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Солидарни порез и за будуће маме 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Мере штедње могу да обухвате и оне који одједном добију заостале зараде. 

Запослени којима месецима касне плате на овај начин се додатно кажњавају 

ДА солидарни порез у Србији не познаје висину плате и није ограничен на месечну зараду од 

60.000 динара, доказује пример трудница и породиља којима уплате касне по неколико 

месеци. Уколико Влада Србије не предузме конкретне кораке, маме неће бити изузете од 

опорезивања и то не зато што су им коверте препуне док су на боловању, већ зато што држава 

касни у испуњавању својих обавеза, па је теоретски могуће да у истом месецу добију две уплате. 

Слична судбина задесиће и раднике на минималцу и оне у предузећима у реструктурирању, 

којима фирме уплаћују неколико зарада одједном.Синдикати су сагласни у оцени да су 

прописи накарадни, јер ће додатно кажњавати све запослене који нередовно примају зараду. 

Наиме, уколико се заостале плате - две, три или више - приме у истом месецу, што је чест 

случај и са будућим мамама, биће ниже због пореза. 

Ненад Матић, градски секретар за социјалну заштиту у Београду, објашњава да су се до краја 

прошле године накнаде за породиљско боловање исплаћивале из градске касе, али да је од 1. 

јануара обавезу преузео Републички фонд за здравствено осигурање. 

- Што се тиче града Београда ми ћемо своје обавезе према породиљама исплатити до краја 

фебруара, а у питању је само још децембарска накнада, тако да неће бити дуплих уплата - каже 

Матић. - Промене у начину исплате су у складу са изменама Закона о здравственом осигурању. 

У РФЗО смо сазнали да накнаде за труднице и породиље касне два месеца и да још нису 

званично добили инструкције из Министарства финансија о начину исплате, откад су преузели 

ову обавезу од локалне самоуправе. До сада нису имали по две уплате за 30 дана и сматрају да 

су оптужбе неоправдане. 

Маја М., трудница из Београда, запрепашћена је овом ситуацијом. Она сматра да се на тај 

начин последње заштићено право будућих мајки које се тиче фиксираног износа у одређеном 

временском трајању овим потезом грубо нарушава. 
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- Нисам још добила накнаду умањену због солидарног пореза, али ме је књиговођа обавестила 

да то може да се догоди - каже Маја М. - Бесмислено је да држава узима од трудница и 

породиља онда када им је најпотребније. 

НЕМА ПРАВО НА ПОВИШИЦУ 

ПРЕМА закону који је на снази, уколико је запослена на породиљском или одсуству ради неге 

детета она нема право на увећање зараде, чак иако се у фирми у којој ради другим радницима 

повећају плате. Међутим, увођењем солидарног пореза на листу оних који подлежу умањењу су 

и корисници овог социјалног давања, уколико приме две уплате за 30 дана, што је, тврде 

упућени, теоретски могуће. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:479065-Oruzari-nece-strane-gazde 

Оружари неће стране газде 
Р. ДРАГОВИЋ  

Синдикати и стручњаци против делимичне приватизације војне индустрије. У 

припреми је промена прописа која ће омогућити да уплив страног капитала буде 

до 49 одсто 

ПРЕПУШТАЊЕ странцима дела власништва у фабрикама наменске индустрије питање је које 

директно задире у одбрану земље. Држава би требало да отвори четворе очи и не дозволи 

улазак страног капитала у војне фабрике. Супротна одлука могла би да буде кобна за ова 

профитабилна предузећа, али и за безбедност државе.Овај став, поводом најава промене 

прописа којима би била омогућена делимична приватизација фабрика домаће наменске 

индустрије, деле синдикати али и стручњаци за безбедност. Они истичу да улазак страног 

капитала у фабрике оружја и муниције није добар пут за развој војне индустрије. 

Глас против нацрта новог закона о наоружању и војној опреми, које припрема Управа за 

одбрамбене технологије Министарства одбране, први су дигли запослени у три највеће 

фабрике наменске индустрије - крагујевачке "Застава оружје", ужичког "Првог партизана" и 

"Прве искре" из Барича. 

- Противимо се најавама делимичне приватизације којом би потенцијални страни инвеститори 

докапитализацијом могли да дођу до 49 посто власништва - став је синдиката запослених 

оружара. - То би могло да има кобне последице по будућност ових фирми, али и безбедност 

земље. 
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Синдикати оружара подсећају и да ове фабрике производе изузетно атрактивну робу чији се 

највећи део извози. Улазак туђег капитала, по њима, под знак питања би довео сарадњу са 

низом домаћих добављача сировина и компоненти. Оружари напомињу и да још увек није  

регулисан друштвени капитал у овим фабрикама, који у појединим предузећима чини и 

трећину укупног капитала. 

У прилог делимичне приватизације војних фабрика, законописци, насупрот синдиката, наводе 

чињеницу да су неопходна већа улагања у технологију и алате, али и кадровско јачање. Све то 

тешко је оствариво без уплива приватног капитала. 

ЗАРАЂУЈУ МИЛИОНЕДОМАЋА наменска индустрија окупља око 50 фабрика у којима је 

запослено 10.000 запослених. Предузећа која су у већинском власништву државе извозе 90 

посто производње. Војне фабрике годишње извезу оружје и муницију за 250 милиона долара. 

Да државе које држе до себе и интегритета не допуштају улазак страног капитала у војну 

индустрију, истиче професор Факултета за безбедност Милан Мијалковски. Он напомиње да је 

приватизација наменске индустрије деликатан посао, који задире у националну безбедност. 

- Наменска индустрија производи оружје, муницију и опрему и за Војску Србије. Шта ћемо да 

радимо ако у јеку потенцијалне безбедностне кризе страни капитал буде повучен, а фабрике 

заустављене - пита се Мијалковски. - Могући процес приватизације требало би зато да буде под 

најстрожим надзором државе у свим фазама. 

