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Čekaju li skoro polovinu radnika u kragujevačkom vodovodu otkazi? 
 
U kragujevačkom Javno komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija, prema 
nezvaničnim informacijama, uskoro bi bez posla moglo da ostane više od 200 od 
ukupno 518 zaposlenih. 
 
Piše: Z. R. 

Osnivač preduzeća, grad Kragujevac, navodno je nezadovoljan poslovanjem, odnosno gubicima 
Vodovoda“, te rešenje vidi u otpuštanju radnika. 

U sindikatima Vodovoda juče za naš list kažu da su i oni nezvanično čuli da se planira otpušatanje čak 
240 zaposlenih, ali da im još uvek nije dostavljen nikakav dokument o tome. 

– Ne znamo kako su i na osnovu koje metodologije u gradskoj upravi, ako su informacije koje dolaze 
do nas tačne, sračunali da u „Vodovodu“ postoji višak od čak 240 radnika. Mi u sindikatima 
odgovorno tvrdimo da u preduzeću ne samo da nema prekobrojnih, nego da ima manjka radnika. Isti 
stav, koliko nam je poznato, imaju i svi naši rukovodioci. Vodovod je svojevremeno ostao bez više od 
200 zaposlenih. Ukoliko ih, u međuvremenu, bude otpušteno još toliko, vodosnabdevanje u 
Kragujevcu će biti najozbiljnije ugroženo – ističu predstavnici zaposlenih za naš list. 

 

Највиша плата најнижој бежи чак 80.777 динара 

     

Запослени у Србији у августу су имали мања примања него у јулу, подаци су Републичког 
завода за статистику. 

 
Наиме, просечне зараде у августу биле су 58.513 динара, па је у коверти, у просеку, било 1.516 
динара мање него месец раније. И медијална зарада, коју заправо зарађује око половине 
укупно запослених у Србији, мања је 756 динара иа у августу је била тешка 45.000 динара. 

Будући да се просечна плата добија на основу свих зарада исплаћених у току једног месеца, а 
израчунава на основу односа обрачунатих зарада и броја запослених, јасно се да је много оних 
који месечно зарађују мање од просечне плате, а да је августовских 58.513 динара за неке 
запослене само део месечне зараде. Наравно, много је оних којима до износа медијалне плате 
недостаје и више од 10.000 динара. 

Када се посматра просечна нето зарада у 19 делатности за које РЗС објављује податке, у августу 
је у осам била виша од републичког просека, а у 11 нижа. Већ неколико месеци та статистика је 
мење-више иста, а слични су и износи који деле највишу и најнижу просечну зараду по 
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делатностима. У августу је та разлика била 80.777 динара и нешто је мања од једне и по 
просечне зараде. Не мења се већ дуго ни статистика везана за број делатности у којима су 
зараде ниже од медијалне и даље их је две. 

Медијална зарада, коју заправо зарађује око половине укупно запослених у Србији мања је 75
6 динара и у августу је она била тешка 45.000 

Само у једној делатности просечна зарада у августу прескочила је износ од 100.000 динара, а 
највише су у делатности информисања и комуникације – 117.019 динара. Након њих следе они 
који раде у финансијским делатностима и делатности осигурања – 95.902 динара, а потом 
делатности снабдевања електричном енергијом, гасом и паром, који су у увгусту, у просеку, 
зарадили 94.338 динара. У све три делатности зараде су мање него у јулу, и то од око 1.400 
динара па до више од 5.000. 

Исто као што су се стањиле коверте у делатностима у којима су зараде највише, примања су 
мања и у делатностима с најнижим просеком. Тако је најнижа августовска просечна нето 
зарада била 36.242 динара и исплаћена је у делатности услуге смештаја и исхране, која је и 
даље једина у којој су зараде мање од 40.000 динара, а мања је готово 1.000 динара него месец 
раније, а исто толико новца мање било је у августовској коверти запослених у осталим 
услужним делатностима – 42.926. Мање од 50.000 динара у августу су, у просеку, зарадили и 
запослени у делатности уметност, забава и рекреација – 48.395 динара, те трговини на велико 
и мало и поправци моторних возила – 48.195, док су с мање од 1.000 динара тај износ 
прескочиле просечне зараде у у делатностима грађевинарство – 50.769  и пољопривреда, шу-
марство и рибарство – 50.990. 

 
Зараде у јавном сектору изнад просека 

Просечне августовске зараде у јавном сектору су, у просеку, биле 66.492 динара и више су 7.979 
динара од републичког просека. Највише плате, у просеку, тог месеца су зарадили запослени у 
јавним државним предузећима – 78.066 динара, а најмање администрација на нивоу локалне 
самоуправе – 55.626. 

