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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:479950-Prosecna-plata-38000-dinara 

Просечна плата 38.000 динара 
ФоНет  

Просечна зарада без пореза и доприноса у Србији, исплаћена у јануару ове године, 
износила је 37.966 динара и у односу на децембар прошле године, номинално је 
мања за 25,2 одсто, а реално је мања за 26,2 одсто 

 
Просечна зарада без пореза и доприноса у Србији, исплаћена у јануару ове године, износила је 
37.966 динара и у односу на децембар прошле године, номинално је мања за 25,2 одсто, а 
реално је мања за 26,2 одсто, саопштио је данас Републички завод за статистику. 

Бруто просечна зарада у Србији исплаћена у јануару 2014. године, износила је 52.438 динара. 

У односу на просечну зараду исплаћену у јануару прошле године, номинално је мања за 3,7 
одсто, а реално је мања за 6,6 одсто, наводи се у саопштењу. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/445390/Sindikat-metalaca-Platforma-za-zastitu-prava-radnika 

Синдикат металаца: Платформа за заштиту 
права радника 

Тањуг  

Самостални синдикат металаца Србије представио је данас платформу за наставак борбе за 

остваривање и заштиту права радника, коју ће упутити на разматрање и подршку и другим 

синдикалним организацијама у Србији, радницима, али и стручној и политичкој јавности у 

циљу добијања и њихових мишљења. 

Председник Савеза самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић рекао је на 

конференцији за новинаре да се најбитнији садржај платформе односи на колективне уговоре 

који би требало да буду основни документи уредјивања односа измедју света рада и света 

капитала, потом да се не сме злоупотребљавати радно време и коришћење годишњих одмора, 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:479950-Prosecna-plata-38000-dinara
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/445390/Sindikat-metalaca-Platforma-za-zastitu-prava-radnika
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који морају бити дефинисани законом као и да би требало да на прави начин буде дефинисан 

однос измедју синдиката и послодаваца. 

 

Осим о Закону о раду, у платформи су садржани основни ставови синдиката о предложеним 

законима о приватизацији, о изменама и допунама закона о стечају, затим о предузећима у 

реструктурирању, као и предлози за побољшање пословног амбијента. 

 

Вујовић је рекао да синдикати у наредном периоду очекују одговор из Министарства привреде 

на који начин и када ће бити решени проблеми са којима се радници из области металске 

индустрије и предузећа у реструктурирању суочавају, а који се, пре свега, односе на неоверене 

здравствене књижице, повезивање радног стажа и неисплаћене плате. 

 

У металској индустрији око 50.000 људи нема оверене здравствене књижице. 

Уколико се не реше ти проблеми, за своја права, додао је, покушаће да се изборе 

организовањем штрајкова. 

 

У тексту платформе, како је казано, садржано је "све што синдикати хоће, а не шта неће". 

 

"Позивамо стручну, политичку јавност, као и раднике и колеге из других синдиката да нам дају 

своје примедбе и сугестије и изнесу мишљење да ли су спремни да нас подрже у ономе што смо 

навели у тексту платформе", казао је Вујовић. 

 

Представнци синдиката указали су да би држава требало да реши пробелем предузећа у 

реструктурирању, као и да се донесу ваљане измене Закона о раду, као и закона о штечају и 

приватизацији. 

 

Када је у питању Закон о раду, Вујовић је рекао да би у четвртак требало поново да се одржи 

нов састанак Радне групе и да су синдикати задовољни у ком се правцу одвијају разговори. 

 

Он је прецизирао да се од 200 раније предложених одредби за измену, тај број свео на свега 

четири. 

 

У платформи су неведени и предлози за унапредјење пословног амбијента који би требало да 

омогући привредни раст и развој као и ново запошљавање. 

 

Саствни део платформе је и предлог Споразума о начину решавања најбитнијих питања за 

металску индустрију и запослене у тим предузећима. 
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На конференцији за новинаре представници синдиката фабрика ИМТ указали су да су пре 

неколико дана били на састанку у Министарству привреде где су изнели проблеме са којима се 

суочавају, а односе се на неисплаћене плате, личне дохотке, неповезани радни стаж и 

недостатак новца за покретање производње. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/445353/Sindikat-metalaca-Platforma-za-zastitu-prava-radnika 

Синдикат металаца: Платформа за заштиту 
права радника 

Бета  

Самостални синдикат металаца Србије представио је данас платформу за наставак борбе за 

заштиту права радника коју ће упутити свим синдикалним организацијама, радницима и 

политичким партијама. 

