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U Samostalnom sindikatu strepe od toga šta će biti na jesen 
Boje se otkaza, a očekuju veće plate 
 
Između 12 i 15 hiljada zaposlenih u Srbiji dobilo je otkaz tokom epidemije korona virusa, procena je 
Saveza samostalnih sindikata. 
 
Piše: R. Balać 

Najugroženiji su bili zaposleni u hotelijerstvu, transportu, građevinarstvu i autoindustriji. 

Koliko je od tog broja ostalo bez posla u Vojvodini, nema podataka. Prema rečima predsednika VSSS 
Vojvodine Gorana Milića, svi zaposleni na određeno vreme njih oko 300 u firmi Hačinson u Rumi 
dobili su otkaz, a on navodi da je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio da je 650 radnika 
ostalo bez posla. 

– Tek u septembru i oktobru videćemo koliko će ljudi dobiti otkaz – kaže Milić. 

Predsednik VSSS Srbije Ljubisav Orbović smatra da su mere Vlade dale pozitivne rezultate, pogotovo 
u malim i mikro preduzećima da mogu da isplate plate, pa zbog toga, procenjuje, nije mnogo ljudi 
ostalo bez posla. 

Iako strepe od toga šta će se dogoditi na jesen i masovnijeg otpuštanja, u sindikatu ipak očekuju rast 
zarada. 

– Ne možemo da procenjujemo šta će se dalje dešavati kada ove mere prođu. Pogotovo kakve će biti 
reakcije velikih sistema i firmi, šta će se dešavati u Evropi. Nadamo se da neće doći do velikog gubitka 
radnih mesta, da ćemo moći da zadržimo ove plate i dođemo do nekog povećanja. To ćemo videti u 
septembru u pregovorima oko minimalne zarade. Nadamo se da ćemo zadržati trend poslednjih 
godina,a to je povećanje od desetak procenata godišnje. Daleko smo i dalje od zarada koje su iole 
pristojne – priznaje Orbović uz opasku da porast plata poslednjih godina daje neku veru u bolju 
budućnost u Srbiji. 

U Novom Sadu je održana konferencija SSS Vojvodine, a Goran Milić je bio jedini kandidat za 
predsednika. 

Vučić: Fabrika Adient Automotive će zapošljavati 1.500 ljudi 
 
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je srećan što je na otvaranju 
fabrike „Adient Automotive“, koja će zapošljavati 1.500 ljudi, napominjući da je drţava 
dala 1,1 miliona evra i daće još da bi kompanija bila uspešnija u budućnosti. 
 
Piše: FoNet 
Srećan sam što vidim veliki broj radnika, posebno žena, jer je to druga plata u porodici i da se 
podmire osnovni životni troškovi, rekao je Vučić. 
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Adient ima ugovornu obavezu da zaposli 1.500 ljudi, što je važno za Podrinje i uveren sam da će to biti 
dodatni impuls ekonomskom razvoju ovog kraja, rekao je Vučić. 

Tačno pre godinu dana 31. maja ovde je bila livada, a pogledajte sada fabriku, dodao je on i 
napomenuo da je u industrijsku zonu uloženo tri miliona evra za opremanje infrastrukture. 

Kompanija zapošljava 840 radnika, dok je plan da bude zaposleno 1.500 ljudi. 

Zamolio bih vas iz fabrike da tražite ono što vam je potrebno, kao podršku države, rekao je Vučić. 

Ogroman novac uložili smo u Banju Koviljaču, a puteve nisam ni računao, dodao je on i napomenuo 
da koliko je uloženo u protekle četiri godine u Loznicu, nije investirano proteklih 70 godina. 

Vučić je radnicima poželeo dobar rad, da plate budu veće i da veruje da će i novi investitori dolazi u 
mačvanski kraj, ali i celu Srbiju. 

Generalni direktor kompanije Saša Vodovar rekao je da Adient proizvodi navlake za automobile koje 
prodaje kupcima na evropskom tržištu, prema standardima i zahtevima klijenata. 

Komanija vrednuje Srbiju kao odlično mesto za poslovanje, rekao je Vodovar, koji je dodao da je 
tokom epidemije korona virusa, kompanija proizvela 1,2 miliona maski u saradnji sa Galenika 
farmacijom. 

