
1 

 

          

 

27. јул  2012. 

 

                                        

  

 

 
 

 

Црне прогнозе на тржишту рада;(стр.2) 
Држава дужна милијарде;(стр.3) 
Скупље тарифе за пензије;(стр.4) 

Синдикат новинара Србије: Незаконит стечај у ТВ Чачак;(стр.4) 
НИС шаље на принудни одмор 387 радника;(стр.6) 
Језгро реформи за бољу будућност;(стр.7) 
ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА:Нисмо далеко од колапса;(стр.9) 
Војвођанске плате ни најгоре ни најбоље;(стр.10) 
Без посла тренутно 36.000 Нишлија;(стр.11) 
Касни уплата, радници Новитета још штрајкују;(стр.12) 
Чистоћа од 6. августа у штрајку;(стр.12) 
 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1146028/Crne+prognoze+na+tr%C5%BEi%C5%A1tu+rada.html 

Црне прогнозе на тржишту рада 

Број људи који тражи посао је, према анкетама, рекордних 25,5 одсто. Синдикати 
сматрају да је тај проценат и већи. У Националној служби запошљавања, међутим, 
не очекују знатније повећање незапослености. 

Око 750 хиљада људи у Србији званично тражи посао, кажу у Националној служби 
запошљавања. 

Изјаве незапослених, Зорана Михајловића и Драгана Ђукића 

Драган Чупић је дипломирани правник, а на посао чека две године. За његову струку, каже да 
посла нема. "Радио сам у Пореској управи као волонтер годину дана и то је све. Сада тражим 
посао", каже Чупић. 

Госпођа која није желела да се представи дипломирала је на Пољопривредном факултету и 
понуђен јој је посао на граници са Републиком Српском. "Ја сам из Београда и то је мени 
далеко и нисам хтела да одем. Имам старе родитеље и не могу да путујем до тамо", каже она. 

Синдикати сматрају да је стопа незапослености много већа и да, према анкетама о радној 
снази, износи 25 одсто. 

Зоран Михајловић из Самосталног синдиката Србије процењује да ће између 100 и 150 хиљада 
људи остати без посла уколико се тај тренд настави, односно ништа се не постигне на пољу 
новог запошљавања, инвестиција и формирања нових радних места. 

"То је нешто што ће се приближити стопи од 33 до 34 одсто, а то је неодрживо", наводи 
Михајловић. 

По броју незапослених у региону испред нас су само Македонија са 31 одсто незапослених и 
БиХ са 28 одсто. 

Упркос томе, у Националној служби запошљавања (НСЗ) кажу да не очекују знатније повећање 
незапослености до краја године. "Ако говоримо о анкети о радној снази, неке процене су да се 
може очекивати даљи раст стопе незапослености од 1,8 до 2 одсто", наводи Драган Ђукић из 
НСЗ-а. 

Исплата новца за активне мере запошљавања касни, а мере за повећање запослености које 
најављује нова Влада, резултате ће донети тек следеће године. 

Рекордна незапосленост је и у Европској унији. Просечна стопа већа је од 11 одсто. Највећу 
незапосленост имају Шпанија 24,6 и Грчка 21,9 одсто, а најмању Аустрија – 4,1 одсто. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:390190-Drzava-duzna-milijarde 

Држава дужна милијарде 
Е. Е. Р.  

Дуговања државе наручиоцима све већа, а сви извори финансирања пресушили. 

Државне хартије од вредности више нису тако атрактивне, банке све чешће 

заобиазе ову врсту сарадње са државом 

 

ДРЖАВА нема тачне податке колико тренутно износе њена дуговања према привреди. Упркос 

декларативним причама о неопходности хитних мера на скраћењу рокова плаћања свих 

институција, незваничне процене кажу да буџет, на свим нивоима, разним партнерима са 

којима је ове године пословала дугује читаве три милијарде евра, што је чак десет одсто бруто 

друштвеног производа. 