Мијалковски каже и да ово питање може да има другу, светлију страну. Српска наменска 

индустрија би са страним партнерима добила приступ неким тржиштима на којима није била 

присутна. Захваљујући приватном капиталу, била би унапређена производња и набављене нове 

технологије. 

И адмирал у пензији Бошко Антић изричито се противи приватизацији, макар и делимичној, 

фабрика наменске индустрије. Он каже да су искуства продаје виталних државних ресурса 

изузетно лоша и да то захтева посебан опрез државе. 

- Продаја фабрика оружја и муниције странцима није добро решење - објашњава Антић. - Реч је 

о врло битном делу система безбедности, који би требало да буде под пуном контролом 

државе.  

БОМБЕ НА "ЛАЗАРА" 
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МЕЂУ најпознатијим производима домаће војне индустрије је оклопно возило "лазар". Иако се 

трговина овом врстом робе одвија далеко од очију јавности, у медије је недавно процурило да је 

Србија увелико преговарала са Пакистаном о продаји више комада оклопног точкаша. У циљу 

представљања карактеристика возила организована је и презентација током које је на возило 

пуцано и бацане су бомбе. Посао је наводно био готово договорен, али је у последњем тренутку 

отказан због непоштовања транспарентности. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:479062-Prevaranti-opet-vode-u-Soci 

Преваранти опет воде у Сочи 
В. ЦРЊАНСКИ СПАСОЈЕВИЋ - В. МИЈАТОВИЋ  

Месец дана после хапшења посредника који је варао раднике у Русији пословни 

партнер и даље ради. Тржишна и Инспекција рада затвориле шабачку агенцију 

"Рад", али она сада врбује на црно 

ДОБАР дан, занима ме рад у Сочију, чујем да још има посла? 

- Има ако сте молер, требају ми молери и керамичари. 

- Какви су услови? 

- Посао је у Красној Пољани, око 50 километара од Сочија. Иде се око 10. марта. У питању је 

српско-руска фирма. Пет евра на сат, обезбеђена три оброка и преноћиште. Добијете авионску 

или возну повратну карту, зависно да ли ће бити места у авиону. То добијете на станици. 

- А виза? 

- Прва три месеца идете као туриста. Кад истекне виза, у близини је Абхазија, па пређете 

границу, добијете печат у пасошу. То сами прелазите, не узима вам газда пасош, само пође шеф 

са вама, али документа су код вас. После три месеца враћате се у Србију. Ако вам се свиди 

визирамо вам пасош, па се враћате. Ако не, ником ништа. 

 Хоће ли бити проблема? Не бих да завршим као они несрећници из новина, што су их хапсили 

због радних дозвола. 

- Ма, нема шансе! Тад је био општи метеж због Олимпијаде и неког атентата. Да није било 

жртава, не би било ни те контроле. Биће све у реду. Организоваћемо састанак са том фирмом, 

па можете и њих да питате. 
ИСТИ ПРИНЦИП РАДАПРИНЦИП рада свих агенција је исти - повезују раднике са 
подизвођачима или страним послодавцима. Ови их одводе у Русију или другу земљу уз 
туристичке визе, обећавајући им радне дозволе кад стигну на одредиште. Кад истекне време 
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туристичког боравка, у овом случају у Сочију, радници прелазе у Абхазију и поново улазе у 
Русију, да би им се то водило као нови долазак. Ако их власти ухвате без радне дозволе, 
депортују их у Србију, уз велике казне. 

- А колика је ваша провизија? 

- 150 евра. То наплаћујемо на станици, пред пут. 

Ово је телефонски разговор репортера "Новости" са женском особом из шабачке агенције 

"Рад", власнице Стане Јокановић, која већ дуже време води српске грађевинце у Сочи. До ње 

смо дошли пошто су са нама контактирали неки од преварених радника, којима је држава 

помогла почетком године да се врате, после вишедневне агоније на градилиштима око Сочија. 

Тамо су радили у нехуманим условима, гладни, без редовних исплата. Радници су позвали, 

шокирани сазнањем да "Стана поново ради", иако је њен "пословни партнер" Душан Кукић, 

власник агенције "Хеј ју" из Чачка, због преваре грађевинаца ухапшен. Она води раднике да 

заврше недовршене зграде у Красној Пољани. 

Само један позив Министарству рада и запошљавања показао је да Стана овог пута ради 

апсолутно на црно! 

 Тржишна и Инспекција рада обавиле су контролу и затвориле агенцију Стане Јокановић јер 

није имала лиценцу за посредовање у запошљавању ни у земљи, ни у иностранству - тврде у 

Министарству. - Уколико поново ради, то је нелегално, и радници треба да је пријаве 

Тржишној инспекцији и МУП. Сви који крену с туристичким визама у Сочи, опет ће проћи као 

боси по трњу! 

Из Министарства апелују на раднике да на њиховом сајту, на списку посредника при 

запошљавању, провере да ли је агенција преко које иду званично регистрована за те послове. 

У Србији постоји више посредничких агенција које немају лиценце за одвођење радника у 

инстранство, а најактивније су у Београду, Шапцу, Новом Пазару и Новом Саду. Према сазнању 

"Новости", све поново раде. Оглашавају се преко новина или препорука "од уста до уста." 

Српски грађевинци су се од прошле јесени у групама враћали у земљу, незадовољни условима у 

којима су живели и радили у Русији, а послодавци су им остајали дужни од 1.500 до више 

хиљада евра. Последња група од стотинак људи стигла је половином јануара. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:479064-Radnici-traze-100-zaostalih-plata 

Радници траже 100 заосталих плата 
Д. М. - Н. Ј.  
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Протести незадовољних радника одржани у Нишу и Ужицу. Из Владе поручено да 

је ситуација тешка и да нема пара 

У НИШУ и Ужицу среду су обележили протести радника. Они траже заостале зараде, а број 

плата који им није исплаћен креће се од 28, колико се дугије нишким радницима, до чак више 

од сто плата, колико нису примили запослени у неким ужичким фирмама.Око стотину радника 

ужичког "24. септембра" блокирало је златиборску магистралу на два сата, тражећи исплату 

заосталих зарада и враћање предузећа под окриље ЕПС.- За све ове дана, нико нам се из Владе није 

обратио. Ми очекујемо трајно решење за "24. септембар", у супротном, наставићемо с блокадом 

магистралног пута - рекао је Светозар Прљевић, председник штрајкачког одбора. 