Vodovar je rekao da je kompanija nastavila poslovanje tokom krize, pomagala lokalnoj zajednici i 
zaposlenima osigurala adekvatne i bezbedne uslove za rad, pa nije zabeležen nijedan slučaj kovida 19, 
što smatra najvećim uspehom. 

Potpredsednik Adient za Evropu, srednji istok i Afriku Majkl Bartelin obratio se porukom, putem 
video linka, u kojoj je poručio da je otvaranje fabrike posebno važno u situaciji epidemije korona 
virusa. 

U proteklih nekoliko meseci, tokom krize sa korona vorusom, radna snaga iz Loznice je uradila 
izuzetan posao u novoj fabrici, rekao je Bartelin i istakao da je u tom periodu od 15 miliona proizvoda 
te kompanije, 1,2 miliona je stiglo iz Loznice. 

Mali: Broj zaposlenih od kraja februara do sredine maja veći za gotovo 
7.000 
 
U Srbiji je, od kraja februara do 15. maja, prema podacima Poreske uprave i 
Republičkog zavoda za statisku, broj zaposlenih porastao za gotovo 7.000, izjavio je 
danas ministar finansija Siniša Mali. 
 
Piše: Beta 

Prema zvaničnim podacima, 15. maja ukupan broj zaposlenih u Srbiji, za koje se plaćaju porezi i 
doprinosi na zarade, bio je 2.196.372, što je za 6.988 više nego 27. februara, dve-tri nedelje pre 
vanrednog stanja i epidemije korona virusa, rekao je Mali za RTS. 
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„Imamo skoro 7.000 više zaposlenih i prijavljenih ljudi nego pre krize izazvane korona virusom“, 
kazao je on i ocenio da to pokazuje da je država dobro osmislili mere i uspela da sačuva radna mesta. 

Najavio je u narednih nekoliko dana i nove mere usmerene na dodatno zapošljavanje. 

Kako je objasnio, razmatra se oko 20 različitih mera, poput umanjenja poreza i doprinosa na zarade 
za nove zaposlene, stimulacije u novcu preduzećima za zapošljavanje novih radnika. 

Ministar finansija je potvrdio i da je jutros u 7 sati počela isplata drugog dela minimalne zarade u 
okviru paketa pomoći privredi, što znači da je ukupno ukupno 31 milijarde dinara, uplaćeno na račune 
235.000 firmi, koje zapošaljavaju 1,05 miliona radnika. 

Podsetio je i da će još jedna minimalna zarada biti isplaćena početkom jula. 

On smatra da se ceo paket pomoći srpskoj privredi koja je pogođena krizom izazvanom pandemijom 
korona virusa, vredan 5,1 milijarde evra, primenjuje na pravi način, da preduzeća koriste mogućnost 
da ne plaćaju poreze i doprinose na zarade, da se daju krediti za likvidnost i obrtna sredstva. 

„Izbegli smo najcrnji scenario koji je pogodio veliki broj zemalja u svetu, nezaposlenost, zatvorene 
fabrike“, kazao je Mali i dodao da zbog toga sa optimizmom očekuje kraj godine. 

Prema njegovim rečima, za pomoći od 100 evra, do jutros u osam sati, prijavilo se 4.280.000 građana. 

Ukoliko se na to dadaju penzioneri i oni koji primaju novčano socijalnu pomoć, kako je naveo, za ovaj 
vid pomoći se prijavilo 6,2 miliona građana Srbije. 

 

"IZBEGLI SMO NAJGORI SCENARIO" Mali: Nakon jula novi paket mera 
usmeren na podsticanje zapošljavanja 

Ministar finansija Siniša Mali istakao je u intervjuu za "Blic" da će nakon poslednje isplate minimalne 
zaraze ministarstvo sprovesti novi paket mera koji će biti usmeren na podstivanje zapošljavanja, te da 
postoji više od 20 mera koje su u razmatranju. 

U julu će država isplatiti poslednji minimalac. Šta posle? Mnogi privrednici tek tada očekuju 
probleme. 

