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Минимална цена рада већа за 10 одсто
Аутор: Ј.П.С.
Уместо 143 динара, колико сада износи минимална цена рада, радницима би убудуће радни сат
требало да се плаћа око десет одсто више, односно 157,3 динара, сазнаје „Политика” из извора
блиских преговарачима.
То је, каже наш извор, јуче дефинитивно договорено и далеко је од оног што су синдикати
тражили – 209 динара, или 36.000 динара месечно. Иначе, последња корекција најниже цене
рада била је у јануару ове године, када је минималац са 130 повећан на 143 динара.

Може ли трочлана породица да се прехрани са 500 динара дневно
Аутор: Ивана Албуновић, Јелица Антељ
Минимална потрошачка корпа, као показатељ колико је новца потребно да се
дословно преживи месец дана, садржи, рецимо, једно и по јаје дневно, по лимун
месечно, као и 22 килограма белог хлеба и 200 грама пецива
Пред почетак преговора државе и синдиката о повећању минималне цене рада синдикалци су
као један од разлога за подизање минималца навели запањујући податак да минимална корпа
намирница данас у Србији кошта 36.000 динара. Колико је то мало, показује податак да у њу,
између осталог, улази само осмина чоколаде. Због тога је председник Синдиката „Независност”
Зоран Стојиљковић изјавио да би било природно тражити да нико не ради за плату мању од
300 евра.
Шта заправо садржи минимална потрошачка корпа и колико је новца потребно да се задовоље
минималне потребе трочлане породице? Годинама исто, јер се структура корпе већ година није
мењала, а надлежни сматрају да је оваква методологија израчунавања актуелна и да нема
потребе да се мења. У чему је разлика између мини и стандардне потрошачке корпе? Прва је,
према стандардима Светске здравствене организације, показатељ колико је новца потребно да
се дословно преживи месец дана, односно израчунава количину хране у калоријама
неопходним да би човек функционисао. Ако сагледамо садржај српске минималне потрошачке
корпе, видећемо да она садржи основне намирнице, али се о количинама и избору може
дискутовати. Да би обезбедила статистичку минималну корпу хране и преживела, трочлана
породица требало би да издвоји 16.763 динара. У тој рачуници највише новца ће им отићи на
хлеб, месо и месне прерађевине – 6.500 динара. У корпи су 22 килограма белог и 2,5 килограма
осталих врста хлеба и само 200 грама пецива за месец дана. Да ли је реално да се очекује да
трочлана породица може да опстане са 400 грама јунећег меса, 1,8 килограма свињског и 2,8
килограма пилећег меса. То је, уз уврштене изнутрице, око пет килограма меса, а
најсиромашнија породица требало би да се задовољи са по 200 грама виршли и чајне кобасице
месечно, 900 грама мортаделе и 125 грама сардина у уљу. Јеловник оних који живе од
минималца, према статистици, требало би да се заснива на кромпиру, купусу, пасуљу и
парадајзу, јер је тих намирница у корпи највише. Има и воћа, али доминирају јабуке, са пет
килограма месечно, а потрошачима следује, у најбољем случају, и по један лимун.
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Технолошки вишак 4.580 просветара у школама
Пред почетак нове школске године 4.580 просветна радника постало је технолошки вишак, од
тога 400 радника запослених у просвети остало је без иједног часа и без ангажовања.
То су последњи подаци данашњег пресека стања које је радила посебна Радна група
Министарства просвете.
Са друге стране у школама, бар на папиру, има 30.598 слободних радних места, где би
технолошки вишкови могли да се запосле.
Председник Радне групе за праћење ангажовања запослених Милош Благојевић каже да на
местима која су приказана као слободна радна места углавном раде људи који су запослени на
одређено, али због забране запошљавања нису могли да добију стални посао и решења на
неодређено.
„Технолошки вишкови имају предност у односу на њих. Свима у уговору стоји да им се прекида
уговор о ангажовању уколико дође до преузимања са листе технолошких вишкова”, појаснио је
Благојевић за Танјуг.
Он је нагласио да је Министарство просвете послало школама стручно упутство да морају прво
да запосле технолошке вишкове.
Како каже искуства из претходних година су показала да се највећи број просветних радника,
који су остали делимично или потпуно без норме, распореди по школама у последњој недељи
пред почетак школске године.
„У понедељак и уторак су технолошки вишкови предавали захтеве у школама. Директори
школа данас и сутра примају технолошкле вишкове. Нови пресек стања имаћемо у петак”,
нагласио је Благојевић.
Добривоје Марјановић из Уније синдиката просветних радника Србије каже да је током лета
око 2.000 просветних радника постало технолошки вишак, јер је 11. јула на листи било њих
2.500.
Он очекује да се у наредних неколико дана, пре почетка школске године, збрине један део њих.
Марјаноцвић каже да тамо где директори буду крили радна места реаговаће просветна
инспекција у складу са законом. (Танјуг)