А у Нишу је стотинак бивших радника "Електронске индустрије", "Машинске индустрије", 

"Јастрепца", "Грађевинара", "Ђуке Динић" и "Нитекса" поново протестовало испред Градске 

куће захтевајући исплату зарада. 

- Немамо лепе вести о скорој исплати заосталих плата. Министар нам је рекао да је економска 

ситуација у земљи тешка, да нема пара за плате. Пристао је да формира радну групу која ће 

имати рок од 15 дана да предложи критеријуме за исплату заосталих зарада - казао је Жарко 

Ђорђевић, бивши радник "Електронске индустрије". 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:479091-Tri-firme-zainteresovane-za-Petrohemiju 

Три фирме заинтересоване за „Петрохемију“ 
М. Н. С.  

Разговори са три компаније заинтересоване за стратешко партнерство са 

панчевачком "Петрохемијом" почињу 10. марта. Нафтна идустрија Србије била би 

најприроднији партнер 

РАЗГОВОРИ са три компаније заинтересоване за стратешко партнерство са панчевачком 

"Петрохемијом" почињу 10. марта. Нафтна идустрија Србије била би најприроднији партнер, 

али разговараћемо са свима у Влади Србије. Ако је "Петрохемија" потпуно везана за 

Рафинерију Панчево, која је у власништву НИС, размислите какав стратешки партнер треба да 

буде да би прихватио партнерство у "Петрохемији", а да нема јако добар однос са НИС, истакла 

је у среду Зорана Михајловић, министар енергетике, после обиласка ове панчевачке компаније. 

Она очекује да ће бити нађено решење за "Петрохемију", јер та "компанија има будућност и 

може све своје производе да пласира на тржиште": 

- Ако стратешки партнер није НИС, да ли је то онда нека друга руска петрохемијска компанија 

или неко трећи. По ономе што знамо, НИС тренутно није заинтересован за стратешко 

партнерство с "Петрохемијом". У њиховој сарадњи добро је само НИС, а "Петрохемија" и 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:479091-Tri-firme-zainteresovane-za-Petrohemiju
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држава губе. А ми желимо да свима буде добро. Логично је да НИС води рачуна о сопственим 

интересима, али шта ако "Петрохемија" не може да испуни ваш интерес. 

Она је поручила да се држава "неће повући ни пред НИС, ни пред било ким другим" и да ће 

активно учествовати у разговорима са свима како би се задовољили интереси свих. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:478960-Prosecna-potrosacka-korpa----65025-

dinara 

Просечна потрошачка корпа - 65.025 динара 
Тањуг  

Просечна децембарска потрошачка корпа била је скупља за 0,49 одсто, или 318,9 

динара у односу на претходни месец 

БЕОГРАД - За покриће просечне потрошачке корпе у Србији у децембру прошле године било је 

потребно 1,28 просечних зарада, односно 65.025 динара, а за покриће минималне било је 

довољно 0,67 просечне зараде, или 33.919 динара, према анализи Министарства спољне и 

унутрашње трговине. 

Просечна децембарска потрошачка корпа била је скупља за 0,49 одсто, или 318,9 динара у 

односу на претходни месец, док је минимална коштала 0,28 одсто више, или 268 динара него у 

новембру.  

У новембру је за покриће просечне потрошачке корпе било потребно 1,47 просечних зарада а за 

покриће минималне 0,77 просечне зараде.  

Куповна моћ мерена односом просечне зараде и просечне и минималне потрошачке корпе 

минулог децембра, како се наводи у аналиyи министарства, била је већа, захваљујући пре свега 

повећању просечне месечне нето зараде. 

Потрошачке цене производа и услуга су у децембру у односу на новембар у просеку биле више 

за 0,2 одсто. 

Раст цена забележен је у групама одећа и обућа за 1,1 одсто, комуникације за 0,7 процената, у 

групама храна и безалкохолна пића, као и алкохолна пића и дуван за по 0,3 и у групи 

транспорт за 0,2 одсто. Пад цена забележен је у групама стан, вода,електрична енергија, гас и 

друга горива за 0,1 одсто. Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.  

У децембру су куповну моћ изнад просека Републике имали Нови Сад, Београд, Панчево и 

Крагујевац. У свим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада је 

покрила минималну потрошачку корпу, али није била довољна за покриће просечне 

потрошачке корпе. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:478960-Prosecna-potrosacka-korpa----65025-dinara
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1525943/%C5%A0trajk+Ansambla+%22Kolo%22.html 

Штрајк Ансамбла "Коло" 

Штрајк упозорења Ансамбла "Коло", незадовољног ситуацијом и нагомиланим 
проблемима. Председници Управног и Надзорног одбора и в.д. директор поднели 
оставке. 

Због незадовољства ситуацијом и неправилностима у раду запослени у националном Ансамблу 
"Коло" ступили су у једночасовни штрајк упозорења и "уз помоћ Самосталног синдиката 
културе Србије успели да натерају в.д. директора др. Драгана Милинковића Фимона да поднесе 
писмену оставку", саопштио је данас Самостални синдикат културе. 

Такође, писмену оставку су поднели председници Управног и Надзорног одбора Ансамбла 

"Коло". 

Захтеви запослених прослеђени су Министарству културе. Запослени у "Колу" верују да ће 
Министарство благовремено реаговати и донети најбољу одлуку. Уколико захтеви не буду 
испуњени, наставиће са једночасовним штрајком упозорења, истиче се у данашњем саопштењу. 

Запослени у "Колу" су јуче саопштили да је Влада 29. децембра 2012. за в.д. директора 
Ансамбла именовала др Милинковића, а по Закону о култури вршилац дужности ову функцију 
може најдуже обављати једну годину. 

