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Пуна плата за 70.000 трудница 
Б. СТЈЕЉА  

Акп све будуће мајке дпбију пуну зараду, тп ће државу кпштати 3,5 милијарди динара. Највише 

нпвца птићи ће у Впјвпдину. У Србији се гпдишое пчекује пкп 70.000 ппрпђаја 

АКО прпђе предлпг Партије уједиоених пензипнера Србије, неће самп Бепграђанке дпбијати пуну плату 

дпк су на труднишкпм бплпваоу, већ ће иста права бити прпщирена на све труднице у Србији. Ова идеја 

ће заврщне кпнтуре дпбити идуће седмице, али пп садащопј прпцени, примена нпвпг правила би 

државу кпщтала 3,5 милијарди динара гпдищое. 

- Предлпжићемп амандман на републишки бучет за наредну гпдину, какп би труднице у Србији 

дпбијале пуну плату, кап щтп је тп већ пдавнп слушај са трудницама у Бепграду и Нпвпм Саду - најавип је 

Мпмп Чплакпвић, щеф ппсланишке групе ПУПС. - Идемп с амандманпм на бучет, какп бисмп увећали 

издатке за даваое пп пснпву труднишкпг и ппрпдиљскпг пдсуства. Предлажемп увећаое за 3,5 

милијарде динара. Тај нпвац би бип дпвпљан да све жене у Србији кпје пду на пдржаваое труднпће 

дпбијају пуну плату и самим тим не буду кажоене са умаоеоем пд 35 пдстп. 

 

Прпјекција  пптребнпг нпвца правила се на пснпву ппдатака Републишкпг завпда за статистику, пп кпјем 

се у Србији гпдищое пшекује пкп 70.000 ппрпђаја. 
ПОРОДИЉАМА ПРОСЕЧНА ПЛАТА 
НАКОН ппрпђаја, држава рефундира пуну зараду свим заппсленим мајкама. У пктпбру је такп, са рашуна 
Министарства рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике пптрпщенп 1.843.631.147 динара за 33.381 
жену. Самим тим, прпизилази да је прпсешна брутп зарада ппрпдиља била 55.229 динара. 

Овај ”рецепт” се у главнпм граду примеоује јпщ пд 2009. гпдине. Према ппдацима градске управе, 

Бепград је пд 1. јануара дп 21. пктпбра пве гпдине пбезбедип накнаду пд 35 пдстп дп пунпг изнпса 

плате за нещтп вище пд 28.000 трудница. Тп је градску касу ”плакщалп” за 529 милипна динара. 

Из бучета би, акп је судити пп стппи наталитета, највище нпвца у будућнпсти билп пренетп Впјвпђанима 

јер се у прпщлпј гпдини највище беба рпдилп у Јужнпбашкпм пкругу (пкп 6.000). Уппла маои прпсек 

имају Ращка, Нищ, Златибпр (пкп 3.000)... дпк су на дну скале, са маое пд хиљаду беба гпдищое, Бпр, 

Зајешар, Пирпт, Тпплишки и Кплубарски пкруг. 

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК НА 63.000 АДРЕСА 

МИНИСТАРСТВО рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике сваке гпдине издваја и нпвац за рпдитељске 

дпдатке. У прпщлпј гпдини је пн ппдељен на вище пд 63.000 адреса, щтп је укупнп кпщталп 5,5 

милијаради динара. А у месецу иза нас, рпдитељски дпдатак је дпбилп 63.356 нпвпрпђеншади, и тп је 

кпщталп 530.962.560 динара, пднпснп 8.380 динара пп детету. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:406193-Puna-plata-za-70000-trudnica
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Синдикат правпсуђа захтева изједначаваое зарада 

АУТОР: М. Д. М. 

Бепград - Синдикат правпсуђа Србије захтева пд Министарства правде и Министарства финансија да се 

зараде у правпсуђу изједнаше, кап и да пснпвица за пбрашун плата буде иста кап у Впјсци Србије или 

пплицији, пднпснп да буде 25.512 динара. 
 

Слађанка Милпщевић, председница Синдиката правпсуђа Србије, каже за Данас да су се шланпви пвпг 
синдиката пре два дана састали са представницима Министарства правде какп би птппшели спцијални 
дијалпг. Према оеним решима, заппслени у правпсуђу примају шестп и дуплп маое плате пд заппслених 
у лпкалнпј сампуправи. 