Како је речено на конференцији за новинаре, тај документ садржи ставове Синдиката металаца 

о законима о раду, приватизацији и стечају, као и предлоге о решавању судбине предузећа у 

реструктурирању и поправљању пословног амбијента. 

  

Председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић рекао је да се тај синдикат 

залаже да обавезно потписивање колективних уговора, који ће уредити однос измедју 

запослених и њихових послодаваца. 

  

Он је додао да је по први пут догадаја да "синдикат излази са текстом шта хоће, а не о томе шта 

неће". 

  

Вујовић је подсетио да је Самостални синдикат металаца злог лошег положаја радника 24. 

јануара организовао протест у Београду који је окупио око 5.000 људи, али је оценио да се од 

тада ништа није променило. 
 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/445353/Sindikat-metalaca-Platforma-za-zastitu-prava-radnika
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/445372/DacicOtvaranje-novih-radnih-mesta-glavni-zadatak-vlade 

Дачић:Отварање нових радних места главни 
задатак владе 

Бета  

Најважнији задаци Владе Србије јесу оживљавање привреде и отварање нових радних места, 

изјавио је данас премијер Ивица Дачић у разговору са члановима делегације Европске 

конфедерације синдиката. 

Како се наводи у саопштењу Владе Србије, у разговору с делегацијом, коју је предводио 

секретар Европске конфедерације синдиката Бернадет Сегол, Дачић је рекао да Влада Србије 

негује социјални дијалог као пут за изградњу социјално одрживог друштва. 

  

- Србија, негујући основне социјалне вредности, промовише европски социјални модел. Улога 

државе је да помаже предузећима и радницима, као и да радничка права стандардизује у 

складу с Повељом ЕУ - истакао је Дачић. 

  

На састанку је речено да су синдикати опредељени за одрживе реформе и у читавој Европи се 

залажу за јаку социјалну димензију која се фокусира на интересе радника и брзи развој 

економије. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/445331/Dacic-sa-delegacijom-Evropske-konfederacije-sindikata 

Дачић са делегацијом Европске 
конфедерације синдиката 

Тањуг  

Улога државе је да помаже предузећима и радницима, као и да радничка права стандардизује у 

складу са Повељом Европске уније, рекао је председник Владе Србије Ивица Дачић у разговору 

са члановима делегације Европске конфедерације синдиката, коју је предводила секретар ове 

конфедерације Бернадет Сегол. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/445372/DacicOtvaranje-novih-radnih-mesta-glavni-zadatak-vlade
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/445331/Dacic-sa-delegacijom-Evropske-konfederacije-sindikata
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Влада Србије, нагласио је Дачић, негује социјални дијалог као пут за изградњу социјално 

одрживог друштва. 

  

Како је саопштила владина Канцеларија за сарадњу са медијима на састанку је речено да су 

синдикати опредељени за одрживе реформе и у читавој Европи се залажу за јаку социјалну 

димензију, која се фокусира на интересима радника и брзи развој економије. 

  

Премијер Дачић је казао да Србија, негујући основне социјалне вредности, промовише 

европски социјални модел. 

  

- За Владу Србије најважнији задаци су оживљавање привреде и отварање нових радних места - 

рекао је премијер Дачић у разговору са члановима делегације Европске конфедерације 

синдиката, наводи се у саопштењу. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/445325/Minimalac-nedovoljan-za-pristojan-zivot 

Минималац недовољан за пристојан живот 

Тањуг  

Минимална и просечна зарада у Србији недовољне су за пристојан живот, а многе земље у 

региону имају веће минималне зараде него што је наша просечна плата, саопштио је 

Независни синдикат јавних служби. 

Синдикат је подсетио да у Словенији минималац износи 500 евра, али је тамо и просечна 

зарада готово 1.000 евра, док је у Хрватској минимална заарада у висини 39 одсто просечне 

плате остварене у претходној години и износи 375 евра. 

  

Минималац је у Црној Гори предмет договора владе и синдиката и на нивоу је од око 30 одсто 

просечне зараде у држави, док је у Македонији она први пут недавно уведена и износи око 131 

евро. 