Они су указали на неправилности са којима се сусрећу: пад концертних активности у односу на 
претходне сезоне чиме је угрожен бенефицирани радни стаж уметника из играчког сектора, 
неиспуњавање Плана програмских активности за 2013. годину, иако су била одобрена новчана 
средства, "Коло" 13 месеци нема уметничког директора, чиме је директно прекршен Статут. 

Навели су и да се прерасподела радних места врши без поштовања одговарајуће процедуре, 
нарушени су међуљудски односи у колективу, исплата процентуалних додатака на лични 
доходак појединим запосленима, из буџетских средстава, врши се без знања и одобрења 
репрезентативног синдиката, чиме се крши Правилник о раду. 

Упркос овим проблемима, уметници Ансамбла "Коло" од данас до 21. фебруара радиће на 
заједничком сценско музичком пројекту "Аманет" са уметничким ансамблом Министарства 
одбране, који је посвећен обележавању стогодишњице Првог светског рата. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/444094/Za-hranu-nam-treba-bar-65000-dinara 

За храну нам треба бар 65.000 динара 

Г. А.  

За куповину хране неопходне за трочлану породицу у Србији у децембру 2013. било је потребно 

1,28 просечних зарада, односно 65.025 динара, кажу у Министарству трговине. 

За покриће основних потреба било је потребно 33.919 динара, односно 0,67 просечне зараде за 

тај месец. 

  

Просечна децембарска потрошачка корпа била је скупља за 0,49 одсто или 318,9 динара у 

односу на претходни месец, док је минимална коштала 0,28 одсто више или 268 динара него у 

новембру. Ипак, признају и у Министарству трговине, куповна моћ нам је у децембру била већа 

захваљујући повећању просечне месечне нето зараде. 

Познато је, наиме, да се скоро сви послодавци труде да својим запосленима исплате зараде 

пред празнике, па је део плата које је требало да радницима буду на рачунима у јануару њима 

било доступно пред Нову годину. То је подигло децембарски просек уз исплату 13. плате у делу 

колектива. 

И поред тога што је, заправо, вештачки дигнут просек зарада у децембру, процене су да је 

куповна моћ изнад просека у свега четири града у Србији - Београду, Новом Саду, Панчеву и 

Крагујевцу. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/444010/Cacak-izdvaja-35-miliona-dinara-za-zaposljavanje 

Чачак издваја 35 милиона динара за 
запошљавање 

Одборници Градске скупштине Чачка усвојили су данас акциони план запошљавања, којим је 

предвиђено да се из градског будџета за 2014. годину издвоји укупно 35 милиона динара за 

запошљавање. 

Акциони план подразумева да ће ове године око 220 незапослених лица у том граду добити 

посао. 

Председник Локалног савета за запошљавање Саша Обрадовић рекао је на седници да су 

Локалним акционим планом запошљавања предвиђена средства за самозапошљавање, ново 

запошљавање, јавне радове и стручну праксу. 

 За самозапошљавање 60 лица опредељено је укупно 12 милиона динара, од којих ће свако 

добити по 200.000 динара за покретање сопственог бизниса. 

За послодавце који отворе нова радна места предвиђено је укупно 13 милиона динара, од којих 

ће за свако ново радно место добити по 200.000 динара, за запошљавање самохраних родитеља 

и деце из хранитељских породица по 300.000 динара, а за инвалиде по 500.000 динара. 

 За јавне радове предвиђено је пет милиона динара, од којих ће лица зависно од стручне спреме 

добијати месецно новчану надоканаду од 23.000 до 26. 000 динара. 

 За обављање стручне праксе из локалног буџета опредељено је пет милиона динара, за особе 

са средњом, вишом и високом стручном спремом које могу обављати стручну праксу од шест до 

12 месеци и за то добијати месечну надокнаду од 12.000 до 20.000 динара. 

 Опозициони одборници Двери критиковали су тај план запошљавања оцењујући га као 

"јефтини предизборни трик владајуће већине" који такву тачку дневног реда стављају пред 

републичке изборе, а цео план као "папиранту причу која нема праве ефекте јер се за нова 

радна места издваја мање од један посто из градског буџета". 
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Према званичним подацима Национале службе за запошљавање у Чачку је незапослено 11.348 

лица, а стопа незапослености прошле године износила је 28 одсто. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/443967/Za-zaposljavanje-u-Vojvodini-462-miliona-dinara 

За запошљавање у Војводини 462 милиона 
динара 

Бета  

НО Влада Војводине је данас утврдила Програм акционог плана за запошљавање у овој години, 

за шта је у покрајинском буџету обезбедила 462 милиона динара, исто колико и прошле 

године. 

За субвенције послодавцима за отварање нових радних места и субвенције незапосленим 

особама за самозапошљавање, предвиђено је 300 милиона динара, пише у саопштењу Владе 

Војводине. 

 За суфинансирање стручне праксе, приправника, обуке у професионалним и радним 

вештинама и за јавне радове обезбеђена су 162 милиона динара. Та средства ће бити удружена 

са средствима локалних самоуправа у Војводини. 

 По евиденцији Националне службе за запошљавање, у Србији је крајем 2013. број 

незапослених износио 769.546 што је 8.060 лица (1,1 одсто) више него крајем 2012. године. 

 У Војводини је крајем 2013. било пријављено 199.770 незапослених што је 1.186 особа (0,4 

одсто) мање него крајем 2012. године. 

 Влада Војводине донела је и одлуку о оснивању "Центра за породични смештај и усвојење" у 

Новом Саду, првог од планирана три таква регионална центра у Војводини. 

 Задатак тог центра је квалитетнија социјална заштита, подстицање хранитељства, породичног 

смештаја одраслих и старих, и процедура за усвајање деце. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/443876/Uzice-Radnici-na-dva-sata-blokirali-magistralu 

Ужице: Радници на два сата блокирали 
магистралу  
В.Л.  

После двосатне блокаде магистралног пута кроз Ужице према Златибору, запослени у 

привредном друштву „24. септембар“ повукли су се у фабрички круг. 