Форум средњих стручних школа тражи мање разлике у платама
директора и професора
Форум средњих стручних школа одржао је данас перформанс „Шарчевићу, мамац окачи о
прамац” и затражио од министра просвете, науке и технолошког развоја Младена Шарчевића
да не прави велике разлике у платним разредима између професора и директора школе.
У писму које ће предати министру, Форум је навео да ће разлике у платним разредима, које су
оценили као неосноване, између директора и запослених у школи неоправдано реметити
односе у колективима.
Форум је навео да директор због одговорности и треба да има већу плату, али не онолику
колику предвиђају платни разреди, према којима су професори стављени у осму, а директори
школа у 11 платну групу.
„Рачунамо да ћете размислити куда ће нас одвести ове разлике”, наводи се у писму, а министар
се позива и да стручне сараднике и секретаре школа пребаци у исту платну групу у којој су и
професори.
На перформансу професора били су постављени штапови за пецање и човек који је
представљао „отказ”, како су навели „најпознатијег пецароша”. Поред тога учесници су носили
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транспаренте „Гасимо школе! Гасимо одељења! Гасимо државне школе! Бистро министре” и
„Шарчевићу мамац окачи на прамац”.
Такође током перформанса било је и музичког и рециталског дела. (Бета)

"АГРОКОР" У СРБИЈИ: Тодорић распродаје локале
Е. В. Н.
Пропала компанија Ивице Тодорића ових дана купцима нуди пословни простор и
магацине у нашој земљи, како би платила своје дугове
ХРВАТСКИ "Агрокор" не сме да продаје власништво над својим фирмама у Србији, али ових
дана распродаје пословни простор и имовину у нашој земљи. Надлежни у томе не виде ништа
спорно, штавише, овај поступак концерна оцењују позитивним и за Србију.
- "Агрокор" кроз своје фирме у Србији поседује много имовине која није у функцији или им не
треба - наводи извор "Новости" близак Влади Србије. - Реч је о земљиштву, магацинском
простору, разним објектима... Законске препреке за то не постоје, јер је реч о имовини
"Агрокора" и то нико не доводи у питање.
Да би се продаја имовине овог концерна, иначе под принудном управом, реализовала у Србији,
"Агрокору" је потребна сагласност Министарства трговине и Народне банке Србије.
- План да продају све што им не треба постоји одавно. Подсећам вас да је у децембру прошле
године, уз добијене дозволе надлежних, продата зграда "Меркатора" на Новом Београду за 46
милиона евра. Од тога је 35 милиона евра дато банкама на име отплате кредита, а 11 милиона
евра за дугове добављачима - указује наш извор. - И из угла државе добро је да се имовина
прода, да концерн дође до свежег новца, а дугови врате банкама и добављачима. "Агрокор" не
продаје у Србији свој бизнис, већ само објекте, на шта имају пуно право, пошто им је неопходан
свеж капитал, како не се би даље задуживали код банака.
"Агрокор" у Србији поседује фирме-ћерке: уљара "Дијамант" Зрењанин, чији је директни
већински власник, "Фриком" (у власништву загребачког "Леда"), "Идеа" (у власништву
хрватских "Конзум трговина"), "Меркатор" (у власништву словеначког "Меркатора"), "МГ
Мивела" (у власништву загребачке "Јамнице"), "Супер картица" (у већинском власништву
ланца "Идеа"), као и "Кикиндски млин" (у власништву "Дијаманта") и "Нова слога" Трстеник (у
директном власништву "Агрокора").
Када је ова компанија под принудном управом због огромних дуговања, првенствено руској
Збербанци, урадила процену вредности, произашло је да је вредност компанија у систему
концерна чак три пута мања од дугова. Јер, око 140 компанија у региону процењено је на 18,5
милијарди куна, што је око две и по милијарде евра, док укупан дуг износи 57 милијарди куна,
односно 7,7 милијарди евра.
У Србији "најбоље стоје" "Фриком", процењен на 167,7 милиона евра, и "Дијамант", од 87
милиона евра.
ТРЕЋИ ТРГОВАЦ КОД НАС
- "Агрокор група" је водећи трговац храном на мало и на велико посматрајући укупну продају у
Хрватској, Словенији и БиХ , а трећи највећи у Србији - наводи се у званичним документима
концерна. - Група послује на простору површине 1,1 милион квадратних метара и има приступ
популацији од 17,5 милиона људи. Сегмент малопродаје и велепродаје је највећи сегмент
унутар "Агрокор групе" и тренутно запошљава око 36.000 људи. Током 2017. године група је
остварила приход од 4,2 милијарде евра.
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Омбудсман: Апел надлежнима да обезбеде сигурност радника
Танјуг

