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Минималац најближи цифри од 31.000 динара 
Пише: Љ. Буквић 

 
За сутра је планиран и трећи састанак послодаваца, синдиката и државе на тему минималне 
цене рада, али је већ сада извесно да коначног договора неће бити ни тада, јер онда за следећи 
четвртак заказан округли сто на ту тему, на ком је предвиђено учешће свих социјалних 
партнера, не би имао смисла. 
Од конкретних понуда на преговарачком столу тренутно су она коју је држава дала прошле 
недеље о повећању минималца за шест до 10 одсто, али и заједнички став два синдиката да неће 
пристати на мање од 33.700 динара. 
Како незванично сазнајемо, сви учесници су спремни на компромисе, а синдикати би били 
спремни на то да повећање ове године буде макар на нивоу од 85 одсто од минималне 
потрошачке корпе, што би било неких 31.800 динара. Минимална потрошачка корпа је у априлу 
ове године била 37.500 динара, а план државе је да минималац до 2021. стигне минималну 
потрошачку корпу, о чему се небројано пута до сада говорило. 
Држава се за сада није изјашњавала по питању жеља и предлога које су имали синдикати и 
једино њено истицање током ових преговора јесте да би било реално повећање од шест (што је 
иначе и предлог послодаваца) до 10 одсто. Тих 10 одсто је управо на нивоу „30.000 динара и 
више“, које је много пре почетка званичних преговора најавио и председник државе Александар 
Вучић. Синдикати који нису у СЕС-у верују да ће бити „како Вучић каже“. И сва је прилика да ће 
бити ту негде. 
С обзиром на то да је држава увек до сада била та која „пресеца“, нема сумње да ће и сада између 
синдикалних 24,5 одсто (или 16 на колико би пристали) и „скромних“ шест одсто колико нуде 
послодавци држава изабрати златну средину. То значи да ће повећање бити негде између 11 и 13 
одсто или између 30.300 и 30.900 динара. Што је опет корак напред у односу на повећања од 
прошле (нешто више од осам) и претпрошле године када је износило 10 одсто. 
Подизање минималца за 3.000 и више динара би значило онда да ће послодавцима морати да 
буде учињен уступак, као и претходних година. Пре две године подигнут је неопорезиви део 
зараде, прошле године ослобођени су плаћања накнаде у случају незапослености, а за ову 
годину из Министарства финансија обећали су им смањење оптерећење на зараде од један 
одсто. Тако да би послодавци подизањем минималца на 30.700 динара били на нули. 
Минимална месечна зарада ове године у просеку је 27.300 динара, а њу у Србији прима готово 
350.000 људи. За економисту Јурија Бајеца је подизање минималне цене рада цивилизацијско 
питање. 
– Ако толико велики број људи у Србији не може да ради и заради макар за минималну 
потрошачку корпу, онда то за мене јесте цивилизацијско питање – истиче Бајец за Данас. 
Свако дизање минималца отвара многа питања као и оно о оптерећењу привреде, али за Бајеца 
је нормално да се цена рада повећа толико да се приближи нивоу минималне потрошачке 
корпе. 
– Држава има механизме и може да усклади минималну цену рада са минималном 
потрошачком корпом и ако је циљ да се изједначе до 2021, онда повећање сада мора да буде 
значајније, како наредне године не би морало да буде огромно – напомиње Бајец. 
Он сматра да постоји „одређен маневар“ и да држава има простора, те да за то нису потребна 
„драматична“ средства. 
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Бајец не полемише са тим колико би конкретно повећање могло да буде за наредну годину, али 
би му, како каже, сада деловало паметно када би социјални партнери успели сами да се 
договоре јер би то било добро и за сам социјални дијалог. 
– Повећање минималне цене рада треба да буде приоритет и ако треба држава мора да одустане 
од неког другог издатка, а не овог који би требало да је приоритетан – истиче Јуриј Бајец. 
 

