима тражимо да се укључе у решавање ових 
питања и проблема. Спремни смо у сваком тренутку да наставимо преговоре, али на један 
другачији начин, уз присуство оних који имају могућност да доносе одлуке. Штрајк траје док 
се не испуне захтеви који уопште нису нереални, који су засновани на 
елементарним стварима свих оних који раде у јавном сектору, који су добили 
повећање у овој години, па онда нема разлога да та облука заобиђе запослене у 
катастру", каже за 021.рс секретар синдиката "Независност РГЗ" Небојша Пејчиновић. 
 Осим умањења плате, радници су раније саопштили и да је дошло до укидања додатних 
коефицијената, па је споразумом са Владом Србије одређена доња граница примања на нивоу 
из 2014. године. 
 "У пракси то значи да су примања запослених замрзнута и да се одлуке о повећању основице 
не одражавају на примања запослених у Заводу. Уз ово треба додати и да примања запослених 
у претходне три године нису усклађивана ни са повећањем коефицијента по основу минулог 
рада, укупно 1,2 одсто. Поред тога, расписан је конкурс за попуну 450 радних места, а да у 
буџету нису планирана средства за плате новозапослених", наведено је у раније објављеном 
саопштењу. 
 У обавештењу на закључаним улазима у просторије катастра стоји и да се синдикати РГЗ у име 
запослених извињавају свим грађанима који ће имати непријатности у периоду трајања 
штрајка.  
Аутор: Зоран Стрика  
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ЗВАНИЧНА СТАТИСТИКА Четворочлана породица је у ризику од 
сиромаштва ако месечно живи са до 32.760 динара 
Танјуг 
 
Стопа ризика од сиромаштва у Србији је у 2017. години износила 25,7 одсто, и незнатно је мања 
у односу на стопу за претходну годину која је износила од 25,9 одсто, показали су данас 
објављени подаци Републичког завода за статистику (РЗС). 
Из државне статистичке куће истичу да особе из те категорије нису нужно сиромашне, већ само 
имају већи ризик да то то буду. 
Највишу стопу ризика од сиромаштва имала су лица у домаћинствима која чине две одрасле 
особе с троје или више издржаване деце (55,8 одсто), затим лица млађа од 65 година која живе 
у једночланим домаћинствима (39,6 процената). 
С друге стране, најнижу стопу ризика од сиромаштва имале су особе старије од 65 година (21,3 
одсто). 
Праг за четворочлану породицу 32.760 динара 
Праг ризика од сиромаштва износио је 15.600 динара просечно месечно за једночлано 
домаћинство. 
За домаћинства с двоје одраслих и једним дететом старости до 14 година праг ризика од 
сиромаштва износио је 28.080 динара, док је за четворочлано домаћинство с двоје одраслих и 
двоје деце старости до 14 година овај праг износио 32.760 динара. 
Посматрано према старости, лица млађа од 18 година највише су била изложена 
ризику од сиромаштва (30,5 посто), као и лица 18-24 године (29,7 процената). 
У зависности од радног статуса, код лица старих 18 и више година, најизложенија ризику од 
сиромаштва била су незапослена лица (50,7 одсто), док је најнижа стопа ризика од сиромаштва 
код запослених код послодавца (6,8 одсто). 
Код самозапослених лица ова стопа износила је 35,5 процената, а код пензионера 17,5 одсто. 
Ревидирани подаци за раиније године 
Из завода за статистику такође наводе да су подаци за 2014, 2015. и 2016. годину ревидирани 
због примене иновативних метода у обради података, који су допринели побољшању квалитета 
израчунатих индикатора. 
У 2015. години је, према подацима РЗС-а, стопа ризика од сиромаштва износила 26,7 одсто, а у 
2014. години 25,0 процената. Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености 
износила је 36,7 одсто у 2017. години, што је побољшање у односу на 38,5 одсто из 2016. године, 
као и у односу на 41,7 одсто из 2015. године и 42,6 одсто из 2014. године. 
Та лица су, како наводе у РЗС, у ризику од сиромаштва или су изразито 
материјално ускраћена или живе у домаћинствима веома ниског интензитета 
рада. 
Као у ЕУ, али само методологија 
Анкета о приходима и условима живота у 2017. години спроведена је пети пут на територији 
Републике Србије, с циљем да се прикупе подаци на основу којих се израчунавају индикатори 
сиромаштва, социјалне искључености и услова живота. 
Истраживање се спроводи једном годишње, по стандардизованој методологији, која се 
примењује у свим државама чланицама Европске уније, поручују из РЗС. 
 