  

Према наводима тог синдиката дошло се до тога да чак и они са платама изнад просека тешко 

достижу садашњу потрошачку корпу, док они који имају зараду у висини републичког просека 

за потрошачку корпу треба да издвоје готово једну ипо просечну зараду. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/445325/Minimalac-nedovoljan-za-pristojan-zivot
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Све ово Влада Србије требало би да има на уму, када се буде изјашњавала о минималној заради, 

саопштио је Независни синдикат јавних служби. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/445313/Prosecna-plata-u-januaru-pala-na-37966-dinara 

Просечна плата у јануару пала на 37.966 
динара 

Бета  

Просечна нето зарада у Србији у јануару је износила 37.966 динара и номинално је била мања 

за 25,3 одсто него у децембру прошле године, а реално за 26,3 одсто, саопштио је данас 

Републички завод за статистику. 

У поређењу с јануаром 2013. године, та зарада је номинално била мања за 3,1 одсто, а реално за 

шест одсто. 

  

Просечна зарада с порезима и доприносима у јануару ове године је износила 52.438 динара и 

номинално је за 25,2 одсто била мања него у децембру, а реално за 26,2 одсто. 

  

У односу на зараду исплаћену у јануару 2013. године, зарада је била номинално мања за 3,7 

одсто, а реално за 6,6 одсто. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/445379/Vucic-Usvajanje-Zakona-o-radu-je-prioritet 

Вучић: Усвајање Закона о раду је приоритет 

Танјуг  

Београд - Србија ће наставити са реформама, медју којима је један од приоритета усвајање 

Закона о раду, рекао је данас први потпредседник Владе Александар Вучић у разговору са 

генералним секретаром Европске конфедерације синдиката Бернадетом Сегол. 

Вучић је казао да ће Влада Србије и убудуће сарађивати са представницима синдиката, како би 

се пронашло обострано прихватљиво решење, наводи се у владином саопштењу. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/445313/Prosecna-plata-u-januaru-pala-na-37966-dinara
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/445379/Vucic-Usvajanje-Zakona-o-radu-je-prioritet
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Генерални секретар Европске конфедерације синдиката је указала на то да је социјални дијалог 

један од најваž нијих сегмената економске стабилности и напретка. 

 

Социјални дијалог, према њеним речима, није само размена мишљења, већ и обострано 

преузимање одговорности. 

  

Састанку су присуствовали и председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав 

Орбовић и председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Бранислав Чанак. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Bez-radne-knjizice-nema-penzije-za-prognane-s-KiM.sr.html 

Без радне књижице нема пензије за 
прогнане с КиМ 
Онима који су избегли из наше јужне покрајине, без обзира на националност, а који би да им се 

део стажа тамо остварен призна за пензију у Србији, као доказ морају да приложе оригинални 

документ, а не потврде с печатом самопроглашене Републике Косово 

Када је Албанка с Косова, лојална Србији (данас живи у Београду), дошла пре десетак дана у 
Фонд ПИО да се распита за услове пензионисања, јер има 62 године старости и више од 15 
година радног стажа оствареног у Штимљу, из нашег пензијског фонда су јој затражили доказ о 
радном стажу из ове српске покрајине. 

Специјални институт у Штимљу где је, како каже ова наша читатељка, која се јавила за помоћ, 
радила као лекарски помоћник до 1999. године када је напустила Косово, издао јој је потврду о 
раду на неодређено време с грбом „Републике Косово”. 

Била је, каже, уверена да ће овако најлакше решити свој проблем, јер је радила у државној 
институцији Србије. У потврди, коју је превео судски преводилац с Косова и оверио својим 
печатом, стоји да је та наша читатељка „била запослена на неодређено време од 1984. до 1999. 
године у Специјалном институту у Штимљу”. Нажалост, речено јој је, а она нама пренела, што 
смо касније и проверили, да јој тај папир ништа не значи, не само због печата непризнате 
републике Косово, већ што јој је за остваривање пензије у Србији потребан оригинални 
документ. Најбоље радна књижица. У Фонду ПИО посаветовали су је да, док не прибави 
тражени документ, докупи годину и по стажа у Србији и тако испуни услов за пензију. Бар за 
онај део од 1999. до данас 

До радне књижице, каже наша саговорница, не може да дође, јер је с породицом буквално 
побегла с Косова с нашом војском. С обзиром на то да она није усамљен случај, пита како да 
реши проблем и наплати своје године радног стажа на Косову. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Bez-radne-knjizice-nema-penzije-za-prognane-s-KiM.sr.html
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Упућени у рад владине радне групе, која се бави овим питањем, кажу, да су упознати с оваквим 
и сличним случајевима и да има бар стотинак њих који деле судбину наше читатељке. 