 
 

 
 
Први дан школе почеће штрајком 
Извор: Б92, Вечерње новости  

 
Београд - Први радни дан након летњег распуста у неким школама почеће штрајком, пишу 
Вечерње новости.  
У образовним установама које се одлуче на обуставу рада, часови ће бити скраћени на 30 
минута, саопштила је Унија синдиката просветних радника Србије. 
Главни захтев просветара је хитан наставак преговора и ступање на снагу праведних платних 
разреда, који ће поправити положај запослених у образовању.  
У изјави за "Новости" председница Уније синдиката просветних радника Јасна Јанковић рекла 
је да је ово једини начин да допру до оних који одлучују. "Штрајк је једини начин да допремо до 
оних који у држави одлучују. У Министарству просвете, науке и технолошког развоја имамо 
заказан састанак. Захтеваћемо да се разговори о платним разредима наставе, јер је остало много 
нерешених питања", истакла је Јанковићева.  
Она наводи да је прошле јесени био постигнут договор о платним разредима и да су просветари 
мислили да потребе за штрајком више неће бити, али да је примена закона о платним 
разредима стално одгађана, последњи пут за 1. јул 2020. године. 
 

 

 
 
 
Штрајк просветара: Захтев - праведни платни разреди 
Аутор:С. М. 
 
НОВИ САД: Унија синдиката просветних радника Србије најавила је да ће 2. септембра ступити 

у штрајк јер није испуњено готово ништа из Споразума о решавању спорних питања из 2015. 

године.  

Главни одбор Уније, којој припада 760 школа, донео је одлуку да ће првог дана школске 
2019/2020. године часови бити скраћени на 30 минута, постављајући пред Министарство 
просвете захтев да се наставе преговори о праведним платним разредима. У градовима где имају 
своје чланове биће организовани протести и конференције за новинаре, где ће, уз опште, бити 
изнесени и различити локални проблеми, а као главни догађај наводе општински одбор у 
Београду наредног понедељка, у 11.55 сати, испред Министарства. 
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Гостујући на телевизији Н1, Владимир Аџић из Уније синдиката просветних радника Србије 
подсетио је да су они, за разлику од државе, испунили све услове, приставши на Споразум који 
су 2015. потписали тадашњи министри Кори Удовички и Срђан Вербић, као и тадашњи 
премијер Александар Вучић. Због тога су 2016. поднели тужбу, која се тренутно налази у 
Касационом суду. 
Бригу о томе какав ће систем бити имплементиран изазивају бројна питања: на који начин се 
напредује у виши платни разред, колико ће бити транспарентни услови у правилницима који ће 
омогућити запосленима да не буду нечијом зловољом запостављени у томе, колику ће слободу у 
дефинисању одређених категорија имати директори и колика ће бити цена рада. Закон о 
запосленима у јавним службама који би требало да се примењује од јануара наредне године, а 
који се одавно међу наставним особљем назива законом који сече дуге језике у просвети, 
уколико не буде имао праведне платне разреде, проузроковаће – страхују – смањење досад 
тешко изборених права запослених и нестанак бенефита. С друге стране, он ће директорима у 
школама омогућити да се реше непожељних радника тако што ће их, без личне сагласности, 
преместити на радно место километрима удаљено од места становања. 
Весна Војводић из Синдиката просветних радника „Независност” указала је на то да су зараде у 
неким секторима неправедно порасле, док су обрачунски радници у школама остали на 
минималцу, наводећи податак Фискалног савета да је од 2016. до 2019. плата особе на истим 
пословима у МУП порасла за 28 одсто, у Министарству пољопривреде 12 одсто, док је у школама 
остала на минималцу од 27.000 динара. 
Међу осталим проблемима, наводе се лоше организоване а скупе обуке за просветне раднике, те 
чињеница да Светосавска награда није исплаћена пет година, али је спорна и дигитализација 
наставе, с обзиром на то да многе школе немају основне услове за рад. 
 

 
Џек Ма: Људи треба да раде само три дана у недељи 
Извор: Танјуг 

 

ШАНГАЈ: Милијардер Џек Ма, који је већ дуго отворени заговорник екстремне кинеске радне 

културе, каже да би људи требало да буду у могућности да раде само 12 сати недељно 

захваљујући предностима вештачке интелигенције. 