 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
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Министар рада Зоран Ђорђевић померио за 2020. датум почетка примене система који треба 
да омогући поштенију поделу помоћи сиромашнима 
 

Социјалне карте одложене за још годину дана 
 
Пише: Љ. Буквић 

 
Првобитно најављене за почетак 2019. социјалне карте у Србији, ипак, неће 
заживети тако брзо. Увођење овог система померено је, према последњим 
најавама министра рада Зорана Ђорђевића, за 2020. годину. 
Министар Ђорђевић је, представљајући годишње резултате Министарства, рекао како је прва 
фаза тог пројекта завршена, а да се следеће године очекује закон о социјалним картама и 
прелазак на другу фазу, односно извлачење свих података из база и њихова имплементација. 
Трећа фаза, односно увођење социјалних карата, рекао је, почеће 2020. године. 
Годишњи резултат рада Министарства које води Зоран Ђорђевић, а који се односи пре свега на 
социјалне карте, разликује се значајно од оног што је министар говорио летос. Ђорђевић је 
средином јула у интервјуу за наш лист рекао како би све базе на једном месту требало да буду 
почетком 2019. и „та нека прва пионир социјална карта биће за оне о којима ми бринемо, а то 
су база особа са инвалидитетом, ветерана и социјалних случајева“. Крајем октобра министар је 
говорио о томе да ће социјалне карте бити уведене до краја маја или почетка јуна наредне 
године. 
– За социјалне карте урађен је идејни пројекат, завршена техничка документација и 
расписујемо конкурс за набавку опреме. Апликација треба да буде инсталирана, лиценце да се 
купе и у првој половини следеће године све би требало да буде у функцији“, рекао је у јулу за 
Данас Ђорђевић, напомињући да је идеја да у првом циклусу све базе података које има 
Министарство рада буду обједињене на једном месту и да ће се „тек када у другој половини ове 
године буде усвојен закон“ стећи и правни оквир за то. 
Како за који дан истиче и друга половина ове године јасно је да ниједан од два неопходна 
закона није усвојен – ни измене Закона о социјалној заштити, као и други о социјалним 
картама. Због чега се касни са усвајањем закона, као и да ли за одлагање увођења система 
социјалних карата постоје и неке друге препреке осим ове питали смо Министарство рада, али 
до закључења овог издања нашег листа одговор није стигао. 
Ђорђевић је пре два дана рекао да очекује да ће закон бити усвојен наредне године и поновио 
шта ће за Србију значити социјалне карте. Помоћ при изради социјалних карата Србија је 
затражила од Данске, у којој то функционише, а са њиховим алатима и знањем, како је истакао 
министар рада, доћи ћемо до онога што је суштина социјалних карата. „То је да лакше радимо, 
да немамо администрацију и да грађани до потпуног сервиса дођу без икаквих 
административних тешкоћа“, рекао је Зоран Ђорђевић. 
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Стављање трговине оружјем под контролу 

Смене у Застава оружју 
 
Пише: З. Радовановић 

 
Надзорни одбор Заставе оружја именовао је данас двојицу нових извршних 
директора те фабрике: Ђорђа Несторовића за техничка питања и производњу, те 
Рајка Танасијевића за економско-финансијске и правне послове. 
     