 
Просечна зарада виша од 100.000 динара у августу је исплаћена у седам области. Највише су, у 
просеку, зарадили запослени у рачунском програмирању и консултантским делатностима – 
155.459 динара, а следе зараде у ваздушном саобаћају – 152.105. У области научно истраживање 
и развој августовска зарада била је 120.103 динара, у производњи дуванских производа 117.821, 
а у области финансијских услуга, осим осигурања и пензионих фондова 106.614. Запослени у 
експлоатацији сирове нафте и природног гаса зарадили су 101.506, док је у услужним 
делатностима у рударству и геолошким истраживањима августовска зарада била 101.353. 

Плате мање од 40.000 динара у августу су исплаћене запосленима у неколико области, а 
најмање новца зарадили су запослени у области туристичке агенције, тур-оператери и 
резервације – 34.328 динара. Након тога су зараде у области остале личне услужне делатности 
– 34.377 динара, а они који раде у области припреме и послуживања хране зарадили су 34.399. 
У области прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја, у августу су зарадили 35.526 
динара, области поправка рачунара и предмета за личну употребу 36.194, производњи одевних 
предмета 38.106, а производњи коже и предмета од коже 39.241. 
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Д. Млађеновић 

 

Ružić kaže da škole ostaju otvorene, sindikati poručuju - ministarstvo 
nema plan 
 
 
AUTOR: 
Filip Lukić 

Hoće li se škole u Srbiji zatvarati zbog naglog skoka zaraženih koronavirusom, odlučiće 
epidemiolozi, poručuje novi ministar prosvete Branko Ružić i dodaje da zatvaranje 
škola nije u planu, iako je obrazovni sistem spreman za onlajn nastavu. Prosvetari 
ministru ne veruju i poručuju da je vreme da izaĎe sa konktentim planom i rešenjima. 

Da mahnu školskim klupama i svojim drugarima đaci će pričekati bar još neko vreme, a kada će tablu 
zameniti računarom, odlučiće epidmeiolozi, poručuje novi ministar prosvete. 
"Za sada nema razloga za zaustavljanje života i mi moramo da imamo i alternativna rešenja. 
Kontinuitet sticanja znanja i uopše funkcionisanja sistema obrazovanja će biti obezbeđen, a referentni 
organi, pre svega Krizni štab, biće orjentir za sve nas kada ćemo, da li ćemo i na koji način promeniti 
pristup ovoj temi", kaže ministar prosvete Branko Ružić.  

Krizni štab pristup ne menja i ostaje pri stavu da razloga za zatvaranjem škola još nema, jer je od 
početka školske godine koronavirusom zaraženo ukupno 313 učenika. 

"Školski sistem je spreman za prelazak na onlajn nastavu, ali imamo nadu da do toga neće doći, 
pogotovo imajući u vidu koliko je do sada uspelo da se spreči širenje virusa u školama. To zavisi od 
nas samih ali za sada mogu da uputim sve pohvale za decu i nastavnike", kaže članica Kriznog štaba 
Darija Kisić Tepavčević.  

Umesto pohvala, od Kriznog štaba očekuju detaljno razrađen plan kako će se nastava odvijati ukoliko 
se situacija u školama naglo pogorša, poručuju sindikati. 

"Za sada tog plana nema i meni se čini da će tek amdinistracija ministra Ružića morati da izvlači vruće 
kestenje iz vatre. Ono što je svakako izvesno, jeste da u školski sistem, ni tokom prošle školske godine, 
a ni sada, nije ulagano na način da bi taj prelazak na onlajn nastavu bio bez muke", smatra Vesna 
Vojvodić iz Sindikata prosvetnih radnika "Nezavisnost". 

Muke oko onlajn nastave roditeljima i nastavnicima već su poznate iz prošle školske godine - fale 
kompjuteri, tableti i telefoni za đake i nastavnike, ali i ozbiljnost Ministarstva prosvete. 

http://rs.n1info.com/journalist1330/Filip-Lukic
http://rs.n1info.com/journalist1330/Filip-Lukic
http://rs.n1info.com/journalist1330/Filip-Lukic
http://rs.n1info.com/Vesti/a666902/Ruzic-Nema-razloga-za-prelazak-na-onlajn-nastavu-pratimo-situaciju.html
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"Ako se prelazi na onlajn nastavu, trebalo je voditi računa da učenici imaju adekvatnu opremu i da 
smo ovaj period iskoristili da se pripremimo i resursima i znanjem da možemo da radimo onlajn. Ono 
je bila improvizovana onlajn nastavana entuzijazmu nastvanika i teretu koji su podneli roditelji. Tako 
da, svi smo mi u blagom strahu šta će to kao rezultat obrazovnog procesa svima nama dati", kaže 
Snežana Romandić iz Unije prosvetnih radnika Srbije. 
N1: Jesu li nastavnici umorni od tog entuzijzma koji su pokazali na početku? 
Romandić: Kažu da nemamo pravo da budemo umorni. A da li smo umorni, umorni smo koliko i svi 
oko nas. 

Iako umorni, prosvetari poručuju da su optimisti, od novog ministra očekuju bolju komunikaciju i 
više razumevanja, a od premijerke Brnabić da ispuni obećanje iz svog ekspozea i digitalizuje školstvo 
u Srbiji.  
 

 


