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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/356938/Stopa-nezaposlenosti-u-Srbiji-283-odsto 

Стопа незапослености у Србији 28,3 одсто 

Танјуг  

Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС) упозорила је данас да се у Србији право 

на рад највише крши и да је стопа незапослености у Србији достигла 28,3 одсто што је, како 

тврде, за око пет одсто више него прошле године. 

Незапосленост за пет одсто већа него прошле године 

АСНС је поводом 10. децембра, Међународног дана људских права, нагласила да на 

угрожавање права на рад не указује само висока стопа незапослености, него и све мање и 

нередовне плате, дискриминација, мобинг, рад на црно, неједнаке плате за једнак рад, као и 

све учесталије неуплаћивање здравственог осигурања. 

 

Асоцијација истиче да радници у страху да ће остати без посла пристају на разне уцене од 

стране послодаваца. 

 

АСНС је поручила Влади Србије да мора озбиљно да предузме конкретне мере за решавање тих 

"горућих проблема, имајући у виду да предвиђања показују да ће се са отпуштањем радника 

наставити и у 2013, што ће довести до повећања сиромаштва и још већег пада животног 

стандарда". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/356923/Goran-Nikolic-Raspon-plata-u-Srbiji-na-nivou-proseka-EU 

Горан Николић: Распон плата у Србији на 
нивоу просека ЕУ 

Танјуг  

Распон између највиших и најнижих зарада у Србији, од 1:10, на нивоу је просека у Европској 

унији, изјавио је данас економиста Горан Николић и указао да је, без обзира на тренутну 

економску кризу, у Србији од 2000. године враћена средња класа. 

Николић је рекао да су екстремни распони у зарадама карактеристични за ЕУ, Сједињене 

Америчке Државе и Русију и подсетио да, на пример, у САД у протеклих 30 година нису реално 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/356938/Stopa-nezaposlenosti-u-Srbiji-283-odsto
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/356923/Goran-Nikolic-Raspon-plata-u-Srbiji-na-nivou-proseka-EU
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повећаване зараде за безмало 99 одсто запослених, осим код оних један одсто водећих 

менаџера компанија и стручњака разних профила. 

 

"Гини коефицијент", који је показатељ неједнакости по финансијским примањима, за Србију 

износи 0,30 и по томе је на нивоу европског просека, прецизирао је Николић и додао да то 

значи да је по том критеријуму јаднакост више изражена него у Русији, Кини, САД, Бразилу.... 

 

- Једнакост по личним примањима најбоља је у Скандинавији, где "Гини коефицијент" износи 

око 0,20 - навео је он. 

 

Николић сматра да је деведесетих година прошлог века уништена средња класа у Србију и она 

се вратила после 2000. године, јер се од тада десио велики раст плата код људи који су се некад 

сматрали средњом класом. То су запослени у школству, здравству и администрацији и управо је 

у том јавном сектору био највећи раст плата. 

 

- Сада, бар према подацима Републичког завода за статистику, запослени у финансијским 

организацијама (банке, осигурање) су најбоље плаћени у Србији, а посматрано по регионима, 

предњачи Нови Београд и Апатин, док су на зачељу Бела Паланка, Блаце и неки други градови 

на југу Србије - рекао је Николић. 

 

Према истраживању Делегације немачке привреде у Србији, просечна годишња бруто зарада 

генералних директора у Србији је 5,3 милиона динара, руководилаца продаје 3,1 милион 

динара, менаџера за маркетинг два милиона динара, а "обичних" радника 528.000 динара. 

 

Према резултатима истраживања које је обухватило 21 компанију, генерални директори у 

Србији зарађују годишње, укључујући и варијабилно награђивање, бруто плату од 2,5 милиона 

до 13,5 милона динара. 

 

Према истраживању, просек плата у Србији доказује огромне платне распоне за истоветне 

радне позиције, као и да укупан тренд повећања зарада од 7,6 одсто у индустрији не може да 

прати годишња инфлаторна кретања. 

 

Прецизира се да водећи кадрови предузећа добијају између 450.000 и 8,5 милиона динара, 

директори сектора од 250.000 до 3,6 милиона динара, запослени у администрацији од 250.000 

до 1,5 милиона динара, док годишњи бруто доходак за стручне раднике варира од 230.000 до 

900.000 динара. 