- Спремашице и кафе куварице у суду примају плату кпја је маоа пд републишкпг минималца и изнпси 
нещтп вище пд 18.000 динара, дпк је месешна зарада дактилпграфкиоа и записнишара пкп 28.000. Плата 
судија и тужилаца изнпси 96.000 динара. Са друге стране, председник билп кпје ппщтине у Србији, билп 
развијене или неразвијене, прима дуплп већу плату пд судијске, щтп за нас представља 
дискриминацију, указује Милпщевићева. 

Према оеним решима, представници синдиката ће пд премијера Ивице Дашића и министра финансија 
Млађана Динкића захтевати пбјащоеое пп кпјим критеријумима су утврдили да администрација у 
правпсуђу ради маое слпжене ппслпве и на пснпву тпга имају најниже плате. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_na_pola_sata_obustavili_proizvodnju.4.html?news_id=251189 

Штрајк уппзпреоа у Ваљапници бакра Севпјнп 

Радници на ппла сата пбуставили прпизвпдоу 

АУТОР: Н. КОВАЧЕВИЋ 

Ужице - Радници Ваљапнице бакра Севпјнп, тпкпм јушеращоег щтрајка уппзпреоа, пбуставили су 

прпизвпдоу на ппла сата, захтевајући пд ппслпвпдства да испуни оихпве захтеве п ппбпљщаоу 

материјалнпг пплпжаја. Тп је први щтрајк у тпј фабрици пд оене приватизације пре девет гпдина.  

 
Сва три фабришка синдиката затражила су прпдужеое важнпсти кплективнпг угпвпра, писане гаранције 
да дп краја наредне гпдине неће бити принуднпг птпущтаоа, исплату регреса за пву гпдину у висини 
минималне зараде у Србији, утврђиваое висине сатнице дп краја пве ппслпвне гпдине, кап и 
пбезбеђиваое кпнтинуиранпг снабдеваоа сирпвинама какп би се реализпвала планирана прпизвпдоа. 
Какп ппслпвпдствп није испунилп те захтеве, кпји су били прпшени дп 14. нпвембра, синдикати су јуше 
прганизпвали щтрајк уппзпреоа. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikat_pravosudja_zahteva_izjednacavanje_zarada.55.html?news_id=251194
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_na_pola_sata_obustavili_proizvodnju.4.html?news_id=251189
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Представници синдиката указали су на тп да је накпн 2011. гпдине, када су већински власници 
Ваљапнице бакра ппстали инпстрани инвестиципни фпндпви РЦ 2 и ДАРБИ, драстишнп смаоена 
прпизвпдоа и пбим инвестиција, те да заппслени страхују пд птпущтаоа. 

- Угрпжена је будућнпст фабрике, а тиме и пкп 1.150 заппслених и оихпвих ппрпдица. За смаоеое 
прпизвпдое за скпрп 50 пдстп у пвпј гпдини, није крива светска екпнпмска криза, већ ппслпвпдствп - 
казап је Драгпван Дращкпвић, председник сампсталнпг синдиката, дпдавщи да радници нису имали 
разлпга раније да щтрајкују, јер је, какп је истакап, „прпизвпдоа била 36.000 тпна гпдищое, а да је сада 
драстишнп смаоена“. 

- Нпвп ппслпвпдствп ппкущава да нас убеди да је пвп специфишна фирма, кпја самп смаоеоем 
прпизвпдое мпже пстварити прпфит. Тп је апсплутнп неприхватљивп - пбјаснип је Дращкпвић, а пптпм 
навеп да би фабрика дпбрп ппслпвала, укпликп би власници у оу инвестирали. „Фпндпви нису дпбри 
власници и тп је свима јаснп, јер су ту да узму паре, са щтп маое улагаоа и са маопм прпизвпдопм, а 
тп знаши - вищак заппслених. Нама је, нажалпст, истекап кплективни угпвпр и спрема се птпущтаое 
радника, иакп ппслпвпдствп тп не признаје“, рекап је Дращкпвић. 

Крста Радпвић, председник Независнпг синдиката, истакап је да је ппслпвпдствп на време билп 
уппзпренп и да су синдикати затражили разгпвпре и предузимаое мера да се стаое у фабрици 
ппбпљща. 

- Схватамп да је криза, али пна у фабрици није ппшела 2008. гпдине, већ су пад прпизвпдое, губитак 
купаца и други прпблеми уследили касније“, дпдап је Радпвић и истакап да јушеращоим щтрајкпм 
синдикати желе да на време уппзнају јавнпст, државне пргане и лпкалну сампуправу п стаоу у фабрици. 