- U uslovima kada imate najveću ekonomsku krizu u svetu, 40 miliona nezaposlenih u Americi i 
desetine miliona po Evropi, mi smo najgori scenario izbegli. Sačuvali smo radna mesta i proizvodne 
pogone. Iz tog ugla mogu da kažem da je ono najteže i najgore iza nas. Vanredno stanje je trajalo oko 
mesec i po dana, a državna podrška privredi tri meseca i to se pokazalo kao dobar potez. Juče smo 
uplatili drugu minimalnu zaradu, ukupno 31 milijardu dinara za više od milion zaposlenih, u julu ide 
isplata trećeg minimalaca, a nakon toga i novi paket mera. On će biti usmeren na podsticanje 
zapošljavanja. I to je prava stvar u pravom trenutku. Sada veliki broj zemalja još razmišlja o virusu i o 
zatvaranju fabrika, a mi razmišljamo kako da zaposlimo ljude koji su izgubili posao ili se vratili iz 
inostranstva. S tim u vezi, imamo preko dvadeset mera koje razmatramo. Izabraćemo najefikasnije. 
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Pitanje da li će to da bude oslobađanje ili smanjenje poreza i doprinosa za svakog novozaposlenog, 
direktna subvencija ili nešto između. Takođe, razmišljamo o novim kreditima i podsticajima za 
pokretanje novog biznisa i to bi sa EBRD trebalo da uradimo do kraja godine. 

Hoće li biti novih sektorskih mera? Turizam nije zadovoljan. 

- Prihvatamo da su turizam i saobraćaj dva najugroženija sektora. Imali smo intenzivne razgovore i 
nisam siguran da nisu zadovoljni, a i ne vidim razlog da ne budu. Svi oni koriste državne mere, tri 
minimalca, neplaćanje poreza i doprinosa na zarade i imaju pristup jeftinim kreditima. Od njih sam 
čuo da će im ova godina biti loša, mada ja očekujem da će leto biti dosta dobro, i rekli su mi da bi 
sledeće godine trebalo polako da se vrate na staro. I zato smo im dali jeftin novac sa grejs periodom od 
dve godine taman da pokriju ovu i sledeću godinu, i sve to sa jedan odsto kamate. To je praktično 
besplatan novac i odgovor na njihovo pitanje kako da obezbede likvidnost. 

Kada očekujete da se najveći deo privrede vrati na staro? 

- Predviđanja Ministarstva finansija govore da će nam stopa rasta za treći kvartal biti oko nule, a da bi 
četvrti kvartal ove godine trebalo da bude u plusu. Jedini faktor koji je nepoznanica je globalno 
trižište, ali tu već sada vidim dobar paket mera za oporavak privreda zemalja EU koji se već 
primenjuje. Sve to znači da vraćanje na staro treba očekivati do kraja godine. Ako nam ekonomija ove 
godine ne padne i ako je prebrodimo na pravi način, bićemo najveći pobednici. 

Ali teško da nećemo završiti u minusu? 

- Napravili smo konzervativnu projekciju. U januaru smo imali rast od 6,5 odsto, u februaru 5,6 odsto, 
martu 5,1 a bio bi 6,2 da nije bilo korone. April jeste pao, ali već smo krenuli da radimo u maju, 
posebno u junu. Znači biće pad, ali ne veliki, jer treba imati u vidu da je građevinarstvo radilo i tokom 
korone. Takođe, 821 milion evra stranih investicija privukli smo u prvom kvartalu. Važno je znati da 
su svi strani investitori potvrdili da ostaju pri tome da dođu. Mi smo 273 miliona evra izdvojili za 
podršku njihovim investicijama i to je pravi pokazatelj. Srbija se pokazala kao dobar i pouzdan 
partner i to potvrđuju naše evroobveznice za kojima je postojala velika tražnja na međunarodnom 
tržištu. 

A da li je populistička najava da će do 2025. prosečna plata biti 900 evra, a penzija 400? 