Радници фирме која се бави производњом и ремонтом електропостројења и објеката, 

захтевајући исплату 28 заосталих плата и припајање фирме ЕПС-у, јутрос су, 30. дана штрајка, 

око 9 сати блокирали магистралу испред Ложионичког моста, на изласку из Ужица.  

 - Ово је наш последњи штрајк. Одступања нема идемо до краја, - поручио је колегама, преко 

мегафона, Светислав Прљевић, председник Штрајкачког одбора.  

 „Влада наш власник“ један је од неколико парола које су ужички електричари изнели на 

протест, указујући да своје захтеве шаљу искључиво на једну адресу – Немањину 11. 

 

Прљевић је поручио окупљенима да јучерашњи састанак са градоначеком Ужица није имао 

ефекте.  

 - Градоначелник је обећао да ће покушати да организује састанак са премијером, али никакву 

информацију још нисмо добили. Дачић у Ужице долази сутра на предизборну конвенцију своје 

коалиције. Инсистираћемо да се сретнемо са њим, - навео је вођа штрајкача.  

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Prosecna-potrosacka-korpa-u-decembru-65_025-dinara.sr.html 

Просечна потрошачка корпа у децембру – 

65.025 динара 

 

БЕОГРАД – За покриће просечне потрошачке корпе у Србији у децембру прошле године било 

је потребно 1,28 просечних зарада, односно 65.025 динара, а за покриће минималне било је 

довољно 0,67 просечне зараде, или 33.919 динара, према анализи Министарства спољне и 

унутрашње трговине. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/443876/Uzice-Radnici-na-dva-sata-blokirali-magistralu
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Prosecna-potrosacka-korpa-u-decembru-65_025-dinara.sr.html
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Просечна децембарска потрошачка корпа била је скупља за 0,49 одсто, или 318,9 динара у 
односу на претходни месец, док је минимална коштала 0,28 одсто више, или 268 динара него у 
новембру. 

У новембру је за покриће просечне потрошачке корпе било потребно 1,47 просечних зарада а за 
покриће минималне 0,77 просечне зараде. 

Куповна моћ мерена односом просечне зараде и просечне и минималне потрошачке корпе 
минулог децембра, како се наводи у анализи министарства, била је већа, захваљујући пре свега 
повећању просечне месечне нето зараде. 

Потрошачке цене производа и услуга су у децембру у односу на новембар у просеку биле више 
за 0,2 одсто. 

Раст цена забележен је у групама одећа и обућа за 1,1 одсто, комуникације за 0,7 процената, у 
групама храна и безалкохолна пића, као и алкохолна пића и дуван за по 0,3 и у групи 
транспорт за 0,2 одсто. Пад цена забележен је у групама стан, вода, електрична енергија, гас и 
друга горива за 0,1 одсто. Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале. 

У децембру су куповну моћ изнад просека Републике имали Нови Сад, Београд, Панчево и 
Крагујевац. У свим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада је 
покрила минималну потрошачку корпу, али није била довољна за покриће просечне 
потрошачке корпе. 

Јавни дуг Србије у јануару 20,225 милијарде евра 

БЕОГРАД – Јавни дуг Србије повећан је у јануару 2014. године у односу на крај 2013. године за 
око 136 милиона евра, на 20,225 милијарде евра, што је 62,3 одсто бруто домаћег производа 
(БДП), објавило је данас Министарство финансија. 

Директне обавезе државе износиле су на крају јануара 17,437 милијарди, а индиректне 2,788 
милијарди евра. 

На крају 2013. године јавни дуг Србије износио је 20,089 милијарди евра, односно 61,2 одсто 
БДП. 

Јавни дуг је на крају 2000. године био 14,167 милијарди евра, што је износило 169,3 одсто БДП. 
Од тада је најнижи износ јавног дуга био 2008. године, 8,781 милијарди, односно 29,2 одсто 
БДП. 

Законом о буџетском систему учешће јавног дуга у БДП је ограничено на 45 одсто. 

Агенције 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Bez-jace-privrede-nema-zaposljavanja.sr.html 

Без јаче привреде нема запошљавања 

До отварања већег броја радних места у Србији не може доћи ако стопа раста БДП не премаши 

четири, а можда и свих пет одсто 

 
 

 

Прилив незапослене омладине један је од кључних ризика за стабилни развој, чуло се на 
недавно завршеном 44. Светском економском форуму у Давосу. Светски лидери нису 
саопштили да имају решење за 74,5 милиона младих без посла, али су навели Србију као 
охрабрујући пример. 

Наш Национални акциони план за запошљавање, уз немачки програм шегртовања, Савет 
Европе означио је као модел запошљавања младих, могло се чути на недавном Светском 
економском форуму у Давосу.   

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Bez-jace-privrede-nema-zaposljavanja.sr.html
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У Националној служби запошљавања кажу да лепо звуче похвале Савета Европе и светских 
лидера из Давоса. Национални акциони план запошљавања, документ је владе у оставци, у 
коме су и мере за подстицање запошљавања младих. Усклађујући понуду и тражњу, нуди им се 
пречица до запослења, али он не ствара нова радна места. 

Незапослених у Србији је око 750.000. Стопа незапослености, односно учешће незапослених у 
укупном броју активних становника, у октобру 2014. износила је 20,1 одсто, у поређењу са 24,1 
одсто у априлу. Учешће младих старости до 30 година у регистрованој незапослености 
последњих година креће се око 27 одсто, а крајем децембра прошле године на евиденцији НСЗ 
регистровано је око 209.000. 

– Акциони план обавезује НСЗ да незапосленим младим људима који се обрате овој служби у 
року од 90 дана понуди неку од својих услуга – каже Драган Ђукић, саветник директора. – 
Свако добија свог саветника који процени колико ће пријављени чекати прво запослење са 
дипломом коју има. Млади пролазе и обуку за активно тражење посла, у шта спада и писања 
радне биографије и разговарања са послодавцем. Они могу да обаве приправнички стаж, да 
стекну неопходну праксу или да прођу обуку да као предузетници покрену сопствени посао. 