И, управо у дану када на сцену ступа нова влада Србије, Трезор је, кроз продају тромесечних 

записа уз камату од 12,7 одсто, обезбедио 3,58 милијарди динара. То, нажалост, не значи да ће, 

рецимо, сви корисници социјалне заштите, али и сви запослени у јавном сектору добити плате 

на време. 

 

Државни записи су се, у последње две године, иначе, показали као релативно најсигурнији 

извор финансирања државе. Стране дотације су пресахле, ЕУ, повремено, одобри одређен 

износ средстава намењених буџету, док пословне банке које раде у Србији, поприлично, 

заобилазе ову врсту сарадње са државом.  
ВРУЋ КРОМПИРНовој Влади Србије остаје "врућ кромпир" обезбеђења готово три милијарде 
евра које би систем задржале стабилним. Засада је извесно да ће се наставити емисија хартија 
од вредности, али и да се мора покушати продаја еврообвезница на међународном тржишту. 
Где се и уз коју камату може наћи 1,4 милијарда евра продајом записа данас тешко ко може да 
прогнозира. Тржишта су тренутно затворена, а криза у еврозони и у овом делу узима свој 
данак. 

Наиме, на последња два позива из Немањине 11, јавиле су се само три овдашње банке и 

понудиле позајмице које су биле упола вредне у односу на оно што је тражила Влада. 

Министарство финансија је до маја ове године месечно продавало записе вредне по десет 

милијарди динара рочности 53 недеље, уз каматну стопу преко 12 одсто.  

Међутим, у јуну, и поред понуђене више каматне стопе, продато је око 60 одсто ове емисије.  

У јулу, свега 35 одсто понуђених записа је нашло свог купца, иако је камата била 14,25 одсто. 

Ни шестомесечне хартије од вредности више нису, чини се, тако атрактивне, па трезор 

углавном продаје испод 70 одсто понуђених записа. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:390190-Drzava-duzna-milijarde
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:390210-Skuplje-tarife-za-penzije 

Скупље тарифе за пензије 
Б. С.  

Нови ценовник за све који сами уплаћују стаж у наредна три месеца виши за 6,74 

одсто. Највећи број за намирење стажа бира најнижу уплату од 4.450, док је 

највећа 63.562 динара 

 

Грађани који сами уплаћују доприносе како би избегли „рупе у стажу“ од 1. августа ће плаћати 

рате по новом - скупљем ценовнику. У Пензијском фонду кажу да ће у наредна три месеца 

тарифе бити повећане за 6,74 одсто, и то због инфлације у претходном кварталу. Зато ће 

најмања уплата бити 4.450 динара, док ће највећа износити 63.562 динара. 

Доприносе уплаћују сви они који нису у радном односу, а желе да им тече стаж, а то су 

углавном радници који су остали без посла, домаћице, студенти... У наредном тромесечју ће сви 

они моћи да бирају једну од 13 понуђених основица које се, као фиктивне плате, крећу у 

распону од 20.224 динара (минимална зарада), па до 288.915 динара (пет просечних плата). 

 

Грађани који желе да уплаћују стаж могу да изаберу било коју категорију осигурања, независно 

од стручне спреме, али имају могућност и да те основице мењају свакога месеца. 

Највећи број осигураника одлучује се за најскромније рате, али има и све више оних који 

бирају основицу у висини просечне републичке зараде, па на рачун Фонда ПИО уплаћују 

доприносе у висини од 10.170 динара месечно. Најмање је оних који бирају најскупље тарифе и 

за ту опцију се опредељују углавном старији грађани који су имали високе плате, па чувају 

висок просек на основу којег ће добијати и добру пензију. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/335103/Sindikat-novinara-Srbije-Nezakonit-stecaj-u-TV-Cacak 

Синдикат новинара Србије: Незаконит 
стечај у ТВ Чачак 

Бета Синдикат новинара Србије затражио је данас од Агенције за приватизацију да у складу са 

законским овлашћењима одмах реагује поводом решења Привредног суда о отварању стечајног 

поступка над регионалном Телевизијом (ТВ) Чачак. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:390210-Skuplje-tarife-za-penzije
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/335103/Sindikat-novinara-Srbije-Nezakonit-stecaj-u-TV-Cacak
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Како се наводи у саопштењу синдиката, отварањем стечаја сви запослени у ТВ Чачак добили су 

отказ. 