Крајем прошле недеље са ових функција, која су главна оперативна места у фабрици, смењени 
су Александар Младеновић (кога је исти Надзорни одбор прошле године поставио за извршног 
директора за техничке послове и производњу) и Љубина Матовић, која је у минулих годину 
дана била надлежна за економско-финансијска и правна питања у предузећу. 
Недавно је, одлуком новог директора Заставе оружја Младена Петковића, смењен и 
дугогодишњи директор маркетинга Саша Милошевић, у чијој надлежности су били и послови 
за склапање нових уговора и пласман Заставиног пешадијског наоружања и ловачко-спортског 
и оружја за личну одбрану. Актуелне промене у врху Заставе оружја, као и она прошломесечна, 
када је пуковника Милојка Брзаковића на функцији генералног директора фабрике заменио 
економиста Младен Петковић, који је у Заставу дошао из ваљевског „Крушика“, нису 
образложене ни запосленима у Застави оружју, а ни јавности. 
Избор Ђорђа Несторовића, уместо Александра Младеновића, за новог извршног директора 
који ће организовати производњу оружја, према оцени бољих познавалаца ове проблематике, 
није споран ни по ком основу. Несторовић је, наиме, стари Заставин кадар који је, 
својевремено, био и генерални директор Заставе оружја (потом и Застава камиона), и слови за 
једног од бољих познавалаца производње оружја. Међутим, нејасно је именовање Рајка 
Танасијевића за првог оперативца Заставе оружја, кад су економија и финансије, односно 
уговарање нових послова и пласмана Заставиног оружја на тржишта широм света у питању. 
Танасијевић је потпуно непознат Заставиним оружарима, а спекулише се да је био сарадник 
новог генералног директора Заставине фабрике оружја Младена Петковића у ваљевском 
„Крушику. 
У медијима се недавно појавила информација БИРН-а о томе да је „Крушик“ у време 
директоровања Младена Петковића, купцима из Саудијске Араније минобацачке мине и 
далекометне ракете продавао посредством оца министра полиције Небојше Стефановића – 
Бранка Стефановића. Старији Стефановић , према медијским наводима, оружје у последње 
време продаје преко компаније ГИМ у власништву Горана Тодоровића која је, након 
деценијских, махом неуспешних покушаја да озбиљније уђе у оружарски бизнис, у последњих 
неколико година постала један од најзначајнијих трговаца оружјем у Србији. Подаци показују 
и да је ГИМ имао повлашћени положај у „Крушику“, од којег је поједине производе, мине, на 
пример, куповао знатно јефтиније, него државни продавац оружја Југоимпорт СДПР. Да ли ће 
и пласман Заставиног оружја ускоро да буде стављен под контролу истих трговаца, знаће се кад 
буде почело уговарање нових послова са иностраним партнерима. Застава оружје склапање 
нових послова традиционално већ почиње средином јануара, на сајму у Лас Вегасу. 
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Ђорђевић: Важна сарадња синдиката, послодаваца и државе 
ИЗВОР:ТАНЈУГ 
 
Влада Србије жели да створи климу која је повољна и за раднике и за послодавце, јер само 
земља у којој су радницима обезбеђена сва потребна права, а послодавцима здрава 
конкуренција, може бити погодна средина за даља улагања, изјавио је у Пироту министар за 
рад Зоран Ђорђевић. 
Ђорђевић је присуствовао седници Социјално-економског савета, где је потписан споразум о 
оснивању Социјално-економског савета Града Пирота. 
Министар је навео да је циљ споразума успостављање и развој социјалног дијалога о важним 
економским и социјалним питањима на територији Пирота. 
"Сарадња између синдиката, послодаваца и државе је веома важна. Дијалог је битан за 
решавање проблема и управо ради тога је значајно да на локалном нивоу отварамо што више 
социјално-економских савета", рекао је Ђорђевић, а наводи се у саопштењу. 
Седници СЕС-а су присуствовали и председник СЕС-а Милош Ненезић, председник Савеза 
самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић, председник УГС Независност Зоран 
Стојиљковић, као и представници Градског већа Пирота. 
 
 
 
 