Сама потврда о радном стажу, на којој је печат такозване Републике Косово, за Србију и њен 
Фонд ПИО није валидан доказ, али то никако не значи да се сваки појединачни случај неће 
решити. Право на пензију, без обзира на националност, цивилизацијска је тековина и мора се 
признати где год се уживалац тог права налази. Проблем се, тврде у Фонду ПИО, може лако и 
једноставно решити ако се приложи званичан документ (макар решење о годишњем одмору) 
из кога ће се видети основаност захтева. 

Потврда о радном стажу с КиМ може бити призната ако на њој постоји печат УНМИК-а, али 
опет уз радну књижицу, јер је у пракси било много случајева да су се потврде с печатом 
УНМИК-а издавале, а да ти људи немају ни дана радног стажа. 

Србија још увек нема решено ово питање с КиМ нити било какав споразум с тамошњим 
пензијским фондом којим би се овај проблем међусобно решавао, те Фонд ПИО, каже наш 
извор, нема могућности да другачије призна стаж са КиМ. 

Исти извор додаје да се пензије у Србији, ма о коме се радило, никада нису и неће одобравати 
на националној основи. Ова и слична питања, сазнајемо, требало би да се нађу за 
преговарачким столом у Бриселу, током треће или четврте рунде преговора. Све док се, дакле, 
не донесе коначна и јасна одлука како признати стаж људи с Косова и Метохије, а који живе у 
Србији, они само уз званичне документе (радну књижицу) могу да рачунају на заслужену 
пензију. 

Јасна Петровић-Стојановић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Plata-u-Zelezari-do-kraja-nedelje.sr.html 

Плата у Железари до краја недеље 
Челичана тренутно ради са 50 одсто капацитета, јер обим продаје готових производа и износ 

кредита не омогућавају набавку већих количина сировина 

Смедерево – Радницима „Железаре Смедерево” биће до краја недеље исплаћене плате које 
касне због проблема насталих прошлонедељном блокадом рачуна од стране „Србијагаса”, 
изјавио је Бранче Стојановић,председник Скупштине „Железаре”. Стојановић је демантовао 
тврдње да је реч о политичком сукобу на релацији СПС – СНС и рекао да је пуштање менице 
као средства обезбеђења плаћања сасвим нормална ствар у пословању. 
Свако ко иоле познаје пословање привреде зна да су овакве ствари нормална појава, јер 
дуговања свако мора да измири, па макар то било и државно предузеће, сматра председник 
железарине скупштине. „Србијагас” је блокирао рачун „Железаре” пустивши меницу од 6,3 
милиона евра дуга за гас. Рачун је истог дана одблокиран приливом средстава од наплате, али 
то није довољно за исплату зарада. Синдикати су у свакодневном заседању са руководством 
које тражи решење са надлежним државним органима. 

Стојановић каже да челичана тренутно ради са 50 одсто капацитета, јер обим продаје готових 
производа и ситуација са банкарским кредитима не омогућавају набавку већих количина 
сировина. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Plata-u-Zelezari-do-kraja-nedelje.sr.html
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Прави се озбиљна анализа пословања „Железаре” и надам се да ће влада имати решење за 
стратешког партнера, а сви они инсистирају да „железара” ради. Инвестициони фонд Вествуд 
тренутно снима стање у фабрици и ускоро очекујемо да се изјасне, казао је Стојановић. 

 Он се осврнуо и на ставове бројних аналитичара, који кажу да 5.000 људи у „Железари” прима 
плату, јер држава даје субвенције. Каже да се на производњу челика у Смедереву ослања знатан 
број српских предузећа, односно да од челичане само директно зависи око 5.000 радника, а да 
је заправо реч о 25.000 људи везаних за пословање „железаре”. 