  

Синдикат новинара Србије подсећа да су запослени тој телевизији 18. јула 2012. Агенцији за 

приватизацију поднели захтев за раскид купопродајног уговора због вишегодишње тешке 

финансијске ситуације и неисплаћене четири последње зараде, а тој одлуци претходио је 

једномсечни штрајк запослених. 

  

Додаје се да су представници Синдиката новинара Србије и запослених у ТВ Чачак, на састанку 

16. јула информисали градоначелника Чачка Војислава Илића и његове најближе сараднике о 

проблемима са којима се суочава та телевизијска кућа. 

  

"Новоизабрано руководство је пружило пуну подршку запосленима и изразило спремност да 

помогне на сваки законом дозвољени начин, укључујући и преиспитивање приватизације, али 

уместо помоћи, запосленима је 23. јула стигло решење да је стечај уведен на предлог повериоца 

'Про Вижен' из Београда за дуг од 872.000 динара", пише у саопштењу. 

  

Укупан дуг фирме, чији је власник Милош Бојовић, како се наводи, за само неколико дана 

нарастао је са 28 на 42 милиона динара, што отвара сумњу да је власник и лична дуговања и 

дугове других фирми пријавио као дуг ове телевизије. 

  

Синдикат новинара наглашава да је Агенција за приватизацију морала бити обавештена о 

покретању стечајног поступка пре доношења решења о стечају, јер је она правно 

заинтересована страна у овом поступку. 

  

"Будући да није довршен поступак приватизтације, стечајни судија је морао за стечајног 

управника да именује Агенцију за приватизацију, а стечајни управник може бити само 

повереник Агенције", додаје се. 

  

Синдикат новинара сматра да је, имајући све ово у виду, решење о покретању стечаја у ТВ 

Чачак незаконито и да би Агенција за приватизацију морала у законском року да поднесе 

жалбу на решење Привредног суда у Чачку. 

  

"С обзиром да је приватизација ТВ Чачак само једна од бројних лоших које су имале погубне 

последице, Синдикат новинара Србије инсистира на преиспитивању приватизација у медијима 

и измени законске регулативе. 

 

То је једини начин да се спречи нестанак локалних и регионалних медија и комерцијалзација 

преосталог медијског простора, на шта упозорава и Крагујевачка иницијатива", пише у 

саопштењу. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/NIS-salje-na-prinudni-odmor-387-radnika.sr.html 

НИС шаље на принудни одмор 387 радника 
Менаџмент каже да је све у складу с колективним уговором и да ће се сви вратити на посао 

после 45 дана.– Синдикалци тражили да се одлука о одмору одложи 

Запослени у Нафтној индустрији Србије, који ће од 1. августа отићи на принудни одмор, 
вратиће се на посао после 45 дана. Толико менаџмент НИС-а по закону може да их држи на 
плаћеном одсуству, тако да оптужбе Независног синдиката „Нафтагаса”, који броји око 30 
чланова, да пословодство НИС-а врши мобинг над запосленима, не стоје, кажу у овој 
компанији. 

У Нафтној индустрији Србије кажу да је одлука о плаћеном одсуству донета због смањења 
обима посла које ти радници обављају (у њихове обавезе, тврде, спада нискоквалификовани 
канцеларијски посао који није везан за производњу). 

Осим тога износ новчане надокнаде која се запосленима компаније исплаћује у периоду 
одсуства знатно премашује износ установљен законом, а и виши је од просечног износа исплате 
те врсте на српском тржишту. У циљу повећања ефикасности рада, од 2009. године у НИС-у се 
уводи аутоматизација производних и сервисних процеса. До тада је на два радника долазио 
један руководилац, што је било крајње неконкурентно. Имајући у виду ове чињенице, одлука о 
обезбеђивању плаћеног одсуства за ову категорију запослених је оправдана. 