 

У Русији највеће плате имају директори полудржавних банака и фирми чије зараде су равне 

или чак и веће него примања њихових западних колега, а на челу листе је председник управног 

одбора банке ВТБ (коју контролише држава) Александар Костин са годишњим примањима која 

се процењују на 30 милиона долара (23,1 милион евра). 

 

Према наводима руског издања часописа "Форбс" други на листи су шеф гасног концерна 
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"Гаспром" Алексеј Милер и челник нафтне фирме "Росњефт" Игор Сечин. Они имају по 25 

милиона долара годишње, што је више него што примају руководиоци западних концерна 

"Коноко Филипс" и "Ексон мобајл". 

 

Просечна плата у Москви ове године износи, иначе, око 43.000 рубаља месечно (1.038 евра), 

према 40.400 рубаља у току 2011 године, преноси руска агенција "Финмаркет". 

 

Од 1. јануара наредне године основица минималних прихода московских пензионера биће 

увећана са садашњих 11.000 на 12.000 рубаља месечно.  

Министарство финансија и привреде припрема одлуку која ће обавезати богате грађане Србије 

да пријаве сву своју имовину и тај документ би требало да прође владу већ следеће недеље. 

 

То је претпоставка да од следеће године порезници крену у унакрсну контролу оног шта 

најимућнији у Србији поседују, а колико, с друге стране, званично зарађују, са циљем да 

разлику између пријављеног и стеченог - опорезују. Највероватније је да ће се граница 

поставити на 300.000 евра и свако ко има готовину, некретнине, деонице и другу имовину 

изнад те суме, мораће да је пријави. 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:409572-Smederevo-Cekajuci-strateskog-partnera-zelezare 

Смедерево: Чекајући стратешког партнера 

железаре 
Танјуг  

Одласком америчког Ју ес стила из "Железаре Смедерево" у граду се осећа велика 

економска криза. Сви наде полажу у долазак новог стратешког партнера 
Скоро годину дана након одласка америчког Ју ес стила из "Железаре Смедерево" у граду се 
осећа велика економска криза, сагласни су предстваници локалне власти, синдикати челичане 
и грађани, а сви наде полажу у долазак новог стратешког партнера и очекују да ће оживети 
смедеревску привреду и покренути нови инвестициони циклус. 

Градоначелница Смедерева Јасна Аврамовић рекла је за Тањуг да град пажљиво прати 
преговоре између потенцијалног стратешког партнера – руског "Уралвагонзавода" - и 
представника Владе Србије. Изразила је очекивање да ће до краја децембра бити уобличени 
обриси уговора о преузимању железаре. 

"Наша привреда стоји на 'Железари Смедерево' и долазак новог стратешког партнера биће 
добра вест како за Смедерево тако и за Србију. Ми жељно очекујемо и надамо се да ће већ 
почетком 2013. године желазара почети да ради доласком новог партнера", поручила је 
градоначелница. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:409572-Smederevo-Cekajuci-strateskog-partnera-zelezare
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ПЛАТЕПодсетио је да је већина запослених у "Железари Смедерево" на плаћеном одсуству и 

примају 65 одсто просечне тромесечне зараде, док је око 1.300 ангажовано на пословима 

одржавања, ремонта, обезбеђења и администрацији. Сада је просечна плата у зележари 40.000 

динара, док је раније била између 60.000 и 70.000 динара. 

Она је навела да се очекује и да будући стратешки партнер започне нови инвестициони циклус 
не само у железари већ и предузећу "Желвоз". 

"Град Смедерево има доста капацитета, како у индустријској зони тако и у области металургије 
и очекујемо да руски стратешки партнер не стане само на железари, већ да крене и даље са 
инвестирањем у локалну привреду", казала је Аврамовић. 

Она је нагласила да је по одласку Ју ес стила из Смедерева град погодила криза која се не 
огледа само у паду животног стандарда и куповне моћи грађана, већ и прихода градског буџета 
који је током последњих шест месеци мањи за 150 милиона динара, а то су средства која су 
протеклих година редовно пристизала од пореза на доходак. 

Према речима градоначелнице Аврамовић, безмало 20.000 људи у Смедереву живело је много 
боље када је железара радила. Она је навела да је сада просечна зарада у граду знатно нижа 
него у јуну и у новембру је износила свега 30.000 динара. 

Председник Независног синдиката у "Железари Смедерево" Милета Гујаничић слаже се са 
градоначелницом Аврамовић да се теско живи у граду и да ће та челичана ускоро добити новог 
власника. 