Људи би могли да раде само три дана у недељи, четири сата дневно уз помоћ напретка 
технологије и реформе образовних система, рекао је суоснивач Алибаба Груп Холдинга на 
глобалној конференцији о вештачкој интелигенцији одржаној у Шангају, а преноси њујоршка 
агенција "Блумберг". 
Џек Ма је на бини разговарао са Илоном Маском, извршним директором америчке компаније 
"Тесла", која гради производне погоне у том граду. 
Ма је навео електричну енергију као пример како развој технологије може омогућити простор за 
слободно време. 
Моћ електричне енергије је у томе што људима даје више времена тако да можете увече ићи на 
караоке или на плес. Мислим да ће људи због вештачке интелигенције имати још више времена 
да уживају у животу, навео је Ма. 
У наредних 10, 20 година, свако људско биће, држава, влада, требало би да се фокусира на 
реформу образовног система, осигуравајући да наша деца могу да нађу посао, посао за који су 
потребна само три дана у недељи, четири сата дневно, рекао је Ма. 
Ако не променимо образовни систем у којем се налазимо, сви ћемо се наћи у проблему, 
упозорио је он. 
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Ваздухопловци за целу просечну плату прелетели ИТ сектор 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
НОВИ САД: По подацима Републичког завода за статистику, просечна нето плата у јуну ове 

године износила је 43.633 динара. Од 19 делатности за које се објављују подаци о просечним 

нето зарадама, у јуну ове године у шест је забележена нето плата већа од републичког нивоа, док 

је у преосталих 13 она мања.  

Месец раније, у мају, било је две делатности више у којима су нето зараде запослених биле веће 
од просека на нивоу државе, односно осам. 
По истом извору, јунску нето плату већу од републичког просека имали су запослени у 
рударству – 81.415 динара, али је она 8.862 динара мања него у мају. Запослени у снабдевању 
електричном енергијом, гасом и паром у јуну су просечно зарадили 84.122 динара, што је 9.764 
мање него месец раније. У информисању и комуникацијама просечна нето плата у јуну била је 
95.688 динара, што је 1.416 више него у мају. Запослени у финансијским делатностима и 
делатности осигурања у јуну бележе нето плату од 96.811 динара, али је она 5.249 мања него 
месец раније. Јунска нето зарада запослених у стручним, научним, иновационим и техничким 
делатностима била је 67.062 динара. У државној управи и обавезном социјалном осигурању у 
јуну је просечна нето плата износила 62.944, што је 1.045 динара мање него у мају. Мању јунску 
нето плату имају и запослени у образовању – 55.814 динара, 703 мање него у јуну, док су они 
који раде у здравству и социјалној заштити у јуну имали просечну нето плату 55.814 динара, што 
је 357 више него у мају. 
Јунску нето плату већу од 100.000 динара, по подацима РЗС-а, имали су запослени у седам 
различитих области, две мање него у мају. Ипак, и у јуну, као и претходном месецу, највећу нето 
плату имају запослени у ваздушном саобраћају – 177.277 динара. Они су, за разлику од других 
области, имали јунску нето зараду већу 1.667 динара него у мају. Иза њих су запослени у 
производњи дуванских производа – 142.726 динара, затим у услужним делатностима у 
рударству – 134.050. Запослени у рачунском програмирању и консултантским деланостима у 
јуну су остварили просечну нето плату од 123.293 динара и налазе се на четвртом месту по 
висини нето зарада за тај месец. Они јесу зарадили више од две просечне републичке плате, али 
и једну мање од оних који раде у ваздушном саобраћају. 
Сви запослени у рударству зарађују више од републичког просека 