Упитан да ли су покушали да помогну колегама разговарајући с менаџментом, Горан Такић, 
председник Јединствене синдикалне организације НИС-а каже да су предлагали да се ова 
одлука одложи док се не размотре све могућности за повећање запослености радника који се 
налазе на тим радним местима. 

Синдикат је, истиче он, предочио менаџменту и чињеницу да НИС позитивно послује, као и да 
је компанија ангажовала велики број спољних извршилаца на истим или сличним пословима. 
Као и да је НИС друштвено одговорна компанија која води рачуна о својим запосленима, а да 
се на радним местима у том одељењу налази велики број запослених који су самохрани 
родитељи, инвалиди... те да је социјални програм НИС на снази до 31. 12. 2012. 

– У споразуму потписаном приликом продаје НИС-а „Гаспромњефту”постоји клаузула којом се 
потврђује да ниједан радник не може бити технолошкивишак до краја 2012. године. Извесно је 
да ти радници могу постати технолошки вишак крајем ове године, односно од 2013. године, 
када истекнесоцијални програм – објаснио је Такић. 

Синдикат сходно законским одредбама о упућивању на плаћено одсуство нема могућности да 
спречи овакво упућивање или да се са њим истим сагласи. Слично право синдиката није 
предвиђено ни одредбама колективног уговора или социјалног програма. 

Како се незванично сазнаје из извора блиских НИС-у, запосленима који ће отићи на принудни 
одмор било је понуђено да споразумно раскину радни однос и добију отпремнину од 750 евра 
по години стажа, што би од Нове године могло бити преполовљено. Пошто раскидањем радног 
односа не могу да се пријаве на биро, већ само ако су проглашени технолошким вишком, њих 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/NIS-salje-na-prinudni-odmor-387-radnika.sr.html
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378 који су иначе радили на споредним пословима у том одељењу (пописивали имовину или 
радили неке маркетиншке послове) на то нису пристали, каже овај извор и додаје да ће они 
примати 75 одсто од тромесечног просека плата, иако је законом предвиђено да се у оваквим 
ситуацијама исплаћује 60 одсто просека. 

---------------------------------------------- 

Претња новинарима 
Сава Благојевић, председник Независног синдиката „Нафтагаса” одбио је јуче да разговора за 
„Политику” инсистирајући да морамо да се видимо. Када је замољен да то ипак урадимо 
телефоном, јер он седи у Новом Саду, а временски смо ограничени, Благојевић је запретио „да 
ћемо имати проблема” уколико нешто напишемо. 

Ј. Петровић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Jezgro-reformi-za-bolju-buducnost.sr.html 

ЛИЧНИ СТАВ 

Језгро реформи за бољу будућност 
О трећој највећој економској грешци и начинима како да се преокрену негативни трендови у 

привреди и друштву 

Грешка трећа: Реализација приватизације. 
Претходни модел приватизације је 2001. године заустављен и одложен годину дана до 
доношења новог закона, којим се афирмисала продаја екстерном купцу, такозваном 
стратешком партнеру. Стратешки партнер је требало да буде компетентан екстерни власник 
који развија предузеће, укључује га у међународну поделу рада и подиже запосленост на 
средњи и дуги рок. Иако је концепт имао своје теоријско утемељење, реализација у пракси ни 
изблиза није дала задовољавајуће резултате. 

Последице: 
Изгубљена је важна година (од заустављања дејства претходног до доношења новог закона) за 
уређење домаћих предузећа да спремније прихвате међународну конкуренцију, и то у 
ситуацији брзог смањивања њихове конкурентске позиције због политике прејаког динара и 
снижавања царина. 