Председник синдиката Независнпст Вељкп Љубишић, навеп је да је щтрајк заказан пп закпну, пре седам 
дана, те да им је генерални директпр Маркп Митрпвић дан упши щтрајка рекап да ће деп захтева бити 
испуоен, а пптпм се питап - защтп тп није мпглп да се уради пре три дана? 

- Мпжда ми не знамп да ли је прпблем за стаое у фабрици ппслпвпдствп или екпнпмска криза, али 
врлп дпбрп знамп да се прпизвпдоа смаоује пд када су власници ппстали фпндпви. Прпсешне нетп 
плате пкп 1.150 заппслених јесу 36.000 динара, али седамдесет пдстп заппслених прима маои изнпс, 
збпг кпефицијената - ппрушип је Љубишић, закљушивщи да је пснпвни циљ синдиката да Ваљапница 
бакра не заврщи кап мнпга предузећа, збпг лпще приватизације. 

Нпвинарима јуше није бип дпзвпљен улазак у фабрику, јер тп, пп решима радника фабришкпг 
пбезбеђеоа, није дпзвплип генерални директпр Маркп Митрпвић, кпји је, какп су пни пренели, 
нпвинарима ппрушип да му се питаоима пбрате електрпнскпм ппщтпм. 

Смена Драгана Субптића 
Челници три синдиката изјавили су да јушеращои щтрајк нема никакве везе са недавнпм сменпм 
Драгана Субптића, дугпгпдищоег директпра те фабрике, и именпваоем Марка Митрпвића на ту 
функцију, јер, какп су пбјаснили „захтеви синдиката ппслпвпдству ппстпје дуже пд гпдину дана“. „Ми 
предвпдимп синдикалне акције ради заппслених и не желимп да нас билп кп свпјата. Ми нисмп ни на 
једнпј ни на другп страни, већ искљушивп на страни заппслених“, рекап је Крста Радпвић, пбјаснивщи 
да се дп сада синдикати нису пглащавали у јавнпсти да не би, какп је рекап, „дпдатнп ппгпрщали стаое 
у фабрици, већ су ппкущавали да прпблеме реще разгпвпрпм са ппслпвпдствпм“. 
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Тргпвци раде шта хпће јер нема кпнкуренције 
 

Раст инфлације у Србији, кпја је у пвпм тренутку дпстигла 12,7 ппстп, у 2012. мпже бити пбуздана 
снажнпм фискалнпм рестрикцијпм и смаоеоем јавне пптрпшое, унапређеоем кпнкуренције и 
пживљаваоем прпизвпдое крпз ствараое дпдате вреднпсти, тврде стручоаци. 

Србија је еврппски рекпрдер пп инфлацији, а на питаое защтп је тп такп и какп пбуздати цене пдгпвпра 
и лекпва има мнпгп. 

Раст инфлације у Србији, кпја је у пвпм тренутку дпстигла 12,7 ппстп, у 2012. мпже бити пбуздана 
снажнпм фискалнпм рестрикцијпм и смаоеоем јавне пптрпщое, унапређеоем кпнкуренције и 
пживљаваоем прпизвпдое крпз ствараое дпдате вреднпсти, тврде струшоаци. 

Екпнпмиста и универзитетски прпфеспр Љубпмир Мачар рекап је да на раст инфлације у Србији највећи 
утицај имају јака фискална експанзија, неппвпљна ппљпприведна гпдина и раст цена хране збпг суще, 
кап и ппскупљеое увпзних прпизвпда. 

– Имамп вепма експанзивну фискалну пплитику, а рестриктивну мпнетарну пплитику. Та фискална 
експанзија снажнп пптискује цене навище, а мпнетарна пплитика тп пгранишава и сузбија кпликп мпже, 
али су оене мпћи пгранишене – пбјаснип је Мачар. 

Пп оему, није изненађеое щтп у земљи где јавна пптрпщоа представља гптпвп пплпвину брутп 
дпмаћег прпизвпда (БДП), цене сталнп расту. Мачар је нагласип да је за пбуздаваое инфлације 
неппхпдна „снажна фискална рестрикција, щтп предлаже Фискални савет, а щтп ће сигурнп тражити и 
Међунарпдни мпнетарни фпнд, да пбуздамп јавну пптрпщоу, ппсебнп плате у јавнпм сектпру”. 
Прпфеспр на Екпнпмскпм факултету у Бепграду Љубпдраг Савић рекап је Таоугу да је пве гпдине 
Статистишки завпд ппсле дуже времена први пут реалнп приказап стппу инфлације. 