Он је изразио очекивање да ће десеточлана делегација стручњака економског Института 
челичне индустрије Чермет из Русије, која од 5. децембра до данас борави у железари са 
задатком да сагледа стање челичане за потенцијалног стратешког партнера "Уралвагонзавод", 
однети позитивне процене. 

ТЕНДЕРПраво учешћа на тендеру имале су компаније које су у 2011. оствариле приход од 

најмање две милијарде долара и које се баве експлоатацијом руда метала и других руда, 

производњом сировог гвожђа, кокса, челика и феролегура, или производњом металних 

производа и машина. 

Гујаничић је за Тањуг рекао да је су у железари постројења, машине и погони у добром стању и 
спремни за покретање, док је образовање и квалитет радне снаге на нивоу који се може 
упоредити са развијеним европским земљама. 

"Наша очекивања су да ће руски експерти дати добру инфорамцију заинтересованом купцу да 
уђе у овај пројекат што ће значити покретање високе пећи и живота у Смедереву, али и 
привреде целе Србије", поручио је он. 

Гујаничић је изразио очекивање да ће синдикати и радници са новим партнером направити 
добар колективни уговор, као и да ће и "Уралвагонзавод" правити профит. 

Представник Независног синдиката из шабачког погона железаре "Бели лимови" Драгомир 
Живковић каже за Тањуг да се криза и неизвесност осећа и у Шапцу, где је од 380 запослених 
сада ангажовано 100 радника на одржавању погона. 
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Грађани Смедерева у анкети Тањуга такође су истакли да је одласком Ју ес стила град погодила 
велика криза, да се сада тешко зиви и да сви очекују позитиван исход преговора и долазак 
новог стретешког партнера. 

Амерички Ју ес стил крајем прошле године је због лоших финансијских резултата одлучио је да 
се повуче из Србије, а железару је за симболичну цену од једног долара продао Влади Србије. 

Влада Србије је у априлу први пут расписала тендер за избор стратешког партнера железаре. 
Тај тендер је неколико пута продужаван, а послењи пут 28. октобра и то до 26. децембра. 

До 19. октобра пријаву за откуп тендерске документације је једино поднело зависно предузеће 
руске компаније "Уралвагонзавод". 

Понуђачи су морали да имају укупну вредност имовне од најмање две и по милијарде долара, 
да откупе трансакциону документацију и да доставе првокласну гаранцију за озбиљност понуде 
од најмање 1,25 милиона долара. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=12&dd=08&nav_id=667160 

”Натегнут буџет за просвету" 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Нешто више од 167 милијарди динара опредељено је у 2013. години за 

образовање из државне касе и према тврдњи синдиката, такав буџет је прилично 

“натегнут” . 

 Јер је, како кажу, за раст зарада планирано за око 5,5 одсто средстава више него ребалансом за 

2012. годину. 

Осим понуђених два одсто раста зарада у априлу, може се очекивати још једно повећање, али 

до износа пројектоване инфлације у 2013. години од 5,5 процената, наводе у Унији синдиката 

просветних радника Србије. 

У Унији посебно указују да је за стручно усавршавање запослених опредељено 7,5 милиона 

динара, што је, како тврде, 92 динара по запосленом наставнику.  

 

За специјализоване услуге планирано је чак 18 милијарди динара, за награде запосленима на 

свим нивоима образовања нешто више од милијарду, за бесплатне уџбенике 881 милион.  

 

Такође, у буџету су укалкулисане и казне због изгубљених судских спорова, па је за ту ставку 

намењено више од 154 милиона динара, донације невладиним организацијама износе 26,5 

милиона, такмичења ученика 25,3 милиона. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=12&dd=08&nav_id=667160
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"Просветни" буџет за 2012. годину износио је 131 милијарду, а ребалансом 160 

милијарди динара.  

 

У Стратегији развоја образовања предвиђено је да до 2020. године издвајања из буџета за 

просвету буду око 6,5 процената бруто друштвеног производа.  

 

Србија је сада са нешто више од 3,2 одсто издвајања међу европским земљама које 

недовољно дају за образовање, иако и многи државни званичници често упозоравају да 

без улагања у образовање нема изласка из кризе.  

 

У Словенији се за просвету издваја 5,7 процената од бруто друштвеног производа који, према 

подацима Уније, износи око 40 милијарди евра. Просечна зарада у тој земљи је око 1.000 евра, 

а стопа незапослености је 8,4 одсто.  