- Kada smo krajem prošle godine radili projekciju naših finansija, došli smo do tih rezultata, pod 
uslovom da država sa jakim investicionim planom doprinese i da bude pokretač i privatnih i stranih 
investicija. Zato smo i program Srbija 2020-2025. definisali kao kičmu razvoja srpske ekonomije u 
narednih pet godina gde ćemo 14 milijardi evra uložiti u infrastrukturu, zdravstvo, obrazovanje, 
turizam... I projekcija o kojoj govorite - kada pogledate prosečnu stopu rasta naših zarada u 
prethodnom periodu, vidite da je to realno. Nama je osnovni cilj podizanje standarda građana i on je 
potpuno ostvariv. Da, prosečna plata biće 900 evra do kraja 2025. a penzija preko 400 evra, a da li će 
biti lako, neće. 

Polako ali sigurno stiţemo zemlje u regionu, ali i EU 
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Stiv Hanke, jedan od uticajnijih ekonomista sveta, kaže da Srbiju muče isti problemi koji su mučili 
SFRJ 1990. Kaže da je prihod po glavi stanovnika Srbije, koji je bio iznad bugarskog 1990, sada oko 
80 odsto bugarskog. 

- Ja na to kažem da je bio još gori u godinama iza nas. Po stopama rasta polako ali sigurno sustižemo 
sve zemlje u regionu, ali i u EU. U prvom kvartalu ove godine smo imali rekordno nisku stopu 
nezaposlenosti od 9,7 odsto, a u istom periodu lane 12,1 odsto. 

Jeste li se prijavili za 100 evra? 

- Nisam se prijavio. Smatram da to treba da uzmu ljudi kojima više treba. Nekako bi mi bio i konflikt 
interesa da sam napravio meru koju sam na neki način i sam iskoristio. A ne ide to jedno sa drugim. 
Mislim da je to sjajna mera, za novac se prijavilo više od šest miliona ljudi i to govori dovoljno o tome 
koliko smo pogodili. Sto evra nije veliki novac za pojedinca, ali za porodicu jeste. Potrošiće oni 300-
400 evra da obiđu Srbiju ili da kupe nešto, a to će podstaći i potrošnju i proizvodnju. Druga, važnija 
stvar jeste psihološki trenutak koji se često zanemaruje. U ekonomiji imate i psihologiju i optimizam i 
upravo smo to želeli da podelimo sa građanima, da znaju da je država sigurna, da imamo zdrave 
finansije i jaku osnovu za dalji rast. 

NAJTRAŢENIJI IT STRUČNJACI, PRODAVCI, KURIRI Evo koje su još 
radnike firme zapošljavale tokom vanrednog stanja 

Tanjug 

Osim IT sektora koji je tokom vanrednog stanja zapošljavao radnike, na tržištu rada bili su traženi i 
prodavci, točioci goriva, komercijalisti, menadžeri prodaje i kasiri, kao i vozači, dostavljači, kuriri, 
pokazuju podaci sajta za zapošljavanje Infostud. 

Primetno je kako kažu u Infostudu, povećanje broja poslova koji se rade od kuće. 

Da li će se taj trend zadržati ili će biti u porastu, moći će da se vidi u narednom periodu kako se 
pandemija korona virusa bude suzbijala i firme sasvim vrate uobičajenim procesima rada. 

Od proglašenja pandemije korona virusa i tokom vanrednog stanja u Srbiji, primetan je bio pad 
ponuda poslova kako domaćih kompanija, tako i stranih, ali ipak to nije značilo da firme nisu bile u 
potrazi za radnicima, navodi Infostud. 

One koje su najviše tražile nove zaposlene pripadaju kategorijama IT-ja, trgovine i prodaje, 
proizvodnje, građevinarstva i transporta. Do proglašenja vanrednog stanja na Infostudu je dnevno 
bilo preko 3.000 aktivnih oglasa za posao, u aprilu je taj broj pao ispod 1.000. 

Sada se taj broj ponovo vratio na pređašnji. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje nedavno je rečeno 
da tržište rada tokom vanrednog stanja nije stalo i da je je bilo aktivnih zapošljavanja i tada. 