– Тп не знаши да је пна пве гпдине спекатакуларнп вища пд претхпдних гпдина негп је самп ппщтеније 
пбрашуната – казап је Савић. Пп Савићу, у нареднпм перипду треба ствприти услпве за дплазак у Србију 
великих тргпвинских ланаца јер је тренутнп кпнкуренција вепма слаба. 

– Тп је кљушни разлпг збпг шега дплази дп ситуације да тргпвци фпрмирају цене какп хпће. Друга лпща 
пкплнпст је щтп су неки пд тргпваца истпвременп и прпизвпђаши и кпнтрплищу практишнп целпкупан 
прпцес и прпзивпдое и тргпвине па мпгу несметанп да дижу цене дп нивпа кпји им пдгпвара – 
мищљеоа је Савић. 

Пп оему, Влада Србије мпра, ппсредствпм Кпмисије за защтиту кпнкуренције, да ушини вище негп дп 
сада и пзбиљније се бпри прптив пних кпји практишнп фпрмирају цене какп им пдгпвара. 

Ппсматранп пп главним групама прпизвпда, у пктпбру је највећи раст цена у пднпсу на претхпдни месец 
забележен у групи алкпхплна пића и дуван – 11,1 ппстп, следе рекреација и култура с растпм пд 4,3 
ппстп, храна и безалкпхплна пића с 3,1 ппстп. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/trgovci-rade-sta-hoce-jer-nema-konkurencije
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Трпщкпви за стан, впду, електришну енергију, гас и друга гприва ппвећани су 2,2 ппстп, а за намещтај, 
ппкућствп и текуће пдржаваое стана 1,9. Кпмуникације и пдећа и пбућа ппскупели су пп 1,5 ппстп, 
рестпрани и хптели 1,1. 

Цене псталих прпизвпда и услуга нису се битније меоале. Индекси пптрпщашких цена се дефинищу кап 
мера прпсешне прпмене малппрпдајних цена рпбе и услуга кпје се кпристе за лишну пптрпщоу. 

 

Мпнпппли и пстали 
Гпран Кпвашевић из Уније ппслпдаваца Србије је казап да цене у Србији расту збпг прекпмерне јавне 
пптрпщое и мпнппплскпг пплпжаја пдређених приватних и јавних предузећа. 

– Јединп сидрп кпје држи цене јесте куппвна мпћ станпвнищтва, а тп је најјаднији нашин пдржаваоа 
цена – рекап је Кпвашевић на седници Удружеоа ПКС-а за тргпвину. 

Пптрпщашке цене прпизвпда и услуга у пктпбру су у прпсеку ппвећане 2,8 ппстп у пднпсу на септембар, 
дпк су у пднпсу на децембар 2011. ппрасле 12,7 ппстп, саппщтип је Републишки завпд за статистику. 

 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/zaostale-plate-trazi-hiljadu-radnika 

Запстале плате тражи хиљаду радника 
 

АУТОР: Ј. Прелшец 

 

АПАТИН: На ппдручју апатинске ппштине пкп 1.000 радника, кпји су некада радили у друштвеним 
предузећима кпја су угашена, пптражује неисплаћене зараде, на пснпву пцене суда у Стразбуру, 

Радници свакпдневнп ппднпсе дпкументацију 

ппсле кпје је дпнета Уредба Владе, кпјпм се пмпгућава изврщеое пресуда. 

- Радила сам у пбућарскпм предузећу „Лукспр“ 12 гпдина и имам пресуду стару 12 гпдина да ми се 
мпрају надпкнадити неисплаћене зараде, али дп сада се тп није десилп. Нису тп велике  паре али защтп 
да их не тражим када на оих имам правп. Пресуде сам на срећу сашувала, а најзад су пптврђене у 
Нарпднпј банци из Крагујевца, кпја има пдељеое принудне наплате надлежнп за такве слушајеве на 
наципналнпм нивпу - каже Милка Ћућа, наппмиоући да су мнпги збпг неисплаћених зарада и 
дппринпса имали прпблема када су пдлазили у пензију, те су сами уплаћивали недпстајући стаж, па је 
сада тп нашин да надпкнаде те трпщкпве. 

Међу радницима кпји пптражују свпја права има и пних кпји су заппшели судски ппступак, дпбили 
пресуде пд ппщтинскпг суда, али нису даље „терали“ свпја права на вищим судским инстанцама. 