Заштитник грађана тражиће да се државни органи изјасне о случају погибије радника на
градилишту у Београду, како би утврдио пропусте који су довели до ове несреће и иницирао
мере за унапређење безбедности и заштите радника у свим сегментима радног процеса.
У саопштењу које је достављено медијима омбудсман Зоран Пашалић поводом данашње
трагедије и некоилко дана након погибије двојице радника у Народној библиотеци, поново
апелује на надлежне органе да у складу са законом обезбеде потпуну заштиту и безбедност
радника на раду.
Људски живот је неприкосновен, констатује заштитни у саопштењу за медије, те
упозорава да у обављању посебно ризичних послова не сме бити пропуста
послодавца који на било који начин могу угрозити здравље, живот и право
радника на безбедне услове рада.
"Сведоци смо да и најмање грешка у систему заштите лица и имовине може довести до
фаталног исхода и губитка људског живота, што захтева појачану контролу надлежних служби
на местима која могу угрозити живот радника", наводи заштитник грађана.

Просветни синдикати: Правда испред пара
Школска година у Србији, по свему судећи, не може да почне без протеста, сматра
председница Синдиката образовања Србије Валентина Илић, док портпаролка
Синдиката просветних радника „Независност“ Весна Војводић Митровић
објашњава да је циљ протеста најављеног за 31. август да се јавност увери да се не
ради на штету ђака.
Саговорнице ФоНета у серијалу „Без рукавица“ понављају захтев да запослени у просвети са
седмим степеном стручне спреме буду сврстани у девету платну групу у којој имају већу
могућност за напредовање и указују на уобичајено понашање власти да се важни акти и
законска решења доносе током летње паузе.
Наша борба за праведне платне разреде није почела овог лета, подсећа Војводић Митровић,
али је занимљиво да се решења и законска регулатива добијају када је пажња јавности на
нижем нивоу и када ми, као запослени у просвети, немамо могућност да активно учествујемо.
Илић је рекла да је просвета током лета на колективном годишњем одмору и да су им матрица
Закона о платним групама и разредима и Правилника Министарства просвета о напредовању и
усавршавању предочени пре неколико недеља.
Протест је назван „Правда испред пара“, а Војводић Митровић је истиче да је 31. август изабран
као дан за протест, јер је то за просвету радни, али не и наставни дан.
Наше опредељење је квалитетна просвета и образовање са људима који желе да истински
напредују, имају мотивацију да се усавршавају. Огромна већина људи у просвети су родитељи,
имам и ја школарце, рекла је Војводић Митровић.
Она зато очекује да и родитељи схвате да би просвету у њиховој земљи требало усмерити на
добробит деце.
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Према предлогу Министарства државне управе и локалне самоуправе, просветни радници са