Од свих 19 делатности за које РЗС објављује податке, једино су сви запослени у областима 
рударства у јуну зарађивали више од републичког просека. Укупан просек нето зарада 
запослених у рударству у јуну износио је 81.415 динара. Од тога су зараде у експлоатацији угља 
79.830 динара, експлоатацији сирове нафте и природног гаса 110.864, експлоатацији руде 
метала 74.836, осталом рударству 57.418 и услужним делатностима у рударству 134.050. 
Међу онима који су у јуну премашили 100.000 динара нето плате су запослени у експолоатацији 
сирове нафте и природног гаса – 110.864, финансијским услугама – 109.777 и научном 
истраживању и развоју – 101.474 динара. 
Запослени у производњи кокса и деривата нафте у јуну су имали просечну нето зараду од 93.118, 
у програмским активностима и емитовању – 95.187 динара и то су две области у којима су нето 
зарада премашиле 90.000 динара. 
Као и свих претходних месеци, у јуну су просечно најмање зарађивали запослени у делатности 
припремања и послужења хране и пића – 30.029 динара, што је око 1.000 мање него у мају, 
осталим личним услужним делатностима – 31.206, што је такође 1.027 динара мање него месец 
раније, и запослени у поправци рачунара и предмета за личну употребу – 31.774 динара, што је 
1.157 мање него у мају. 
Просечна нето јунска плата запослених у јавном сектору била је 59.389 динара, а највећу су 
остварили они који раде у јавним државним предузећима – 70.192. Од целокупног јавног 
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сектора за који су објављени подаци, само запослени у јавним локалним предузећима – 50.334 и 
администрација на нивоу општина – 50.322 динара имали су јунску просечну зараду мању од 
републичке. 

 
 

 
 
 

ИНТЕРНЕТ ПРОДАЈА ПОД ЛУПОМ ДРЖАВЕ Мали о сивој 
економији:Фокус и на пољопривреди 
Извор:Танјуг 

 

Министар финансија Србије Синиша Мали представио је данас члановима Координационог 
тела за сузбијање сиве економије досадасње активности и мере на за сузбијање сиве економије у 
земљи. 
Чланови Координационо тело су на данашњој седници, којој је председавао Мали, разматрали у 
којој мери су реализоване активности које су део Акционог плана за спровођење Националног 
програма сузбијање сиве економије 2019-2020, који је Влада Републике Србије усвојила у 
априлу ове године.  
Мали, који је и председник Координационог тела за сузбијање сиве економије, представио је 
досадашње резултате, и истакао да је од 27 активности чији је рок за реализацију други квартал 
2019. године, 14 активности реализовано, што представља 52 процента, као и да је шест 
активности делимично реализовано.  
Како се наводи у саопштењу ресорног министарства, Мали је додао да то јесте добар резултат, 
али да је циљ да све активности буду спроведене у предвиђеном року.  
На састанку је посебно истакнуто да су већ започеле активности на затварању нелегалних 
шљункара, које потпуно незаконито користе водне ресурсе.  
До сада су затворене четири шљункаре широм Србије, а предузете су мере да буде затворено још 
три у скоријем периоду.  
Посебан фокус Координационог тела је на пољопривреди, с обзиром да је у том сектору било 
највише непријављених радника. 
Када је реч о пријављивању сезонских радника у пољопривреди, на састанку је истакнуто да је 
ове године до сада пријављено чак 20.500 радника, док је током 2017. године укупно 
пријављено 3.585.  
Посебно је наглашено скенирање јавно доступних интернет портала, друштвених мрежа и 
других е-платформи преко којих се субјекти организовано оглашавају и нелегално врше продају 
преко интернета за посебно дефинисане производе, а које би требало да буде реализовано у 
трећем кварталу ове године.  

 
 

Вучић: "Стопа незапослености пала на 10,3 одсто, ВЕЋИМ ПЛАТАМА у 
здравству сачуваћемо нашу памет" 
Извор:Танјуг 

  

Стопа незапослености у Србији пала је на 10,3 посто што је најнижи ниво незапослености у 
протеклих неколико деценија, рекао је данас председник Србије Александар Вучић. 
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Председник је након обиласка зграде Хитне помоћи у Београду рекао да је, с друге стране, стопа 
запослености на нивоу од 49,2 процената што је такоЂе, указује, највиши нивоу у протеклих 
неколико деценија. 
Вучић је честитао свим надлежнима који су радили на постизању ових резултата али и истакао 
да ће држава наставити да ради на спуштању нивоа незапослених испод десет процената. 
Како је додао, по резултатима у смислу висине нивоа незапослености, Србија се може мерити са 
неколико земаља Европске уније. 
"Сада крећемо у изградњу новог модерног комплекса. Хвала свим лекарима, медицинском и 
немедицинском особљу, механичарима, возачима.. који се боре за животе људе. Имаће ове годи 
повећање плата и надам се да ће то знацити њихову опредељеност да остану", рекао је Вучић. 
Повећање плата допринеће да се они осећају боље и да могу да пруже још квалитетнију помоћ 
градјанима, додао је Вучић. 
Председник је навео да је то све део напора да здравство, које је било разрушено, буде 
најмодерније у овом делу Европе. 
Овде можете видети детаљну рачуницу повећања плата за више од 60.000 медицинских сестара 
у Србији.  
"Много улажемо и највише ћемо радницима у здравству да подижемо плате, да сачувамо нашу 
памет, и колико год било тешко са Аустријом или Немачком, чини ми се да ћемо у томе 
успевати", рекао је Вучић. 
 