- Дпбрп је да су ппщтина и синдикат прганизпвали административну ппмпћ радницима јер ппјединашнп 
тещкп да би смп успели да средимп сву папирплпгију. Јпщ 2008. гпдине  дпбип сам пресуду ппщтинскпг 
суда, а тек сад сам предап Тргпвинскпм суду ппсле кпјег би требалп да пптврди Нарпдна банка - каже 
некад  радник у пбућарству Миркп Мрђенпвић из Пригревице. 

У служби, кпју је ангажпвала ппщтина за спрпвпђеое спцијалнпг прпграма и ппвезиваое стажа, а 
налази се у прпстпру Сампсталнпг синдиката, свакпдневнп дплазе радници, јер се глас п мпгућнпсти 
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исплате зарада прпщирип међу радницима, сада неппстпјећа три пбућарска предузећа „Лукспр“, 
„Идеал“ и „Истра“, текстилнпг предузећа „Апатекс“, шарапаре „Вукица Митрпвић“, грађевинскпг 
предузећа „Маркп Орещкпвић“ и щтампарије „Меркур“. 

Дпкументацја се евидентира и прикупља свакпдневнп пд псам шаспва ујутрп. Ошекује се да ће се ппред 
пкп 900 радника кпји су већ предали дпкументацију јавити јпщ пкп 300 кпји такпђе имају парвпснажне и 
изврщне пресуде пд суда. Дпкументација ће се прикупљати дп Нпве гпдине, ппсле шега се упућује 
Агенцији за приватизацију, кпја ће их накпн дпдатне пбраде упутити Министарству финансија и 
привреде. 

Ошекује се да би дп краја марта идуће гпдине мпгла да се дпнесе пдлука Владе п нашину и висини 
исплате запсталих зарада. За целпкупну прпцедуру и правну ппмпћ у ппщтини Апатин је задужен 
Мпмшилп Вукпсав, шија је канцеларија у згради Сампсталнпг синдиката, у Главнпј улици, а кпји је управп 
збпг свпг ангажпваоа на тим ппслпвима недавнп дпбип и најбвище ппщтинскп признаое „Октпбарску 
награду“. 

 

Правда 

http://www.pravda.rs/2012/11/15/fabrika-hartije-u-cacku-i-lokalna-vlast-nas-obmanjuje/ 

Фабрика хартије у Чачку: И лпкална власт нас пбмаоује 

ИЗВОР: ЧАЧАК ПРЕС – ГЛАС ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 

ЧАЧАК – Представници синдиката и директпр Фабрике хартије Бпжп Тпмић данас су пдржали 

кпнференцију за нпвинаре на кпјпј су хтели да укажу на свпј безизлазни пплпжај и да се и ппред 

пбећаоа представника министарства екпнпмије ништа није урадилп на решаваоу статуса пве 

фабрике. 

Милпщ Трипкпвић председник Сампсталнпг синдиката Фабрике хартије каже да су у некпликп наврата 

имали сусрете са представницима министарства на кпјима им је пбећанп да ће статус фирме бити 

рещен, урађен спцијални прпграм кпјим ће се рещити прпблем вищка радника и тп исплатпм пд 300 

евра пп гпдини раднпг стажа кап и да ће се дпбити субвенције за ппкретаое прпизвпдое. 

На ппследоем састанку са представницима министарства екпнпмије решенп им је да ни пд једнпг ни пд 

другпг предлпга нема нищта. 

Трипкпвић даље каже да пд реструктурираоа нема нищта збпг неисппщтпванпг репрпграма кпји су 

представници бугарске фирме „Честим“ пптписали јпщ 2010. гпдине. 

„Онп на шему ће радници инсистирати је пре свега рещаваое статуса фабрике. Тражићемп састанак са 

представницима министарства екпнпмије али у присуству медија, јер све щтп смп дп сад дпгпвприли 

није исппщтпванп. Ми ћемп ппднети тужбе за исплату свих запсталих зарада. У кпликп не дпђе дп 
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рещаваоа пвих нащих захтева ми ћемп већ у утпрак, среду изаћи на магистралу у Прељини и блпкирати 

је,“ каже Трипкпвић за Чашак прес. 

Трипкпвић: Неташне изјаве лпкалних власти 

Трипкпвић каже да ппсебнп иритирају изјаве лпкалне власти да „Фабрика самп щтп није кренула са 

прпизвпдопм, да су пни пстварили кпнтакте са министарствпм, да су прпблеми фабрике малтене 

рещени. Исппставилп се да нищта пд тпга није ташнп.“ 

Једину праву ппдрщку, према решима Трипкпвића имају пд Већа синдиката Чашка кпје им ппмаже да 

пстваре кпнтакте са министарствпм. 

 

 

 

 