 

У Хрватској се за просвету издваја 4,3 процента бруто друшственог производа, а просечна 

зарада је око 750 евра. Стопа незапослености је нешто већа од 18 процената.  

 

У буџету Србије је за 2013. годину за предшколско образовање предвиђено 2,3 милијарде, за 

основно образовање 64,1 милијарда, средње 34,3 а за високо образовање 35, 7 милијарди 

динара. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/samo-konverzija-duga-spasava-%E2%80%9Epetrohemiju%E2%80%9D 

Само конверзија дуга спасава „Петрохемију” 
 

Сви радници „Петрохемије” који су били на принудном одмору, наредбом 
генералног директора вратили су се 5. децембра на посао, осим у фабрици каучука 
у Елемиру, која још није у фази старта. 

 То је за „Дневник„ потврдио председник Независног синдиката фирме Миша Фарага. 
„Петрохемији„ предстоји борба за опстанак и останак у послу. У наредну годину и по знаће се 
да ли фирма остаје у игри или иде у стечај. Дуговања су огромна, али по Фарагиним речима, 
могуће их је намирити и кренути у позитивно пословање. 

– Још увек нема званичног податка, чекамо седницу Надзорног одбора да добијемо извештај – 
рекао је Фарага. – Дефинитивно је „Петрохемија„ у великом минусу у овој години, без обзира 
на то што није радила осам месеци. Прича да је губитак мањи када фабрика не ради уопште 
није тачан. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/samo-konverzija-duga-spasava-%E2%80%9Epetrohemiju%E2%80%9D
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Покретање „Петрохемије„ значи посао и за остале погоне. 

– Повећањем капацитета ПЕВГ-а, о чему смо и летос причали, добиле би се две ствари: повећао 
би се капацитет базног погона етилена и могли бисмо радити с 1.350 тона дневне прераде 
сировог бензина. Та већа количина покренула би наш погон у Црепаји, који не ради већ четири 
године. Црепаја би могла прерадити 20.000 тона и тада би „Петрохемија„ имала позитивно 
пословање – објаснио је председник синдиката. 

Компанију тренутно коче велике обавезе, које достижу 200 посто вредности имовине. 

– Много смо више дужни у односу на вредност капитала. То је оно што смо говорили по 
споразуму из новембра 2011. – да се дугови конвертују или отпишу и онда да се види може ли 
„Петрохемија„ да ради или не. Ми смо једно од 170 предузећа у реструктурирању која морају да 
нађу решење. Имамо информацију из Москве да је 28. новембра Управни одбор 
„Гаспромњефта„ донео одлуку о томе да НИС конвертује 67 милиона које ми дугујемо Нафтној 
индустрији Србије у капитал и он би износио око 33,5 одсто. Друга ствар је решити питање са 
„Србијагасом„ којем дугујемо 140 милиона евра. Уколико би и они конвертовали сав тај дуг, 
били би власници око 60 одсто. Тако би „Петрохемија„ очистила биланс и дошла би до нуле да 
не уђе у систем стечаја у ту годину дана колико нам је остало до примене Закона. 

З. Драгојевић 

 

 

http://www.pravda.rs/2012/12/07/asns-u-srbiji-se-najvise-krsi-pravo-na-rad/ 

АСНС: У Србији се највише крши право на 

рад 
БЕОГРАД – Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС) упозорила је 

данас да се у Србији право на рад највише крши и да је стопа незапослености у 

Србији достигла 28,3 одсто, што је, како тврде, за око пет одсто више него прошле 

године. 

АСНС је поводом 10. децембра, Међународног дана људских права, нагласила да на 

угрожавање права на рад не указује само висока стопа незапослености, него и све мање и 

нередовне плате, дискриминација, мобинг, рад на црно, неједнаке плате за једнак рад, као и 

све учесталије неуплаћивање здравственог осигурања. 

Асоцијација истиче да радници у страху да ће остати без посла пристају на разне уцене од 

стране послодаваца. 

АСНС је поручила Влади Србије да мора озбиљно да предузме конкретне мере за решавање тих 

„горућих проблема, имајући у виду да предвиђања показују да ће се са отпуштањем радника 

http://www.pravda.rs/2012/12/07/asns-u-srbiji-se-najvise-krsi-pravo-na-rad/
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наставити и у 2013, што ће довести до повећања сиромаштва и још већег пада животног 

стандарда“. 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

 

 

 

 