„Стратешки партнери” у приватизацији исувише често нису били ни „стратешки” нити 
„партнери”. Нови власници из приватизације у недопустиво великом броју нису обнављали и 
увећавали производњу уз већу ефикасност и продуктивност, већ су раднике отпуштали, 
производњу затварали и посматрали предузећа као збир имовине коју су добили често испод 
реалне цене. Нови власници често нису имали ни пословни кредибилитет, ни знање у 
делатности, па ни намеру да купљено предузеће посматрају као економски субјект који треба 
развијати ради раста производње и запослености. Као да смо заборавили шта је био циљ 
приватизације. Да затворимо предузећа и отпустимо раднике могли смо и без приватизације. 
Тада би бар ликвидациона вредност предузећа остала државна. Овако је приватизација заправо 
пречесто представљала богаћење приватних ликвидационих управника без раста економске 
активности и запослености у земљи. 

Приватизација је спроведена без стратегије посебне пажње и заштите брендова српских 
предузећа који би могли да увећају извоз на традиционално регионално и шире међународно 
тржиште. Практично су без трага нестали са привредне мапе „ЕИ Ниш”, „Север Суботица”, 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Jezgro-reformi-za-bolju-buducnost.sr.html
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„Змај”, ДМБ, „Магнохром”, „Елинд”, ФЕП, „Први мај”, „Јумко” и многи други. Креирати нови 
бренд који се препознаје на тржишту дуготрајан је поступак доказивања квалитетом уз ниже 
профите. Ми смо већ афирмисане српске брендове пустили да нестану. 

Уз ове главне грешке економске политике, неодговорно се трошило пуно државног новца без 
довољно контроле. Последњих година такав однос према новцу из буџета довео је до знатног 
раста јавног дуга земље у односу на бруто домаћи производ од 29 одсто 2008. године на преко 
52 процента средином ове године. Државни новац је широке руке инвестиран тамо где би било 
природно да инвестирају приватници (скијалишта, стамбене зграде…), а недовољно тамо где је 
потребно да инвестира држава (путеви, насипи, иригациони канали…). Олако су доношене 
одлуке о трошењу новца државе, а то ће рећи грађана као пореских обвезника, без адекватних 
контрола и провера колико смо као порески обвезници платили, а шта смо као грађани добили 
(национални инвестициони план, развојни фонд, економска дипломатија, регионализација…). 
И још смо трошили и давали, односно дефакто из буџета „потплаћивали” иностране 
инвеститоре да их привучемо да инвестирају у нашу земљу (добрим делом управо нашим 
парама из буџета). Заборављајући при том да би они, по свој прилици, ионако дошли у Србију, 
као и многи други да смо отклонили корупцију и уредили и поједноставили пословни амбијент 
у земљи и више градили инфраструктуру. А то је био основни посао свих влада до сада. 

И данас, када анализирамо стање у привреди Србије 2012. године, очигледно је да је то стање 
последица претходних одлука у домену економске политике, и да са таквим нашим 
претходним понашањем није могло бити битно боље и без светске економске кризе. Мере 
економске политике у последњих двадесетак година често су доношене некомпетентно, у 
интересу појединаца и интересних група, а не грађана и државе, и без дугорочне визије развоја 
земље. 

Из постојеће ситуације могућ је постепени излаз. Не уз помоћ „алхемичара” и „магичних 
решења” „преко ноћи” и углавном са идејама које су „већ виђене” и са лошим последицама. Из 
постојећих проблема могуће је изаћи одговорним и дуготрајним напором свих државних 
органа и уз друштвени консензус. 

Политика изласка из привредних проблема земље могла би бити базирана на неколико 
основних циљева: 

Обезбедити једноставну, лако доступну и ефективну заштиту социјално најугроженијих 
грађана током реформи. 

Фискална консолидација одмах, уз заустављање даљег раста јавног дуга земље и активирање 
аранжмана са ММФ-ом. Потребно је без одлагања започети темељну рационализацију укупног 
јавног сектора у Србији. 

Борба за искорењивање корупције, посебно оне која представља крађу новца државе, односно 
грађана као пореских обвезника. 