"Imali smo sve vreme aktivnosti i poslodavaca i nezaposlenih, trţište rada nije stalo i 
funkcionisalo je sve ovo vreme. Više od 15.000 lica sa evidencije se prijavilo na 
obavezno socijalno osiguranje, neki su se zaposlili, a neki registrovali obavljanje 
samostalne delatnost", rekao je direktor NSZ Zoran Martinović nedavno Tanjugu. 
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Najveći broj građana uspeo je da se zaposli u oblasti prerađivačke industrije, zatim, ova situacija je 
bila šansa da posao nadju i kuriri, dostavljači robe, hrane, medicinske sestre, tehničari, 
informatičari... 

U NSZ su rekli da su trgovci, narocito manji, sa jedne strane "gubili" radnike, a da su sa druge strane 
veci trgovinski lanci usled pojačanog posla imali i veće potrebe za radnicima. 

VLADA U JULU PRESTAJE ISPLATU PLATA ZA MILION LJUDI Šta će biti 
s njima znaće se u septembru 

 Tanja Kovačević 
 

Treći i poslednji minimalac za zaposlene u privatnim firmama, koje su se prijavile za pomoć države, 
biće isplaćen u prvoj nedelji jula. Za milion ljudi ova minimalna zarada, bila je ili dopuna plate ili čak 
cela plata. Nekima je pomoć od 30.000 dinara bila presudna da sačuvaju posao. 

Vanredno stanje je ukinuto, privreda se lagano pokrenula, ali u većini preduzeća proizvodnja nije 
krenula punim kapacitetom. Mnogima je obim posla i dalje smanjen, jer je dosta industrija širom 
Evrope zaustavljeno, a smanjena je i tražnja i po sektorima. Sve to zajedno dovodi u pitanje opstanak 
mnogih radnih mesta. 

Radoslav Veselinović, vlasnik "Galeb Grupe" kaže da je pomoć u vidu minimalca veoma značajna. 

"U ovom trenutku se trudimo da se organizujemo i da funkcionišemo. Nije isto za sve kompanije, za 
sve firme i delatnosti. I kod nas postoje delatnosti u kojima nema dovoljno posla, ali zato pokušavamo 
da ljude prebacimo na druge projekte i druge poslove kako ne bismo nikoga otpustili. Gledamo da se 
organizujemo da radimo i ova pomoć nam je bila značajna da preživimo, bilo bi pitanje kako bismo 
bez ovoga", navodi Veselinović za "Blic Biznis". 

Prema njegovim rečima, nakon isteka mera, biće teţe servisirati poreze i doprinose, ali 
tvrdi da je teško sada sve predvideti. 

"Mislim da će težak period biti sigurno do polovine sledeće godine, a koliko će biti težak ne može se u 
ovom trenutku predvideti. Najznačajniji resurs su ljudi, jer ako nema ljudi nema ni posla, a moraju se 
poštovati radnici, naročito stručni i obučeni. Sada moramo i mi poslodavci da podnesemo dobar deo 
tereta da preživimo ovaj period", kaže naš sagovornik. 

Veselinović dodaje da bi poslodavcima značilo i da "barem deo doprinosa na neki način umanji ili da 
se opet odloži, jer je objektivno da će biti problema". 

Da sledi težak period za celu privredu saglasan je i predsednik Srpskog poslovnog kluba Privrednik i 
Point grupe Zoran Drakulić. 

"Sada još niko ne zna kako će sve da izgleda, ali situacija ne izgleda ni malo ružičasto da će privreda 
brzo da se oporavi. U svetu je ukupno izgubljeno 305 miliona radnih mesta, tako da oporavak neće ići 
tako brzo. Mislim da će mnogi i dalje imati problema. Treba malo sačekati, jer Srbija nije izdvojena od 
tog okruženja", kaže Drakulić. 



9 

 

Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije (ASNS) Ranka Savić 
ocenjuje da će prave posledice krize moći da se sagledaju tek kada prestane efekat 
drţavnih mera pomoći, što će biti u septembru. Kako kaţe, ona nije optimista po 
pitanju toga da će poslodavci zadrţati radnike. 