 

 
 

Мали о досадашњим активностима на сузбијању сиве економије  
Извор:Танјуг 
 
Министар финансија Србије Синиша Мали представио је данас члановима Координационог 
тела за сузбијање сиве економије досадасње активности и мере на за сузбијање сиве економије у 
земљи 
Министар финансија Србије Синиша Мали представио је данас члановима Координационог 
тела за сузбијање сиве економије досадасње активности и мере на за сузбијање сиве економије у 
земљи. 
Чланови Координационо тело су на данашњој седници, којој је председавао Мали, разматрали у 
којој мери су реализоване активности које су део Акционог плана за спровођење Националног 
програма сузбијање сиве економије 2019-2020, који је Влада Републике Србије усвојила у 
априлу ове године. 
Акциони план садржи 36 мера и 153 активности, а први извештај достављен је члановима Владе 
почетком августа, са информацијама о активностима чији је рок за завршетак био други квартал 
2019. године. 
Мали, који је и председник Координационог тела за сузбијање сиве економије, представио је 
досадашње резултате, и истакао да је од 27 активности чији је рок за реализацију други квартал 
2019. године, 14 активности реализовано, што представља 52 процента, као и да је шест 
активности делимично реализовано. 
Како се наводи у саопштењу ресорног министарства, Мали је додао да то јесте добар резултат, 
али да је циљ да све активности буду спроведене у предвиђеном року. 
На састанку је посебно истакнуто да су већ започеле активности на затварању нелегалних 
шљункара, које потпуно незаконито користе водне ресурсе. 

https://www.blic.rs/biznis/vesti/detaljna-racunica-ovo-su-tacni-iznosi-povecanja-plata-za-60000-medicinskih-sestara-a/7wv06wy
https://www.blic.rs/biznis/vesti/detaljna-racunica-ovo-su-tacni-iznosi-povecanja-plata-za-60000-medicinskih-sestara-a/7wv06wy
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До сада су затворене четири шљункаре широм Србије, а предузете су мере да буде затворено још 
три у скоријем периоду. 
Посебан фокус Координационог тела је на пољопривреди, с обзиром да је у том сектору било 
највише непријављених радника. 
Када је реч о пријављивању сезонских радника у пољопривреди, на састанку је истакнуто да је 
ове године до сада пријављено чак 20.500 радника, док је током 2017. године укупно 
пријављено 3.585. 
Наиме, претходним акционом планом је предвиђена много једноставнија и лакша процедура за 
њихово пријављивање. 
На седници су затим разматране активности чији је рок за реализацију трећи и четврти квартал, 
а састанак Стручне групе, која делује у оквиру овог тела, заказан је за септембар. 
Посебно је наглашено скенирање јавно доступних интернет портала, друштвених мрежа и 
других е-платформи преко којих се субјекти организовано оглашавају и нелегално врше продају 
преко интернета за посебно дефинисане производе, а које би требало да буде реализовано у 
трећем кварталу ове године. 
Министар Мали је напоменуо да је један од приоритета Министарства финансија у четвртом 
кварталу усвајање измене и допуне Уредбе о паушалном опорезивању ради увођења 
консолидоване наплате пореза и аутоматизованог обрачуна паушалног опорезивања. 
Пореска управа је покренула припреме за почетак пројекта за нови систем паушалног 
опорезивања и план је да од 2020. године почне примена новог система опорезивања за паушал. 
Пореска управа је извршила анализу пословног процеса и дала смернице развоја система, 
закључио је министар Мали. 
Седници су присуствовали министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав 
Недимовић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ðорђевић, 
министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић, као и представници 
Министарства правде, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Министарства трговине, Републичког секретаријата за јавне политике и Националне алијансе 
за локални економски развој (НАЛЕД).  
 