У протеклих неколико година приправнички стаж и стручну праксу стекло је око 55.000 
младих људи. Филијале НСЗ широм Србије организују курсеве за рад на рачунару, учење 
страних језика, као и шестомесечне курсеве за стицање нове квалификације и 
доквалификације, као и стицање основног образовања и оспособљавање за одређене послове. 

У државном буџету за спровођење наведених ,,активних мера запошљавања” у 2014. години 
предвиђено је 2,6 милијарди динара. Део од наведене суме намењен је младима. У 2013. за 
„активне мере” НСЗ је имала на располагању 3,4 милијарде динара, али је ребалансом буџета 
та сума сведена на 1,18 милијарди, тако да су неки програми проређени. Како незванично 
сазнајемо, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике за 2014. тражило је више 
од пет милијарди динара, а одобрено је упола мање. У последњих неколико година, не 
рачунајући прошлу, за активне мере запошљавања у Србији се издваја око 0,13 до 0,17 одсто 
БДП, а у развијеним земљама десетоструко више. 

Охрабрује, међутим, чињеница да је и поред драстичног смањења средстава у 2013. години, 
НСЗ помогла да до посла дође исти број људи као и у претходне две године. 

– Уз помоћ саветника и њихово посредовање у протеклих пет година запослило се око 350.000 
младих са евиденције НСЗ – каже Ђукић. – У прошлој 85.000, од којих је око 60 одсто имало 
средње образовање, 20 одсто више и високо, 20 одсто без квалификације или са 
полуквалификацијом. 

Млади који имају више и високо образовање брже долазе до посла, истиче наш саговорник. Да 
се ,,школа исплати” потврђује и податак да млади са факултетском дипломом на посао чекају у 
просеку мање од две године, а они без средње школе око пет година. Информатичари, 
инжењери електротехнике, машински инжењери са одговарајућим лиценцама, фармацеути и 
лекари неких специјалности, као што су анестезиолози, најбрже се запошљавају. 

Теже до посла долазе разни менаџери, као и дипломци друштвених наука. 
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На опаску да се на основу званичних података стиче утисак да се најбрже долази до посла у 
јавном сектору, школству, здравству, републичкој, градским и општинским управама, Ђукић 
узвраћа да се до таквих радних места обично долази без помоћи и посредовања НСЗ и 
приватних агенција. ,,По препоруци или преко везе”. 

Економисти су једнодушни у оцени да до раста броја радних места не може доћи ако стопа 
раста БДП не премаши четири одсто, а у НСЗ тврде да привредни раст мора бити бар пет 
процената. Стручњаци се, међутим, прибојавају да до краја ове деценије Србија неће достићи ту 
пожељну стопу економског раста, а тиме и повећану стопу запослености. 

Александар Микавица 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/posao-srpskim-firmama-nude-francuzi-nemci-danci 

Посао српским фирмама нуде Французи, 
Немци, Данци... 
 

У време опште беспарице и беспослице, неликвидности фирми, немогућности 
наплате потраживања и свих других проблема које су омча око врата српској 
привреди, шансу нашим предузећима нуде – странци. 

Наиме, десетине европских компанија спремне су да започне пословну сарадњу са српским 
предузетницима и позивају их да им се као партнери придруже у бизнису у грађевини, 
металној индустрији, пољопривредно-прехрамбеној производњи, ИТ сектору... Немци, Бугари, 
Грци, Данци и многи други, обраћају се, с понудама за сарадњу, нашим малим и средњим 
предузећима преко Европске мреже предузетништва у Србији, на чијем се сајту може видети 
које су стране компаније заинтересоване за посао у Србији. 

Француски поизвођач јела од кромпира је у потрази за партнером из области индустрије хране, 
који је заинтересован за прављење оброка за Европско тржиште који садрже кромпир. 
Компанија нуди подуговарање и дистрибуцију. 

Тако, рецимо, компанија из Бугарске специјализована за производњу металне амбалаже за 
храну, хемијску и аутомобилску индустрију, укључујући ЕОЕ (лако отварање и затварање) и 
амбалажу за аеросоле за домаћинства, за производе за личну негу, као и за освеживаче ваздуха, 
нуди подизвођачке активности потенцијалним партнерима. 

Компанија из Немачке која послује у сектору грађевинарства, специјализована за производњу 
блокова који се користе у изградњи стамбених објеката, заинтересована је да купи компанију, 
или њен део, под условом да има сличан производни програм. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/posao-srpskim-firmama-nude-francuzi-nemci-danci
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Грчка компанија, лидер у производњи алуминијумских профила, заинтересована је за 
дистрибутере, агенте или велепродају у другим земљама. Мађарска компанија специјализована 
за производњу одеће тражи партнере из Европе да би успоставили пословну сарадњу с 
предузећима из Европе. Компанија нуди подуговарачке активности за партнере који могу 
обезбедити потребан материјал и дизајн. Заинтересована је за узајамну производњу. 
Заинтересовани за сарадњу с том компанијом могу се јавити Националној агенцији за 
регионални развој, на адресу синиса.тесицнарр.гов.рс 

Међу потенцијалним европским партнерима је и турска компанија, основана 1991. године у 
Маниси, а производи пољопривредне машине као што су култиватори, спрејачи ђубрива, 
тешки плугови, тањираче... Компанија тражи дистрибутере за своје производе који би се 
дистрибуирали у Европи. 

Мађарска фирма активна у широком спектру производње вага је у потрази за трговинским и 
посредничким услугама, а компанија, такође из те суседне земље, која се бави управљањем 
некретнинама, тражи партнере  заинтересоване за куповину или закуп земљишта у Мађарској. 
Фирма је у потрази за партнерима у ЕУ, Србији, Украјини, Русији и САД. 

Још једна мађарска компанија активна у производњи електронских производа и трговини 
њима нуди услуге трговинског посредовања и кооперантске активности, а албанска компанија 
која производи биљни чај у врећицама тражи дистрибутере својих производа.  