"Ukoliko bi nakon isteka plaćanja minimalca, poslodavac otpustio radnike u naredna tri meseca, 
morao bi da državi vrati dobijeni novac, tako da barem u tri prva meseca ne očekujemo otkaze. Mislim 
da će stoga u septembru doći do masovnog otpuštanja radnika. Posledice ove krize su daleko veće 
nego što se to čini, a mi to vidimo u razgovorima sa direktorima, jer svi tvrde isto - da je sve stalo, a da 
su zaustavljena i međusobna plaćanja. Uostalom, velike kompanije nisu ni uzimale ovaj program 
Vlade upravo da bi imale mogućnost deljenja otkaza, odnosno ti poslodavci već najavljuju otpuštanja i 
racionalizaciju troškova", objašnjava Savić. 

Dodaje da već sada mnoge kompanije radnike šalju na prinudne odmore, što pokazuje da proizvodnja 
stagnira i da je recesija velika. 

Nove mere, ali za nova zapošljavanja 

Prema najavama, država priprema nove, dodatne ekonomske mere, međutim, one se neće odnositi na 
rešavanje postojećih problema, već će biti usmerene na nova zapošljavanja. 

Prema rečima ministra finansija Siniše Malog, deo mera odnosiće se na smanjenje ili oslobađanje 
poslodavca poreza i doprinosa za novozaposlene, a deo na direktnu subvenciju za svakog novog 
zaposlenog. 

"Osnova programa prethodnih mera bila je smanjenje negativnih posledica virusa korona na privredu, 
sada razmišljamo o novim koracima, a upravo su te mere za nova zapošljavanja sledeći korak", istakao 
je Mali. 

 

Државне плате 10.000 динара јаче од приватних  

     

НОВИ САД: По подацима Републичког завода за статистику, запослени у Србији су, у просеку, у 
марту зарадили 59.681 динар. Толико је износила просечна плата, која представља слику свих 
исплаћених зарада у току једног месеца и израчунава се на основу износа обрачунатих зарада и 
броја запослених. 

 
Тај, просечни износ, значи да се примања запослених веома разликују, односно да је за неке он 
само део месечне зараде, а за многе запослене износ за који морају да раде и два месеца. 

На висину плате утиче много фактора, а када се погледају статистички показатељи, не чуди 
што многи желе да им радно место буде у јавном сектору. Разлог је врло једноставан – зараде су 
више него у другим областима. То је јасно видљиво и у марту јер су просечне зараде запослених 
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у јавном сектору биле 66.708 динара, а ван њега 56.559 па рачуница каже да је коверта у јавном 
сектору 10.149 динара дебља.   

Зараде готово свих запослених у јавном сектору у марту су биле више од просечне, а изузетак су 
администрација на нивоу локалне самоуправе, где је мартовска плата, у просеку, била 56.112 
динара, и у локалним јавним предузећима, где је мартовски просек био 58.825. Највише 
просечне зараде исплаћене су у јавним државним предузећима – 84.811 динара, а потом у 
администарцији на нивоу аутономне покрајине – 79.372. Запослени у администрацији на нивоу 
државе у марту су у просеку зарадили 72.231 динар, они који раде у здравству и области 
социјалног рада 61.068, а у образовању и култури 61.997. 

Када се посматра просечна нето зарада у 19 делатности за које РЗС објављује податке, у осам је 
зарада била виша од републичког просека, а у 11 мања. Између највише и најниже просечне 
зараде по делатностима у марту јаз је огроман и износи чак 90.764 динара, а када се просечне 
зараде посматрају кроз призму медијалне зараде, која је у марту била 44.818 динара, у две 
делатности зарада је била нижа и од тог износа. 

Просечна зарада у марту је у две делатности прескочила износ од 100.000 динара. Највише су, 
у просеку, зарадили запослени у делатности информисање и комуникације – 126.878  динара, а 
потом у финансијским делатностима и делатности осигурања – 107.923 динара. Више од 
90.000 динара зарадили су запослени у делатности снабдевање електричном енергијом, гасом 
и паром, у којој су мартовске просечне зараде биле 97.111 динара, а у делатности рударства 
просечна зарада тог месеца била је 95.389. 