седмим степеном стручне спреме требало би да буду у осмој платној групи, први разред, али
саговорнице ФоНета истичу да се просветни радници боре да се преместе у девету групу, први
разред.
Илић и Војводић Митровић додају да многа занимања у просвети нису укључена у ту матрицу,
од васпитача у предшколским установама, теткица, домара, рачуноводства и указују да је
посебна неправда учињена према библиотекарима који су у још нижој платној групи.
Илић је навела да је плата просветара 52.000 динара, а да је потрошачка корпа за трочлано
домаћинство 36.000 динара.
Шта то значи за просвету осма група, трећи разред? То значи да се у односу на друге носиоце у
јавном сектору просветарима пружа могућност да за осам, 10, 12 или 15 година напредују у
оквору осме групе из једног разреда у други, док Правилник ограничава тај број на 25 одсто
запослених у једној школи или установи, објаснила је Илић.
За све преко 25 одсто, наредне године се мора тражити да ли у буџету има новца за просвету,
оценила је она и предвидела да ће просветарима зато бити отежани преласци из разреда у
разред, па ће остати на платама које су већ имали.
Војводић Митровић је предочила да у платним групама нису препознати они у просвети који су
остварили научна звања магистра и доктора наука.
Мени је, као човеку од струке, порука јасна, такви нам очигледно нису потребни, оценила је
Војводић Митровић и констатовала да су министру „најдрагоценији“ директори школа који су у
11 платној групи.
Само ретки у друштву могу да очекују ту платну групу, редовни професори факултета су у 10.
платној групи. Закључујемо да ће платом од 91.000 динара министар купити себи 1.600
послушника који, осим можда етичких, неће имати неких других разлога да саслушају захтеве
запослених у просвети, рекла је Војводић Митровић.
Она очекује да ће различите поруке бити упућене са скупа, не само ресорном министру
Младену Шарчевићу, већ и премијерки Ани Брнабић и министру државне управе и локалне
самоуправе Бранку Ружићу, којима ће бити упућени и дописи.
Имамо и питање које смо раније поставили у јавној расправи о Закону о запосленима у јавним
службама, како би ти људи вредновали свој рад, али одговор још нисмо добили, подсетила је
Војводић Митровић.
Илић је рекла да су просветни радници, који су годинама тражили закон за који су мислити да
ће им донети плату од 72.000 динара, очекивали много, али да су сада „закуцани“.
Она верује да ће Закон о платним групама и разредима почети да се примењује од 1. јануара
2019. године, како је то раније најавио Ружић.
Зашто не бисмо веровали? Просто имам утисак да се неке ствари дешавају у одређеним
круговима и бићемо опет затечени у октобру, новембру и децембру да Закон ступа на снагу 1.
јануара, закључила је Илић.