Међу европским фирмама чији су огласи најсвежији су грчка ИЦТ компанија, која планира да 
пријави четири Х-2020 пројекта, „клауд компанија” из Данске, немачка Бавариан Университy 
Хоспитал.... 

Д. Урошевић 

 Европска мрежа предузетништва 

Европску мрежу предузетништва основала је 2008. године Европска комисија да би се 
ефикасно и ефективно искористио потенцијал малих и средњих предузећа на јединственом 
европском тржишту. Реч је о највећој европској мрежи за пословну подршку, а Национална 
агенција за регионални развој координира Мрежом у Србији и, заједно с партнерима, учествује 
у реализацији тих активности у оквиру Програма за конкурентност и иновације ЕУ (ЦИП). 
Први корак у тражењу европских партнера за наша мала и средња предузећа је да се обрате 
Европској предузетничкој мрежи Србије при Универзитету у Новом Саду, а основне 
информације могу се наћи и на њеном сајту њњњ.еен-србија.рс. Следи попуњавање формулара 
па тражење партнера, а Мрежа у Србији нуди помоћ у том делу посла. 
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/o-konkretnim-resenjima-za-izmene-zakona-o-radu_463416.html 

О конкретним решењима за измене Закона о 

раду 

БЕОГРАД  

Нови састанак Радне групе за измене Закона о раду биће одржан данас, а 

синдикатима су већ стигли предлози ресорног министарства које измене је 

неопходно начинити и већ од данас очекују се разговори о конкретним решењима, 

изјавио је потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Зоран 

Михајловић. 

Он је за Тањуг рекао да Министарства рада предлаже измене пет одредби које се односе на рад 

на одређено време, начин исплате отпремнина, минималне зараде, разлоге за давање отказа, 

као и дефинисање колективних уговора. 

На данашњем састанку очекује се да ће представници владе јасно легитимисати чланове 

односно да ће гарантовати да ће они бити део групе и након формирања нове владе чиме би се 

омогућио даљи несметан рад, додао је Михајловић. 

Прошли састанак Радне групе за измене Закона о раду био је посвећен углавном дефинисању 

потребних процедура и овлашћења пре него што се приступи самим изменама закона. 

Радна група, коју би требало да чине представници владе, синдиката и послодаваца, требало би 

да одлучи да ли ће се ићи на измене Закона о раду или ће бити донет нови закон. Циљ је да се 

до 1. маја припреми нацрт закона, а да се он донесе до 30. јуна. 

То је договорено на састанку представника синдиката и Уније послодаваца Србије са првим 

потпредседником владе Александром Вучићем и министром Расимом Љајићем пре три недеље. 

Синдикати су се повукли из претходне радне групе која је радила на Нацрту измена и допуна 

Закона о раду, јер нису били задовољни већином предложених решења, а главне замерке су 

биле на регулисање рада на одређено време, начина исплате отпремнина, минулог рада, а 

противили су се и предложеним флексибилним облицима запошљавања, као и томе што је 

расправа заказана у време новогодишњих и божићних празника. 

Због негодовања синдиката, јавне презентације у Београду, Нишу и Крагујевцу су отказане, па 

је јавна расправа вођена само на сајту Министарства рада. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/o-konkretnim-resenjima-za-izmene-zakona-o-radu_463416.html
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Социјално-економски савет (СЕС), којем је 14. фебруара председавао премијер Ивица Дачић, 

оценио је да радна група што пре треба да оконча рад на изради нацрта закона о раду. Одлука 

да се поново разматрају измене радног законодавства донета је на седници СЕС-а у јануару, 

којој су присуствовали премијер Дачић и први потпредседник Александар Вучић. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=19&nav_id=813927 

Без плате 3 године и још се надају 
ИЗВОР: ТАЊУГ 

 

Прибој -- Педесет пет радника Фабрике седишта из Прибоја у реструктурирању, 

којима се дугује 36 плата, ступили су у штрајк упозорења, саопштава Самостални 

синдикат. 

 Генералну обуставу рада заказали су за седам дана. 

Они захтевају хитну исплату најмање две плате, оверу здравствених књижица и помоћ државе у 

плаћању дуга за струју, која је фабрици искључена још пре неколико месеци, како би могли да 

организују производњу и реализују уговорене извозне послове за Италију и Румунију.  

 

У прибојској Фабрици седишта кажу да су више пута као предузеће у реструктурирању тражили 

од Владе Србије и Министарства привреде помоћ како би радници и њихове породице могли да 

преживе и организују производњу, али стигла су једино обећања.  

Због тога су принуђени да се за своја права боре штрајком, који ће, ако прерасте у генерални, 

трајати све до испуњења захтева, наводу синдикат Фабрике седишта из Прибоја у саопштењу. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=19&nav_id=814104 

Гоша: Дуг радницима 9 плата 
ИЗВОР: ТАЊУГ 

Смедеревска Паланка -- Индустријски синдикат ГОША Фабрике шинских возила у 

Смедеревској Паланци упозорава на тежак положај запослених којима, како 

наводе, није исплаћено девет плата. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=19&nav_id=813927
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=19&nav_id=814104


21 

 

Синдикат је, такође, указао да фирма није у могућности да плаћа своје обавезе према 

добављачима и јавним предузећима и да је веома тешко да послује у таквом амбијенту и "када 

се послови које индустрија у Србији може да ради дају страним фирмама". 

"Мучни осећај о причама о реформама, о подршци реалној економији и тржишној привреди 

створен је код нас који још имамо снаге и жилаво се боримо да опстанемо у привредној слици 

Србије, а за посао за који смо одрадили иза који је наша држава требало одавно да уплати 

новац нашој фабрици, а не уплаћује га због разноразних бирократских процедура", наводи се 

у саопштењу.  