 
Испод 40.000 динара 

Запослени у неколико области у марту су зарадили мање од 40.000 динара. Најмање новца 
било је у коверти запослених у области припреме и послуживања хране и пића – 33.624 
динара. Следе зараде запослених у области остале личне услужне делатности – 35.402 динара, 
прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја – 35.773, туристичке агенције, тур-
оператери и резервације – 36.903, те области поправка рачунара и предмета за личну употребу 
– 36.976. Они који раде у производњи одевних предмета у марту су, у просеку, зарадили 37.676 
динара, а у производњи коже и предмета од коже 39.538. 

 
Најмање мартовске просечне нето зараде исплаћене су у делатности услуге смештаја и исхране 
– 36.114 динара, а та делатност једина је у којој су оне биле испод 40.000. Мање од 50.000 
динара зарадили су запослени у осталим услужним делатностима – 44.376, у делатности 
уметност, забава и рекреација – 46.635, те трговини на велико и мало и поправци моторних 
возила – 49.865. 

Просечна зарада виша од 100.000 динара у марту је исплаћена у 11 области. Највише су, у 
просеку, зарадили запослени у експлоатацији сирове нафте и природног гаса –171.560 динара, 
а потом у производњи дуванских производа – 166.001. Запослени у ваздушном саобаћају у 
марту су зарадили 161.203  динара, рачунском програмирању и консултантским делатностима 
158.343, производњи кокса и деривата нафте 141.675, услужним делатностима у рударству 
127.529. Они који раде у области телекомуникација зарадили су, у просеку, 122.977 динара, 
финансијске услуге, осим осигурања и пензионих фондова 121.815, научно истраживање и 
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развој 115.683, кинематографска, телевизијска и музичка продукција 110.859, а управљачке 
делатности и саветовање 104.292. 

Д. Млађеновић 

 

 

Ministar predstavio novu strategiju obazovanja, sindikate muče stara 
pitanja 
 
 
AUTOR: 
Marija Komazec 

Izvor: N1 

Ministar prosvete Mladen Šarčević predstavio je Okvir Strategije razvoja srednjeg obrazovanja i 
vaspitanja i celoživotnog učenja do 2027. Najveća promena za koju se zalaže bilo bi obavezno srednje 
obrazovanje za sve. Dok je ministar hvalio strategiju, predstavnici sindikati imali su neka druga 
pitanja. 

Kako će izgledati obrazovanje do 2027. pokušao je da objasni ministar prosvete Mladen Šarčević. 
Nekoliko stvari izdvojio je kao najznačajnije   

"Ono što je osnovno jeste da obuhvat dece bude takav da je srednje obrazovanje obavezna kategorija 
kao što je osnovno. Tu mislim da ćemo moći jako brzo da uradimo nešto, čekamo promenu Ustava. 
Ključna reč i najveća poluga u priči je državna matura. Naravno, ona se razlikuje na stručno-
umetničku i na opštu. I tog dana kada 2022. u junu to bude rađeno, Srbija će u obrazovanju biti druga 
država", kaže ministar Šarčević. 

Digitalizacija je pojam prekopiran u novu strategiju, a prema rečima ministra planirana su dodatna 
ulaganja, jer se pokazalo da obrazovni sistem Srbije može da odgovori na izazove, poput onlajn 
nastave za vreme vanrednog stanja   

Pored svh pohvala strategije od strane ministra, sindikate i dalje brine njihov položaj u društvu. Kažu, 
imali su razgovore o poboljšanju njihovog položaja.   

Mnogo je problema prosvetnih radnika, kažu u sindikatima. 

http://rs.n1info.com/journalist200/Marija-Komazec
http://rs.n1info.com/journalist200/Marija-Komazec
http://rs.n1info.com/journalist200/Marija-Komazec
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"Imamo, naravno, problem sa malim platama. Mi smo prošle godine počeli da radimo na platnim 
grupama i razredima. Ne znam da li će to profunkcionisati od 1. janura 2021. godine. Recimo mi već 
godinama imamo problem nenastavnog osoblja, koje je takođe deo obrazovnog sistema, gde su svi od 
prvog do šestog stepena, na minimalcu", rekla je Valentina Ilić.   