7

Независни синдикат просветних радника Војводине придружио се
протесту у Београду
Представници Независног синдиката просветних радника Војводине из
Зрењанина придружили су се колегама на данашњем протесту у подне испред
Министарства просвете.
Како наводе у овом синдикату, сви просветари погођени су намером да се платим разредима
просвета још више потцени.
-Платни разреди важе само за буџетску сиротињу, здравство, просвету, културу и социјалу.
Највеће трошаџије као што су војска и полиција, за њих ће бити посебни платни разреди.
Агенције и јавна предузећа као да не постоје. Просвета је потцењена, са основицом и најнижим
коефицијентом ту имамо пола минималца. Зато питамо, како држава може да плати некоме
пола минималца и зашто то ради – објашњава потпредседник НСПРВ Душан Кокот.
Није у питању смао зарада, већ је реч о неправди, сматра председник НСПРВ Ранко Хрњез.
-Ово је безобразлук. Били смо заговорници платних разреда али за све буџетске, директне и
индиректне кориснике. Овде су сада овим предлогом закона разврстали буџетске кориснике у
три групе, а просвету сместили на дно. Повећавају број платних разреда али не и буџет, што
значи да би неко добио већи плату другоме она мора бити смањена – објашњава председник
НСПРВ Ранко Хрњез.
Према његовим речима, оваквим потезима биће суспрендован Закон о раду, према коме се “за
исти рад добија иста плата”.
– Увођењем платних разреда, за просветаре престаје да важи Закон о раду, а почиње да важи
Закон о јавним службама. Тиме ће се легализовати ситуација у којој професор са дипломом
факултетом и пуном нормом има 50.000 а приправник у Агенцији за прекоморксе несреће са
средњом школом има 111.000 динара плату – каже Хрњез.
Шарчевић: То није мало
Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је, дан раније у Зрењанину, да просветни
радници могу очекивати повећање плата од око 10 одсто, што ће бити четврто од његовог
доласка на ту функцију у августу 2016. године, и значајно ће променити статус запослених у
просвети. Биће то највеће повећање, уз оно које ће добити запослени у здравству, рекао је
Шарчевић одговарајући на питање да ли ће синдикати бити задовољним толиким повећањем.
-То није мало, за две године колико сам на челу министарства била су три повећања – од десет,
четири и шест одсто. То ће бити четврто повећање што значајно мења статус људи којих раде, а
кад говоримо о платним разредима и сваки запослени својим квалитетом рада може да
напредује, ако дође до четврте катерогије педагошког саветника може имати плату као редован
професор универзитета – рекао је Шарчевић.

Пао зид на градилишту у Београду, један радник преминуо
Пише: Ј. Томић

На градилишту у Улици кнеза Милоша у Београду, на месту где се налазила
Амбасада САД, срушио се зид и затрпао једног радника. Како нам је потврђено из
Хитне помоћи, тај радник је преминуо.
Како је за Данас изјавио потпарол Хитне помоћи Мирко Лутовац, затрпани радник је
преминуо.
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Два радника која су се налазила на градилишту приликом пада зида рођена су браћа, један од
њих успео је да избегне рушење док је други затрпан. Преминули радник имао је 56 година.
Тело страдалог радника извучено је четири сата након трагедије.
На градилишту се обрушио зид некадашењг објекта амбасаде САД и према речима радника,
затрпао једног њиховог колегу који је подлегао повредама. Тело радника извучено је нешто пре
13 часова.
Подсетимо, јутрос око 8.30 часова обрушио се зид на градилишту у Улици кнеза Милоша, на
месту бивше америчке амбасаде, где инвеститори из Израела граде стамбени комплекс. На
лице места упућене су службе хитне помоћи као и полиција и ватрогасци. И даље је у току
спашавање.
Према писању РТС-а, парцелу на месту старе Америчке амбасаде су у септембру 2016. године
купиле израелске фирме „Yосси Аврахами“ и „Алмогим холдингс“, а рушење је почело
средином прошле године.
Инвеститори су на самом почетку радова најавили изградњу подземног паркинга за око 500
возила, 220 луксузних станова, мини насеље са неколико подземних винарија, али и ресторана,
мада није била искључена ни градња хотела.
Фирма КМР Девелопмент д.о.о: Најискреније саучешће породици радника
„Изражавамо најдубље жаљење због несрећног догађаја који се догодио јутрос и изјављујемо
најискреније саучешће породици нашег страдалог радника. Заједно са надлежним органима
радимо на утврђивању околности које су довеле до ове несреће и због тога у овом тренутку не
можемо да вам дамо више прецизнијих информација. Бићемо на располагању породици за све
оно што им је у овом тренутку неопходно, а јавност ћемо обавестити о детаљима чим надлежни
органи утврде тачне чињенице“, наводи се у изјави КМП Девелопмент д.о.о.
Радојичић: Људски животи важнији од градилишта
Градоначелник Београда Зоран Радојичић изразио је саучешће породици радника који је данас
погинуо на градилишту у центру града, где се некада налазила америчка амбасада, и изјавио да
је Београд велико граградилиште, али да су људски животи важнији од тога. Даћемо све од себе
да бисмо сазнали ко је направио грешку и како се овакве ствари више не би догађале, рекао је
Радојичић новинарима на месту несреће.
Након што се срушио зид на градилишту између улица Сарајевске и Кнеза Милоша

Погинули радник био без уговора о раду
Пише: Љ. Б.