 

Синдикат, такође, додаје да тај синдикат не може никако да оправда чињеницу да није 

исплаћено девет плата радницима. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/radnici-fabrike-sedista-u-strajku-upozorenja_463237.html 

Радници Фабрике седишта у штрајку упозорења 

ПРИБОЈ  

Педесет пет радника Фабрике седишта из Прибоја у реструктурирању, којима се 

дугује укупно 36 плата, данас су, према саопштењу Самосталног синдиката, 

ступили у штрајк упозорења. Генералну обуставу рада заказали су за седам дана. 

Они захтевају хитну исплату најмање две плате, оверу здравствених књижица и помоћ државе у 

плаћању дуга за струју, која је фабрици искључена још пре неколико месеци, како би могли да 

организују производњу и реализују уговорене извозне послове за Италију и Румунију. 

У прибојској Фабрици седишта кажу да су више пута као предузеће у реструктурирању тражили 

од Владе Србије и Министарства привреде помоћ како би радници и њихове породице могли да 

преживе и организују производњу, али стигла су једино обећања. 

Због тога су принуђени да се за своја права боре штрајком, који ће, ако прерасте у генерални, 

трајати све до испуњења захтева, наводу синдикат Фабрике седишта из Прибоја у саопштењу. 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/radnici-fabrike-sedista-u-strajku-upozorenja_463237.html
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СТУДИО Б 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=98246 

Сутра о конкретним решењима за измене 

Закона о раду  
Извор : Тањуг, 

Нови састанак Радне групе за измене Закона о раду биће одржан сутра. 

Синдикатима су већ стигли предлози ресорног министарства које измене је неопходно 

начинити и већ од сутра очекују се разговори о конкретним решењима, изјавио је 

потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Зоран Михајловић. 

Он је за Тањуг рекао да Министарства рада предлаже измене пет одредби које се односе на рад 
на одређено време, начин исплате отпремнина, минималне зараде, разлоге за давање отказа, 
као и дефинисање колективних уговора. 

"Око тих предлога можемо врло брзо да се договоримо и већ од сутра ћемо почети да 
разматрамо конкретна решења. У вези ових пет предлога за измене једноставније је 
разговарати јер је реч о 10 до 15 чланова закона, знатно мање него што је раније предложено", 
казао је Михајловић. 

Представници синдиката раније су указали да очекују од представника Министарства рада да 
изнесу став о томе шта је циљ и који су конкретни разлози мењања закона како би се утврдило 
које одредбе треба променити. 

На сутрашњем састанку очекује се да ће представници владе јасно легитимисати чланове 
односно да ће гарантовати да ће они бити део групе и након формирања нове владе чиме би се 
омогућио даљи несметан рад, додао је Михајловић. 

Прошли састанак Радне групе за измене Закона о раду био је посвећен углавном дефинисању 
потребних процедура и овлашћења пре него што се присупи самим изменама закона. 

Радна група, коју би требало да чине представници владе, синдиката и послодаваца, требало би 
да одлучи да ли ће се ићи на измене Закона о раду или ће бити донет нови закон. Циљ је да се 
до 1. маја припреми нацрт закона, а да се он донесе до 30. јуна. 

То је договорено на састанку представника синдиката и Уније послодаваца Србије са првим 
потпредседником владе Александром Вучићем и министром Расимом Љајићем пре три недеље. 

Синдикати су се повукли из претходне радне групе која је радила на Нацрту измена и допуна 
Закона о раду, јер нису били задовољни већином предложених решења, а главне замерке су 
биле на регулисање рада на одређено време, начина исплате отпремнина, минулог рада, а 
противили су се и предложеним флексибилним облицима запошљавања, као и томе што је 
расправа заказана у време новогодишњих и божићићних празника. 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=98246
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Због негодовања синдиката, јавне презентације у Београду, Нишу и Крагујевцу су отказане, па 
је јавна расправа вођена само на сајту Министарства рада. 

Социјално-економски савет (СЕС), којем је 14. фебруара председавао премијер Ивица Дачић, 
оценио је да радна група што пре треба да оконча рад на изради нацрта закона о раду. Одлука 
да се поново разматрају измене радног законодавства донета је на седници СЕС-а у јануару, 
којој су присуствовали премијер Дачић и први потпредседник Александар Вучи 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=98245 

Штрајк у Ансамблу "Коло" и оставка в.д. 

директора  
 Извор : Тањуг 

 

Запослени у Ансамблу "Коло" ступили су у једночасовни штрајк упозорења и "уз 
помоћ Самосталног синдиката културе Србије успели да натерају в.д. директора да 
поднесе писмену оставку". 

Такође, писмену оставку су поднели председници Управног и Надзорног одбора Ансамбла 

"Коло". 

Захтеви запослених прослеђени су Министарству културе. Запослени у "Колу" верују да ће 
Министарство благовремено реаговати и донети најбољу одлуку. Уколико захтеви не буду 
испуњени, наставиће са једночасовним штрајком упозорења, истиче се у данашњем саопштењу. 

Запослени у "Колу" су јуче саопштили да је Влада 29. децембра 2012. за в.д. директора 
Ансамбла именовала др Милинковића, а по Закону о култури вршилац дужности ову функцију 
може најдуже обављати једну годину. 

Они су указали на неправилности са којима се сусрећу: пад концертних активности у односу на 
претходне сезоне чиме је угрожен бенефицирани радни стаж уметника из играчког сектора, 
неиспуњавање Плана програмских активности за 2013. годину, иако су била одобрена новчана 
средства, "Коло" 13 месеци нема уметничког директора, чиме је директно прекршен Статут. 

Навели су и да се прерасподела радних места врши без поштовања одговарајуће процедуре, 
нарушени су међуљудски односи у колективу, исплата процентуалних додатака на лични 
доходак појединим запосленима, из буџетских средстава, врши се без знања и одобрења 
репрезентативног синдиката, чиме се крши Правилник о раду. 

Упркос овим проблемима, уметници Ансамбла "Коло" од данас до 21. фебруара радиће на 
заједничком сценско музичком пројекту "Аманет" са уметничким ансамблом Министарства 
одбране, који је посвећен обележавању стогодишњице Првог светског рата. 

 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=98245