Јасна и одговорна стратегија државног власништва у банкама и другим финансијским 
институцијама како би се смањили ризици да државне финансијске институције евентуално 
неодговорним пословањем изазивају финансијску нестабилност и непотребан трошак за 
пореске обвезнике тј. буџет земље. 

Активна политика динаризације, односно смањивања евроизације од свих државних органа и 
уз консензус са привредом, банкама и синдикатима, ради смањивања валутног ризика који 
тренутно подносе и грађани, и привреда, и држава. 
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Стварање простора у буџету за јавне инвестиције у инфраструктуру, гаранције за подстицање 
извозне индустрије и пољопривреде на тржишним основама. 

Правни систем који ефикасно (у кратком року и недвосмислено) штити уговор и својину. 

Овим се ни изблиза не исцрпљује све што је потребно урадити, али се може успоставити „језгро 
реформи”, око кога је потребно створити консензус и међу владајућим партијама, и са 
опозицијом, и у друштву у целини. Привредни и финансијски проблеми са којима се суочава 
наша земља врло су озбиљни. Последње што нам треба јесте то да не разумемо узроке и 
последице и не видимо исправна решења. 

Аутор је гувернер Народне банке Србије 
Дејан Шошкић 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ekonomska-situacijanismo-daleko-od-kolapsa 

ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА:Нисмо далеко од 
колапса 
 

Процене да се српска економија налази пред колапсом нису далеко од реалности, 
али да би Србија избегла „грчки сценарио”, неопходне су хитне реформе и уштеде 
на разним нивоима, сматрају аналитичари. 

– Нова влада Србије од претходне је наследила такве проблеме и може се рећи да смо, не на 
дну, него дубоко под земљом и требаће од годину и по до две само да се вратимо на површину, 
па се тек онда може кренути у развој – изјавио је јуче економиста Саша Ђоговић. 

  

По његовим речима, ситуација у Србији је неодржива и налазимо се у грчком сценарију нижег 
интензитета па су хитно потребни реформа, реструктурирање и смањење запослених у јавном 
сектору, професионализација менаџмента, укидање селективних субвенција, „гиљотина„ 
прописа, прогресивно опорезивање имовине, ефикасно законодавство... 

Ђоговић је истакао да је потребно да представници нове владе кажу народу у каквој је 
ситуацији земља и да ће морати да се спроведу болни резови, што је требало урадити још пре 
четири године, када је било мање администрације, а више пара у буџету. 

Генерални државни ревизор Радослав Сретеновић рекао је да је Државна ревизорска 
институција започела 23. јула ревизију јавног дуга Србије и да се очекује да ће до краја 
септембра имати конкретне податке и обавестити јавност о степену задужености Србије. 

Фискални савет је још крајем маја упозорио на то да би Србија већ у овој години могла упадсти 
у кризу јавног дуга уколико не буду предузете одговарајуће мере јер би раст дуга на крају 
године могао прећи 55 одсто бруто домаћег производа, а буџетски дефицит шест одсто БДП-а. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ekonomska-situacijanismo-daleko-od-kolapsa
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Економиста Љубомир Маџар оценио је да нова власт неће моћи да избегне ново задуживање и 
да ће „морати из петних жила да се потруди да нађе неке кредите”, али је мишљења да стање 
јавних финансија није толико лоше да би било угрожено исплаћивање пензија и плата у јавном 
сектору. 

Маџар, међутим, напомиње да би управо зато требало одмах приступити радикалним и 
енергичним мерама, као што је предложио Фискални савет. Те мере подразумевају замрзавање 
пензија и плата, пореску реформу, која укључује повећање ПДВ-а на 22 посто, додатно резање 
расхода, враћање модела фискалне децентрализације на старо пре измена закона, укидање или 
спајање појединих агенција и ванбуџетских фондова... 

Директор Центра за економска истраживања у Институту друштвених наука у Београду Данило 
Шуковић рекао је да је Србија, за разлику од других земља које су погођене само светском 
економском кризом, у посебно тешком положају јер је застала с унутрашњим реформама. 