Четири сата након што се на њега обрушио потпорни зид на градилишту између
Улице кнеза Милоша и Сарајевске ватрогсци су успели да извуку из рушевина тело
погинулог радника Т. Н. (58 ) из Краљева.
Радник, који је како су очевици рекли, покушао да рукама спречи пад зида који је остао од
некадашње зграде америчке амбасаде погунио је на лицу места, а на градилишту је био упослен
без закљученог уговора о раду, утврдила је инспекција рада.
– Т. Н (58) био је ангажован без закљученог уговора о раду или другог одговарајућег уговора и
без поднете пријаве на обавезно социјално осигурање од стране послодавца Анкер
Бау из Бољеваца, која се бави услугама осталог чишћења зграда и опреме – истичу у
Министарству рада. Инспекција рада наводи да је извођач радова „Енерго гроуп“ ангажовао
фирму из Бољеваца као подизвођача радова, као и да након рушења зграде на наведеном
градилишту у претходних годину дана нису били извођени радови.
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– Инспекцији рада су достављене пријаве о почетку рада на овом градилишту 14. августа од
стране КМГ девелопмент, 15. августа од стране Енерго гроуп и 24. августа од стране Цантире
гроуп – наводе у инспекциоји рада.
Према закону и прописима из области безбедности и здравља на раду, инвеститор радова је
дужан да поднесе надлежној инспекцији рада пријаву почетка грађевинских радова
најкасније 15 дана пре почетка радова, док је послодавац који изводи радове, дужан да извести
надлежну инспекцију рада о почетку свог рада на градилиштунајкасније осам дана пре
почетка извођења радова.
У Инспекцији рада напомињу да је инспекцијски надзор поводом смртне повреде на раду Т.Н. у
току и да ће на основу утврђеног чињеничног стања инспектори рада предузети све
одговарајуће мере.
На радника је око 8.30 часова јутрос пао потпрни зид дужине 10 метара, а на место несре}е
убрзо су стигли ватрогасци, Хитна помоћ и полиција, и заменик градоначелника Горан Весић,
који је том приликом рекао да инвеститор израелске фирме „Yоши Аврахами“ и „Алмогим
холдингс који су земљиште купили 2016. има све неопходне дозволе и да је према надзору који
је извршила градска инспекцијска служба, поштовао све прописе.
Весић је рекао да су за радове на том градилишту издате све неопходне дозволе и да је реч о
озбиљним инвеститорима и извођачима радова, ада ће се о околностима ове несреће више
знати након увиђаја.
КМР Девелопмент: Уколико је дошло до повреде закона сарађиваћемо са
надлежнима
Поводом извештаја Инспекције за рад Министарства рада огласила се и фирма КМР
Девелопмент д.о.о.
„Као инвеститори који послују у складу са свим законима и прописима земље у којој послујемо,
анагажујемо подизвођаче на овом пројекту који запошљавају и ангажују раднике. Уколико је
дошло до повреде закона приликом запошљавања истих, сарађиваћемо са надлежним
органима како би спровели истрагу и утврдили тачне чињенице. Још једном, изражавамо
најискреније жаљење због несрећног догађаја који се догодио јутрос и изјављујемо
најискреније саучешће породици настрадалог радника“, наведено је у писаној изјави фирме
КМР Девелопмент д.о.о.