 

"Медија 026" заинтересована за "Новости"  
Извор:В. Н.  
 
Министарство културе и информисања саопштило да нема законских препрека за 
приватизацију  
ПРИВРЕДНО друштво "Медиа 026 Вучак", у власништву Бобана Рајића, изразило је намеру да 
од "Штампарије Борба" преузме пакет од 98,06 акција компаније "Новости". Већински власник 
"Новости", у поступку спровођења свог усвојеног Унапред припрељеног плана реорганизације, 
донео је Одлуку о располагању имовином велике вредности, у оквиру које је дато одобрење за 
закључење Уговора о преносу акција Штампарије Борба на понуђача - привредно друштво 
"Медиа 026 Вучак" доо из Смедерева. 
Ова одлука донета је у складу са одредбама УППР "Штампарија Борба", у којем је као мера 
намирења поверилаца, предвиђена замена испуњења. 
Овај поступак је спроведен у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о стечају, 
као и УППР-ом као судском извршном испрвом чија примена се спроводи наредних пет година. 
Бобан Рајић рекао је да су се за куповину одлучили због потенцијала Компаније "Новости", да 
после више година пословања са губитком, уз квалитетан бизнис план имамо простора да 
унапредимо Компанију.  
Рајић је и директор пословног система "Цока" из Смедерева, који је основан 1985. године, и у 
оквиру кога послују фирме које се баве различитим делатностима, међу њима и "Медиа 026". 
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Систем упошљава више од 600 људи и остварује годишњи приход већи од 40 милиона евра. 
Министарство културе и информисања саопштило је да, према Закона о јавном информисању и 
медијима, не постоји препрека да Компанија "Новости" буде приватизована. Наведено је да, 
имајући у виду обавезу приватизације медија које је основала држава и чињеницу да "Новости" 
не спадају у изузетак прописан чланом 16. поменутог Закона, не постоји препрека за 
приватизацију овог издавача медија. 
Појашњено је да изузетак од приватизације, према члану 16, Закон прави када је реч о јавним 
медијским сервисима, установама које су формиране ради остваривања права на јавно 
информисање становништва на територији Косова и Метохије и медији чији су оснивачи 
национални савети националних мањина.  
 

 

Просветари најавили штрајк  
Аутор:Љ. Б. 
 
Први радни дан након летњег распуста у неким школама почеће штрајком. У образовним 
установама које се одлуче на обуставу рада, часови ће бити скраћени на 30 минута. Ово је 
саопштила Унија синдиката просветних радника Србије. 
Просветари захтевају хитан наставак преговора и ступање на снагу праведних платних разреда, 
који ће поправити положај запослених у образовању. 
- Штрајк је једини начин да допремо до оних који у држави одлучују - каже за наш лист Јасна 
Јанковић, председница Уније синдиката просветних радника. У Министарству просвете, наук еи 
технолошког развоја имамо заказан састанак. Захтеваћемо да се разговори о платним 
разредима наставе, јер је остало много нерешених питања. 
Јасна Јанковић наводи да је прошле јесени био постигнут договор о платним разредима и да су 
просвтари мисли да потребе за штрајком виш енеће бити, али да је примена закона о платним 
разредима стално одгађана, а последњи пут је одгођена за 1. јул 2020. године. 
- Нећемо одустати, јер је то најправеднија расподела државног новца. Док се план не оствари, то 
ће бити наш приоритетан захтев - каже Јасна Јанковић. 
Наша саговорница наводи да ће часови бити скраћени на пола сата у понедељак првог радног 
дана, а да ће одлука о даљем наставку штрајка зависти од договора у Министарству. 
- Ако се процес преоговора настави и почну да се решавају бројне неосмице, размислићемо шта 
ћемо даље. Штрајк је једини начин да се надлежни приволе на разговор - сматра она. 
ПРОТЕСТИ ПРЕД ШКОЛСКИМ УПРАВАМА 
У саопштењу Уније синдиката просветних радника Србије наведено је да ће општинске, градске 
и регионалне организације организовати протесте или протестне шетње испред школских 
управа или на трговима својих градова и тако ширу јавност обавестити о локалним проблемима. 
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Посебан колективни уговор за полицијске службенике 
Извор:Танјуг 
 
Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Небојша Стефановић и председавајући 
Председништва Независног синдиката полиције Велимир Лукић потписали су данас у Београду 
Посебан колективни уговор за полицијске службенике (ПКУ) који ће ступити на снагу у наредна 
два дана. 
"Нови колективни уговор пружиће неке нове могућности запосленима. Овај документ је и 
показатељ како заједничким радом са представницима синдиката, кроз озбиљан и одговоран 
приступ можемо доћи до резултата", рекао је Стефановић. 
Министар је навео да су преговори били прилика да се размотри све оно што је урађено у 
претходном периоду, али и да се види шта је то ново што може да се учини за запослене, не 
нарушавајући буџет Републике Србије, а истовремено показујући бригу о људима. 
"Наш задатак у претходној години био је да омогућимо да полицајци добију нову опрему, возила 
и униформе", рекао је Стефановић и подсетио да су запослени у Министарству унутрашњих 
послова добили и "картицу погодности" којом могу да остваре одређене попусте у већем броју 
продавница широм Србије. 
Лукић је казао да је Посебан колективни уговор најбољи који су полицијски службеници имали 
до сада. 
Лукић је честитао полицајцима потписивање новог ПКУ и указао да су преговори за његову 
израду били дуги и тешки. 
"Разговори са радном групом нису ишли лако све до момента док се у колективно преговарање 
није укључио министар Стефановић који је и овом приликом показао да му је заиста стало да 
полицијски службеници добију најбољи могући колективни уговор", рекао је Лукић. 
 

 

 
 

Синдикалци забринути за будућност „Крушика“ 

 

ВАЉЕВО- Пет дана након једночасовног штрајка упозорења представници три синдиката војне 
фабрике „Крушик“, где је просечна плата 52.000 динара, су се обратили јавности, наводећи да су 
забринути за радна места запослених, плате, али и упосленост предузећа. Током једночасовног 
протеста синдикалци су од руководства „Крушика“ затражили максималну упосленост свих 
производних капацитета, тачну информацију о дуговањима предузећа, редовност исплате 
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зарада, али и одговорност свих руководилаца за, како су навели, катастрофално стање у 
фабрици. 
Ипак, испоставило се да представници Самосталног синдиката, УГС „Независност“ и АСНС у 
„Крушику“ не баратују са званичним подацима везано за упосленост и дуговање „Крушика“, а 
чињенице говоре да се плате последњих година исплаћују „у дан“, док је незадовољство међу 
њима настало приликом последње исплате аконтације, која је каснила неколико дана. 
„Упосленост је тренутно минимална и креће се од 10 до 20 посто. Радници виде да је плата 
почела да касни и забринути су. Оно што се прича по фабрици јесте да нема нових послова и да 
су потрошени аванси који су примљени, као и да постоје велика дуговања према добављачима. 
Због тога је 80 одсто запослених учествовало у једночасовном штрајку упозорења“, рекао је 
председник „Крушиковог“ Самосталног синдиката Бранко Петровић. 
Међутим, Петровић признаје да подаци о упослености нису званични, већ се ради о њиховој 
процени, али додаје да је чињеница да нема довољно репроматеријала. Како незванично 
сазнајемо, није тачна ни информација да је у штрајку упозорења прошлог петка учествовало 80 
одсто запослених, већ се ради о знатно мањем броју. 
„Наше обраћање јавности има циљ да укажемо на то да ситуација у ’Крушику’ није добра, зато 
упућујемо позив свим надлежнима из фабрике, Града, Министарства дбране и председнику 
државе, „у кога једино имамо поверења“, да помогну да се ситуација у највећем ваљевском 
предузећу реши“, рекао је Петровић. 
Синдикалци не откривају наредне потезе о томе да ли ће после једночасовне обуставе рада 
ступити у штрајк, већ наводе да ће наставити са активностима, како би иницирали разговоре са 
руководством фабрике и државним функционерима, а са циљем да се ситуација у војној фабици, 
која запошљава 3.250 радника, поправи. 
 

 