– У последњих десет година неопходне реформе су или касниле, или у неким областима, као 
што је јавни сектор, уопште нису спроведене, корупција је висока, постоје пропусти у 
приватизацији, реални сектор је у потпуности упропашћен, а немамо ни потребних кадрова – 
сматра Шуковић. 

Он је додао да се све могло ублажити док је постојао прилив страног капитала, било од 
приватизације или страних инвеститора, али пошто је криза пресекла те токове, остали смо на 
чистини, изложени и унутрашњим и спољним слабостима. 

Е. Дн. 

Неки нови зајам из Русије 

Економиста Млађан Ковачевић сматра да је мало реална могућност да се део руског кредита 
намењеног за реконструкцију српских железница преусмери за подршку буџету Србије. 
Међутим, могуће је да Русија одобри неки други зајам за ту намену, сматра Ковачевић. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vojvodjanske-plate-ni-najgore-ni-najbolje 

Војвођанске плате ни најгоре ни најбоље 
 

Просечна нето зарада исплаћена у јуну у Србији била је 42.335 динара и у односу 
на просечну зараду у мају, номинално је већа 4,7 посто, а реално 3,6, саопштио је 
Републички завод за статистику. 

Просечна јунска нето зарада номинално је већа 7,7 посто, а реално 2,1 процента у односу на ону 
исплаћену у јуну прошле године. 

Просечна нето зарада, исплаћена у периоду јануар–јун ове године, номинално је већа 10,4 
посто, а реално 5,8, него у истом периоду лане. Просечна бруто зарада исплаћена у јуну 
износила је 58.712 динара и у односу на зараду исплаћену у мају, номинално је већа 4,5 посто, а 
реално 3,4. Јунска бруто зарада номинално је била већа 7,5 посто, а реално 1,9 у односу на бруто 
зараду у јуну 2011. године. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vojvodjanske-plate-ni-najgore-ni-najbolje
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Просечна бруто зарада у периоду јануар–јун номинално је већа 10,2 посто, а реално 5,7 него у 
истом периоду лане. 

Највише просечне зараде у јуну у Србији исплаћене су запосленима на Новом Београду – 
63.047 динара, а најниже зараде запосленима у Мерошини – 22.689 динара, показали су 
подаци Републичког завода за статистику. 

У врху по висини плата у јуну листом су биле београдске општине, па после Новог Београда, 
следе Лазаревац са 62.123 динара, затим Сурчин – 61.026, Палилула – 60.524 и Стари град – 
58.879. Што се тиче осталих градова, највише плате биле су у Лајковцу с 58.665 динара, 
Костолцу – 57.459, Смедереву – 52.639. Међу општинама с најнижим платама, осим Мерошине, 
су и Ариље с 22.708 динара, затим Димитровград – 22.922, Куршумлија – 23.825 и Врањска 
бања – 24.289. 

Посматрано по делатностима, највеће просечне зараде имали су запослени у производњи 
дуванских производа – 99.269 динара, а најмање запослени у кинематографској, телевизијској 
и музичкој продукцији – 19.848 динара. 

У врху по висини плате су и запослени у делатности удружења – 98.619 динара, затим 
запослени у финансијским услугама, осим осигурања и пензијских фондова – 91.649, у 
управљачким делатностима и саветовању – 84.363 и у експлоатацији сирове нафте и 
природног гаса – 84.090. 