Бранче Стојановић је открио да је пред Нову годину озбиљно претила могућност гашења 
„Железаре”, јер тадашњи министар привреде, Саша Радуловић, није дозвољавао да се 
репрограмирају обавезе фабрике према Фонду за развој, што је био и један од разлога за његову 
смену. 

Држава не сме да дозволи да „Железара” стане, а ако би ова или нека будућа влада донела 
одлуку да се она затвори, бићу на челу свих протеста које радници и синдикати буду 
организовали, јер је „Железара” извор живота за Смедерево, поручио је председник Скупштине 
„Железаре”. 

О. Милошевић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_zelvoza_ponovo_u_zgradi_gradske_uprave_u_smederevu.4.html?new

s_id=276914 

Радници Желвоза поново у згради градске 
управе у Смедереву 

АУТОР: Г. В. 

Београд - Око 30 радника смедеревског Желвоза јуче је поново ушло у зграду Скупштине града 
Смедерева и затражило да им се обрати градоначелница Јасна Аврамовић - изјавио је за Данас 
Мики Нојић, председник Синдиката Слога - Желвоз. До закључења овог издања нашег листа 
није дошло до тога, а радницима је речено да се градоначелница налази на путу. 
 
- На одмрзавање протеста смо се одлучили зато што су радници забринути јер нису добили 
решења за социјални програм, а који је наводно одобрен на седници Владе у суботу, 22. 
фебруара. Радници су забринути јер сумњају да је обећање изречено само због предизборне 
кампање која је у току и да од тога ништа неће бити. Имаћемо састанак на коме ћемо одлучити 
да ли ћемо напуштати зграду или не, али у сваком случају не одустајемо све док власти не 
испуне оно што су обећале - истиче Нојић. 

После више од месец дана протеста, штрајкова и саобраћајних блокада , радницима се 16. 
фебруара приликом страначке посете Смедереву обратио Александар Вучић, први 
потпредседник Владе Србије и дао гаранцију да ће се до петка, 21. фебруара, решити проблем 
са отпремнинама радника, што је резултирало замрзавањем протеста и напуштањем зграде 
Скупштине града Смедерева. Радници Желвоза очекују потписана решења за исплату 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_zelvoza_ponovo_u_zgradi_gradske_uprave_u_smederevu.4.html?news_id=276914
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_zelvoza_ponovo_u_zgradi_gradske_uprave_u_smederevu.4.html?news_id=276914
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социјалног програма, по којем би се запосленима са више од 20 година стажа исплатило 300 
евра по години, а за оне до 20 година 10 просечних зарада у Србији. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/dve-trecine-srbije-sanja-posao-u-javnom-sektoru 

Две трећине Србије сања посао у јавном 
сектору 
Предузетништво је основни покретач развоја сваке привреде, али је проблем у 
томе што оно у Србији баш и није популарно јер огромна већина грађана и даље 
сања посао у државним фирмама. 

Две трећине грађана у Србији жели да се запосли у јавном сектору, показало је истраживање 
Центра за високе економске студије (ЦЕВС), које је представљено данас на округлом столу 
„Предузетништво у Србији – нужда или прилика?” 

Предузетништво, као први избор запошљавања у Србији, знатно је ниже од европског просека, 
и по томе смо, у поређењу с новим чланицама ЕУ, бољи само од Словеније. 

Истраживање је показало да би 30 одсто грађана покренуло сопствени посао, пет одсто би 
радило за плату у приватном сектору и чак 65 одсто би желело да се „ухлеби” у јавном сектору. 
Млађи су склонији самозапошљавању, а највише они између 18 и 29 година (36 одсто). 
Предузетништву су више склони мушкарци – 33 одсто, спрам 27 одсто жена. Ипак, стручњаци 
су на округлом столу оценили да ниједан страни инвеститор не може заменити енергију 
хиљада предузетничких подухвата и идеја. 

Директорка Центра за високе економске студије Кори Удовички је рекла да се у Србији решење 
за превазилажење тешкоћа у привреди види кроз чекање директних страних инвестиција које 
би „као спасилачка коњица прешле границу”, или у помоћи државе, која не уме нити може да 
буде предузетник. Она је оценила да су то погрешни приступи и да треба да се окренемо 
предузетништву, чији би развој могао спасти српску економију. 