Бивши радници “Застава камиони” траже исплату
Бивши радници фабрике „Застава камиони“ из Крагујевца, који су 2013. године, уз социјални
програм напустили радна места, наставиће протесте због тога што већ пет година скоро нико од
њих није наплатио потраживања за која имају и правноснажне судске пресуде.
Члан Организационог одбора незадовољних радника Милојко Поповић, рекао је ФоНету да
радници који чекају исплату имају сву потребну документацију и пресуде у њихову корист, али
да упркос томе неуспевају да наплате своја потраживања.
Око 300 бивших радника фабрике „Застава камиони“ потражује око 80 милиона динара, а
појединачно нам се дугује између 150 хиљада и миллион динара. То су за нас велике паре којих
не можемо да се одрекнемо, истакао је Поповић.
Према његовим речима представници ошћећених радника су се у више наврата обраћали
надлежним министарствима са захтевом да Влада Србије, испуни све финансијске обавезе
предвиђене Протоколом из 2008. године потписаним између Владе, Групе Застава возила и
Синдикатом уочи доласка „Фиата“
Поповић наводи да су радници очекивали да ће неко из надлежних министарстава реаговати
на апеле и да ће бар примити њихове представнике на разговор, али је, како каже, држава
остала нема.
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Ништа од тога се није десило па смо одлучили да у понедељак 3. септембра поново
организуејмо протест на главном гадском тргу Код крста, а потом ћемо блокирати све улазе у
фабрку док наши захтеви не буду испуњени, рекао је Поповић.
Влада Србије је намирила своја потраживања од фабрике „Застава камиони“ тако што је
прошле године пререгистровала један део фабрике у фирму „Застава теренска возила“, док је
преостали део наставио да егзистира, чекајући одлуку о одласку у стечај.

Плате највише порасле у Војводини – 6,6 одсто
НОВИ САД: По подацима Републичког завода за статистику, које је обрадила Привредна
комора Војводине, у првих шест месеци 2018. године просечна нето зарада исплаћена у
Републици Србији износила је 49.333 динара и у односу на исти период претходне године
номинално је већа шест одсто.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у АП Војводини износила је 46.758 динара
и номинално је већа 6,6 одсто у односу на ону исплаћену у првих шест месеци 2017. године,
изјавио је за „Дневник” преседник ПКВ-а Бошко Вучуревић.
Како је додао, просечне нето зараде у периоду јануар–јун текуће године забележиле су
номинални раст, како на нивоу целе земље, тако и на нивоу сваког региона, у односу на зараде
исплаћене у истом периоду 2017.
Највећи раст је евидентиран у Региону Војводине – 6,6 одсто, а најмањи у Београдском региону
– 5,4, који је уједно једини имао већу просечну нето зараду од републичког просека, закључује
наш саговорник.
У јуну 2018. године просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у Републици Србији
износила је 49.226 динара и номинално је мања 2,3 одсто у поређењу с истим месецом 2017.. У
АПВ је забележена просечна нето зарада од 46.704 динара и у односу на јун 2017. године
бележи номинални пад од 2,1 одсто.
Јужна Бачка и јужни Банат
У периоду јануар–јун 2018. године уочава се да су у Јужнобачком и Јужнобанатском округу
регистроване натпросечне нето зараде, што је у складу с натпросечним привредним
потенцијалима наведених округа.
Прецизније, у посматраној години на нивоу Јужнобачког округа, натпросечне нето зараде
бележи Нови Сад, док су у Јужнобанатском округу то Вршац и Панчево са знатно већим
просечним зарадама у односу на остале општине наведеног округа.
Новосађанима је и лане новчаник био дебљи у односу на житеље осталих градова, а овога јуна
су у просеку избројали 53.302 динара. Вршчанима, кажу економисти, плате расту захваљујући
фармацеутској индустрији, па су лане у просеку примили 55.034 динара нето.
Иначе, становници београдске општине Врачар примили су пре непуна два месеца, у јуну ове
године, 78.111 динара нето, а у Врањској Бањи свега 30.546. Разлика у личним дохоцима у
поменуте две средине износи више од 47.000 динара. Просек Града Београда је 60.149 динара.
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Подсећамо на то да је све донедавно београдска општина Сурчин, по рачуну Републичког
завода за статистику, важила за средину с највећим примањима, али је Завод од ове године
прешао на нову методологију обрачуна личних доходака, гледајући место пребивалишта
запослених, а не у којем месту је фирма.
З. Делић
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