Међу онима с најнижим зарадама су и запослени у производњи текстила – 20.552 динара, у 
осталим личним услужним делатностима – 21.510, запослени у делатности припремања и 
послуживања хране и пића – 21.524 и запослени у производњи одевних предмета – 22.385. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1054:Bez-posla-trenutno-36.000-

Ni%C5%A1lija&catid=21&Itemid=125 

Без посла тренутно 36.000 Нишлија 
Долазак познатих инвеститора, попут Јуре, Дајтека и Бенетона, није умањио проблем високе 
незапослености у Нишу, показују најновијији подаци градске Управе за привреду. Радно место 
тренутно тражи чак 36.239 становника града на Нишави, а њих преко 25.000 чини то дуже од 
годину дана. Статистички подаци о броју запослених такође су забрињавајући. У Нишу, који 
има више од 260.000 становника, ради тек 61.849 особа, што је мање од четвртине укупног 
броја житеља овог града. У привредним друштвима, предузећима, задругама, установама и 
другим организацијама упошљено је 52. 

078 лица, а 9.771 су предузетници, лица која раде код предузетника или обављају самосталну 
делатност. Забрињавајући су и статистички подаци о просечним зарадама Нишлија. У 
поређењу са 172 општине у Србији, Ниш се по висини нето зараде налази на 55. месту јер 
запослени на крају месеца кући доносе у просеку 36.898 динара. Према подацима Канцеларије 
за локални економски развој у Нишу, у току су преговори о реализацији 64 инвестициона 
пројекта. Укупна вредност тих инвестиција премашује 350 милиона евра, а у случају да све буду 
реализоване, обезбедиле би око 9.000 нових радних места. Б. Љ. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1054:Bez-posla-trenutno-36.000-Ni%C5%A1lija&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1054:Bez-posla-trenutno-36.000-Ni%C5%A1lija&catid=21&Itemid=125
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РАДИО 021 

http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Kasni-uplata-radnici-Noviteta-jos-strajkuju.html 

Касни уплата, радници Новитета још 
штрајкују 

Радници Новитета и даље су у штрајку будући да јуче, иако је тако било најављено, власник 
предузећа није уплатио прву рату дуга Пореској управи у износу од преко три милиона динара. 

Председница синдиката "Солидарност" Гордана Којић, изјавила је за Радио 021 да радницима 
касне и плате за јун, али да то није највећи проблем. 

"Репрограм дуга постоји и васнику је дозвољено да у 12 месечних рата измирује обавезе које 
потичу још из 2010. године. Проблем је у томе што је он још јуче требало да уплати прву рату 
која би повезала стаж за јул и август 2010, али се то није догодило", рекла је Којићева. Она је 
додала да су радницима оверене здравствене књижице, али само на три месеца, што је веома 
кратак период. 

Потпредседница синдиката у Новитету Александра Игњатовић, изјавила је да ће радници 
прекинути штрајк тек када буду добили доказ о уплати доприноса. "Ништа више не верујемо на 
реч. Када буде уплата, онда ћемо разговарати са власником о томе шта и како даље треба 
чинити, пошто имамо још доста проблема које треба решавати", казала је Игњатовићева. 
 

 

24 САТА 

http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/cistoca-od-6-avgusta-u-strajku/48700.phtml 

Чистоћа од 6. августа у штрајку 

Због тога што нису добили плате, али и зато што им у пензиони фонд није 

уплаћивано ништа 17 месеци, радници „Чистоће” одлучили су да ступе у 

генерални штрајк. Обустава рада ће почети 6. августа. 
 

Овако је изгледала Улица златне греде током прошлог штрајка Чистоће 
Схаре 

ПРОБЛЕМИ - Председник Синдиката у предузећу и председник штрајкачког одбора Момчило 

Арсенијевић каже да су радници јако незадовољни. 

http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Kasni-uplata-radnici-Noviteta-jos-strajkuju.html
http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/cistoca-od-6-avgusta-u-strajku/48700.phtml
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- Нова управа предузећа нам је рекла да не знају ни када ћемо ни да ли ћемо добити плате. 

Најгоре је то што се испоставило да људима већ 17 месеци није плаћено пензионо осигурање. 

Штрајк смо најавили за 6. август - каже Арсенијевић. 

 

Директорка „Чистоће” Жељка Јуракић каже како управа предузећа није добила најаву штрајка, 

а тек тада могу да се договарају о минимуму процеса рада. 

 

 

 