Директор Делегације немачке привреде у Србији Мартин Кнап рекао је да мале фирме у Србији 
имају добре идеје и да би јачање сектора малих и средњих предузећа могло допринети развоју 
српске привреде. Кнап је истакао да су, по његовом мишљењу, за Србију кључне инвестиције у 
области туризма, транспорта, ИТ сектора, али и производња и извоз онога што се тражи на 
светском тржишту. Он је упозорио на то да би „српски политичари требало пажљиво да прате 
грчку кризу јер постоји опасност да се неке грешке понове ако се не буде водило рачуна”. 
Директор Европске инвестиционе банке у Србији Андреас Беикос подсетио је на то да је та 
банка одобрила 150 милиона евра зајма за инфраструктурне пројекте и за мала и средња 
предузећа у Србији, и позвао компаније да конкуришу. То је први део кредитне линије ЕИБ-а 
од укупно 500 милиона евра, која је намењена привредном опоравку и помоћи европским 
интеграцијама Србије. Он је истакао да, осим идеје, предузећа морају да имају добре и јасне 
планове и да их јасно представе ЕИБ-у. По његовим речима, ЕИБ је највећи кредитор Србије и 
од 2001. до сада су у нашу земљу ушле 4,2 милијарде евра. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/dve-trecine-srbije-sanja-posao-u-javnom-sektoru
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Руководилац пројекта Међународне финансијске корпорације (Светска банка) Виолана Конар 
Лиси поручила је властима у Србији да морају пажљиво да ослушкују потребе приватног 
сектора уколико желе да га развију, као и да мора да се поправи имиy предузетништва у 
Србији. 

Округли сто је организован у сарадњи с Фондацијом „Конрад Аденауер”. 

Д. Урошевић 
  

Спас на светском тржишту 
Власник компаније „Буцк” Дарко Будеч оцењује да је српско тржиште мало и да излаз треба 
тражити на светском тржишту. 

– Домаће тржиште би требало да буде одскочна даска, али је, нажалост, та даска све краћа и 
трулија и често пуца и пада у воду – казао је Будеч. 

Он је рекао да су домаћи софтвераши веома успешни у свету зато што у тој области нема 
препрека. 

АКТЕР 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-76590-delegacija-evropskih-sindikata-u-beogradu.html 

ДЕЛЕГАЦИЈА ЕВРОПСКИХ СИНДИКАТА У 
БЕОГРАДУ 
 

Тањуг  

Делегација европске конфедерације синдиката предовођена секретарком Бернадет Сегол 

боравила је данас у посети Београду 

Током посете чланови делегације састали су се са премијером Србије Ивицом Дачићем и првим 
потпредседником Владе Александром Вучићем. 
 
Сегол је поручила да су синдикати у читавој Европи опредељени за одрживе реформе и јаку 
социјалну димензију и указала на то да је социјални дијалог од изузетне важности за 
економску стабилност и напредак земље. 
 
Премијер Дачић је истакао да су за Владу Србије најважнији задаци оживљавање привреде и 
отварање нових радних места и додао да је улога државе да помаже предузећима и радницима, 
као и да радничка права стандардизује у складу са Повељом ЕУ. 
 
"Влада Србије негује социјални дијалог као пут за изградњу социјално одрживог друштва. 
Србија, негујући основне социјалне вредности, промовише европски социјални модел", 
нагласио је Дачић, а саопштио Кабинет премијера 
 
На састанку је речено да су синдикати опредељени за одрживе реформе и у читавој Европи се 
залажу за јаку социјалну димензију, која се фокусира на интересима радника и брзи развој 
економије. 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-76590-delegacija-evropskih-sindikata-u-beogradu.html
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Вучић је истакао да ће Србија наставити да спроводи реформе, међу којима је један од 
приоритета усвајање Закона о раду. 
 
Он је казао да ће Влада Србије и убудуће сарађивати са представницима синдиката, како би се 
пронашло обострано прихватљиво решење, наводи се у владином саопштењу. 
 
Генерални секретар Европске конфедерације синдиката је указала на то да је социјални дијалог 
један од најважнијих сегмената економске стабилности и напретка. 
 
Социјални дијалог, према њеним речима, није само размена мишљења, већ и обострано 
преузимање одговорности. 
 