Danas nije bilo prilike da predstavnici sindikata pitaju ministra o onome što ih muči, a on je 
predstavljajući Strategiju pomenuo i popravljanje materijalnog položaja prosvetara, kao i 
infrastrukturna ulaganja. 
 

JUGPRESS 

Mukama radnika “Interleminda” se ne vidi kraj 

  

LESKOVAC 

Bivši radnici „Interleminda“ odrţali su konferenciju za medije na kojoj je Saša 
Milenković, predstavnik Samostalnog sindikata, rekao da se problemi koje radnici ove 
firme imaju godinama i dalje se ne rešavaju. 

„Ovde je, konačno saznajemo, u sve umešana vlast i to moţemo da potkrepimo 
papirima. Mi i dalje pokušavamo da ostvarimo svoje pravo isplatu zaostalih 
potraţivanja koja iznose sa kamatom oko 500.000 dinara po radniku, što u ukupnoj 
sumi iznosi oko 70 miliona dinara. Stečajni upravnik na računu ima oko 400 miliona i 
čeka da se čitava stvar reši na sudu.“ 

Predsednik industrijskog sindikata metalaca Srbije Dragan Matić podseća da je već 
odrţana konferencija za medije pre izvesnog vremena na kojoj je najavljeno obraćanje 
najvišim drţavnim organima, kojima će se predočiti dokumenta koja su u tom trenutku 
posedovala i s kojima se išlo na sud. 

„Mi smo to ispunili, obavestili predsednika drţave i premijerku, poslali dokumentaciju 
i odgovor nismo dobili. Slučaj „Interleminda“ moţe biti rešen samo ako se skloni 
akutelna vlast. Kako idemo u dubinu, klupko se sve više odmotava. Tu više nije upleten 
samo drţavni sekretar, nego i drugi politički moćnici iz SNS-a, zatim i institucije kao 
što su sud ili APR… Naći ćemo se u situaciji da će ovaj slučaj ići na zastarevanje ili će se 
sve okrenuti prema Saši Milenkoviću i on će biti kriv što je prikupio svu ovu 
dokumentaciju i dostavio sudskim organima. U sve ove aktivnosti je uključena i lokalna 
samouprava i to graĎani Leskovca moraju da znaju. Ovaj problem nije nastao tako što 
je neki vlasnik iz Bugarske napravio malverzaciju. Tu je uključen niz ljudi, kada 
pogledate vidite da je Zaharijev koristio metodu potkupljivanja, ucenjivanja i korupcije 
da bi novac, sad već govorimo o svoti od 13,5 miliona, na kraju transferisao na svoje 
račune u Bugarsku, zbog čega je „Interlemind“ gurnut u stečaj i radnici ostali bez 
ikakve nadoknade. Na kraju su svi političari koji su uključeni videli „Interlemind“ kao 
mesto gde mogu odreĎenim sklanjanjem papira, zaustavljanjem nekih odluka da od 
Zaharijeva naplate i svoj deo. Postavlja se pitanje kako su se i sudije ponašale u ovom 
postupku, jer ih se šest promenilo do sada? Menjaju se i stečajni upravnici…“ 
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„Osnovni problem je u pravosuĎu“ ističe Ţivojin Stefanović. 

„Neverovatno je da tuţilac traţi da Saša Milenković prikuplja dokaze za krivično 
gonjenje. Tuţilac samo ako načuje nešto moţe da pokrene postupak za utvrĎivanje 
istine. Ovde Privredni sud Leskovca ne radi svoj posao, MUP ne radi svoj posao, lokalna 
samouprava ima svoje Odelenje za privredu i poljoprivredu koje prstom nije maklo da 
proveri neke podatke i da ih postavi pred skupštinu grada. Mi smo imali strašne 
probleme jer je leskovački budţet bio garant za livnicu, jedva smo se iskobeljali iz tog 
procesa. Livnica je upisana kao gradsko vlasništvo, a onda nas niko nije pitao i to je 
prodato i otišlo u staro gvoţĎe… Isto se dešava sa „Interlemindom“ jer institucije 
sistema ne rade. Ova vlast treba najmanje da se sklanja od svega, jer su problemi 
nastali u bivšoj vlasti, ovo je samo nastavak…“ 

 

 