Састанку су присуствовали и председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав 
Орбовић и председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Бранислав Чанак. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=25&nav_id=816478 

Платформа за заштиту права радника 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Самостални синдикат металаца Србије представио је платформу за 

наставак борбе за остваривање и зашститу права радника. 

  

Платформу ће упутити на разматрање и подршку и другим синдикалним организацијама у 

Србији, радницима, али и стручној и политичкој јавности у циљу добијања и њихових 

мишљења. 

Председник Савеза самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић рекао је на 

конференцији за новинаре да се најбитнији садржај платформе односи на колективне уговоре 

који би требало да буду основни документи уређивања односа између света рада и света 

капитала, потом да се не сме злоупотребљавати радно време и коришћење годишњих одмора, 

који морају бити дефинисани законом као и да би требало да на прави начин буде дефинисан 

однос између синдиката и послодаваца.  

 

Осим о Закону о раду, у платформи су садржани основни ставови синдиката о предложеним 

законима о приватизацији, о изменама и допунама закона о стечају, затим о предузећима у 

реструктурирању, као и предлози за побољшање пословног амбијента.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=25&nav_id=816478
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Вујовић је рекао да синдикати у наредном периоду очекују одговор из Министарства привреде 

на који начин и када ће бити решени проблеми са којима се радници из области металске 

индустрије и предузећа у реструктурирању суочавају, а који се, пре свега, односе на неоверене 

здравствене књижице, повезивање радног стажа и неисплаћене плате.  

 

У металској индустрији око 50.000 људи нема оверене здравствене књижице. Уколико се не 

реше ти проблеми, за своја права, додао је, покушаће да се изборе организовањем штрајкова.  

 

У тексту платформе, како је казано, садржано је "све што синдикати хоће, а не шта неће".  

 

"Позивамо стручну, политичку јавност, као и раднике и колеге из других синдиката да нам 

дају своје примедбе и сугестије и изнесу мишљење да ли су спремни да нас подрже у ономе 

што смо навели у тексту платформе", казао је Вујовић.  

 

Представнци синдиката указали су да би држава требало да реши пробелем предузећа у 

реструктурирању, као и да се донесу ваљане измене Закона о раду, као и закона о штечају и 

приватизацији.  

 

Када је у питању Закон о раду, Вујовић је рекао да би у четвртак требало поново да се одржи 

нов састанак Радне групе и да су синдикати задовољни у ком се правцу одвијају разговори.  

 

Он је прецизирао да се од 200 раније предложених одредби за измену, тај број свео на свега 

четири. У платформи су неведени и предлози за унапређење пословног амбијента који би 

требало да омогући привредни раст и развој као и ново запошљавање.  

 

Саствни део платформе је и предлог Споразума о начину решавања најбитнијих питања за 

металску индустрију и запослене у тим предузећима.  

 

На конференцији за новинаре представници синдиката фабрика ИМТ указали су да су пре 

неколико дана били на састанку у Министарству привреде где су изнели проблеме са којима се 

суочавају, а односе се на неисплаћене плате, личне дохотке, неповезани радни стаж и 

недостатак новца за покретање производње. 
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Њихов минималац већи од наше плате 
ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Минимална и просечна зарада у Србији недовољне су за пристојан 

живот, а многе земље у региону имају веће минималне зараде него што је наша 

просечна плата. 

 Независни синдикат јавних служби је подсетио да у Словенији минималац износи 500 евра, 

али је тамо и просечна зарада готово 1.000 евра, док је у Хрватској минимална заарада у 

висини 39 одсто просечне плате остварене у претходној години и износи 375 евра. 

Минималац је у Црној Гори предмет договора владе и синдиката и на нивоу је од око 30 одсто 

просечне зараде у држави, док је у Македонији она први пут недавно уведена и износи око 131 

евро.  

 

Према наводима тог синдиката дошло се до тога да чак и они са платама изнад просека тешко 

достижу садашњу потрошачку корпу, док они који имају зараду у висини републичког просека 

за потрошачку корпу треба да издвоје готово једну ипо просечну зараду.  

 

Све ово Влада Србије требало би да има на уму, када се буде изјашњавала о минималној заради, 

саопштио је Независни синдикат јавних служби. 
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