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http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:481891-Krusevac-Radnici-14-oktobra-10-meseci-bez-plate 

Крушевац: Радници “14. октобра” 10 месеци без 

плате 
С. БАБОВИЋ  

Радници ИМК „14. октобар“ тврде да се предузеће налази у кризи, без перспективе 

и посла. Синдикати: Реализација уговора мизерна. Руководство: Тражимо кредит 

од државе 

 
КРУШЕВАЦ - Представници Самосталног синдиката ИМК „14. октобар“ саопштили су да је 
ситуација у овом предузећу у реструктурирању на граници издржљивости за 1.500 запослених 
радника, јер им се дугује више од 10 плата. Осим зарада нема ни посла, а реализацију уговора 
оцењују као мизерну. 
- У до сада објављеним информативним листићима у предузећу нема ниједног посла за који је 
потписан уговор о реализацији који даје било какву перспективу предузећу и запосленима - 
наводи, између осталог, Љубиша Велимировић, председник Самосталног синдиката. - 
Скептичан сам и у вези са најавама о доласку инвеститора. Не реализује се ни спровођење 
социјалног програма за 617 запослених који су већ у два наврата потписивали документацију. 
Синдикалци истичу да је у претходних 10 месеци од постављења актуелног руководства 
реализација посла износила 265,9 милиона динара, а да је у 2010. години премашивала 
милијарду. Из руководства ИМК „14. октобар“ стиже одговор да би реализација посла била и 
већа да је било обртних средстава, то јест кредитне подршке од државе. 
- У последњих 10 месеци реализовани су послови са традиционалним купцима (РБ „Колубара“, 
„Костолац“, РТБ „Бор“, „Железара Смедерево“, „Трепча“, РУ „Ресавица“ и РУ „Пљевља“) - 
речено је „Новостима“ у овом предузећу. - Што се тиче производних планова до краја године, 
донет је динамички план производње за 2014. годину по коме се ради. У току су преговори са 
представницима министарства око реализације социјалног програма. 
Представници синдиката кажу да су били стрпљиви и чекали да институције система помогну 
да предузеће изађе из кризе. Исплата минималца је осмишљена као позајмица предузећу, које, 
уз то, већ дугује радницима и за трошкове превоза, посмртнице, боловања. Велимировић 
напомиње и да су плаћена одуства и позив запосленима да могу да користе све видове одсуства 
у супротности са најавом директора да је предузеће упослено у довољној мери. 
 

ПОРТИРИ 
У СИНДИКАТУ тврде да се по евидентирању крађе 380 килограма бакра, о чему су „Новости“ 
писале, производни радници ангажују да буду портири и 24 сата чувају машине које не раде а 
тиме се наводно спречавају крађе. 
- Не постоји никаква наредба о чувању машина у том погону, већ је то дужност сваког 
запосленог у индустрији, да води рачуна о својим средствима рада и о простору у којем ради - 
одговарају из пословодства. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:481891-Krusevac-Radnici-14-oktobra-10-meseci-bez-plate
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Лекари штрајкују у понедељак 
Б.РАДИВОЈЕВИЋ  

Медицинари не одустају од захтева да се укине солидарни порез, па ће чланови 

синдиката „Независност” у понедељак прекинути рад од 12 до 13 сати, док ће 

синдикат лекара и фармацеута штрајковати целог дана 

ДВА од укупно четири репрезентативна синдиката у здравству штрајковаће у понедељак због 
умањења плата за такозвани солидарни порез и забране запошљавања у наредне две године. 
Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност“ прекинуће рад од 12 до 13 сати 
у 134 здравствене установе, а чланови Синдиката лекара и фармацеута Србије штрајковаће цео 
дан - од 7 до 19 сати. Из синдиката најављују да ће збрињавати само децу, труднице и хитне 
случајеве. 
Зоран Илић, председник Гранског синдиката здравства и социјалне заштите „Независност“, 
каже да ће у штрајку упозорења учествовати 20.000 њихових чланова: 
- Од почетка смо упозоравали Владу и министарства здравља и финансија да ће уредба о 
опорезивању зарада у јавним службама и забрана запошљавања узроковати поремећај у 
здравственом систему. 
Од 120.000 запослених у здравству, солидарни порез погађа само 17.000 специјалиста, чије 
плате прелазе лимит за солидарно опорезивање од 60.000 динара. Плата специјалисте је 
75.000 динара, а на то се додају дежурства и прековремени рад. 
 

ПОЧИЊУ ПРЕГОВОРИ 
ЗОРАН Илић каже да је Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност“ 
покренуо поступак оцене уставности солидарног пореза и затражио да се опорезивање укине до 
доношења одлуке Уставног суда. Илић најављује да ће ове недеље почети преговори са 
Министарством здравља, а уколико се не постигне договор не искључује ни могућност 
радикализације протеста после избора. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/448488/Dve-plate-tek-da-se-prezivi 

Две плате тек да се преживи 

Данијела Нишавић, Зорица Лазаревић  

За нормалан живот просечне породице у Србији месечно је потребно минимум 120.000 динара, 

односно нешто више од две просечне зараде. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:481881-Lekari-strajkuju-u-ponedeljak
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/448488/Dve-plate-tek-da-se-prezivi
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(+) Кликните за увећање 

 

Однос потрошачке корпе и плате, гледано очима статистике, последњих година показује да је 

просечној породици увек недостајало новца да намири основне животне потребе. Најновији 

податак је да је корпа за трећину тежа у односу на плату. Толико недостаје да би се подмирило 

најосновније. Иначе, званична потрошачка корпа не обухвата трошкове за струју, комуналије... 

  

- Већина нема довољно новца. За нормални живот четворочлане породице, и то ако се живи у 

урбаном месту, потребно је 150.000 динара, односно трочланој је неопходно 120.000 - каже за 

“Блиц” Драгован Милићевић, државни секретар у Министарству трговине. 

  

Пошто увек недостаје новца, како указује наш саговорник, домаћинства су приморана да 

штеде. Најчешће на куповини одеће и обуће, а затим и на култури. 

  

Анкета у Београду: Који је минимум за породични 

буџет? 

  

Дејан Тодоровић (43): Да би самац преживео треба вам 

минимум 50.000 динара. То покрива само комуналије, да 

једеш и да се купаш, а намирнице купујеш на акцијама. 

Небојша Ћук (65):  Неопходно је најмање 80.000 динара да 

би једна особа нормално живела. У то не спадају одлазак на 

море и ресторане. 

Драгана Ђорђевић (50):  За пристојан живот - 100.000 

динара. Наравно, ако не вучете неки кредит или не плаћате 

станарину. Толико је потребно да бисте се хранили и 

облачили. 

Јелена Јовановић (41): Око 120.000 динара једва да је 

довољно за нормалан живот фамилије. То је минимум ако 

не мислите да се тресете пред крај сваког месеца. 
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- Штеди се на гардероби, на исхрани. Уместо бољих намирница, купују се оне лошијег 

квалитета. Многи редукују изласке, дружења... - указује Милићевић. 

  

Да је криза, види се и по прометима у трговини. И ту статистика само потврђује очити пад 

стандарда. Промет робе у трговини на мало у јануару у односу на просек 2013. био је мањи за 14 

одсто.  

  

Према студији “Куповна моћ у Европи 2013/14” глобалне истраживачке компаније ГФК 7,2 

милиона становника Србије на располагању има за куповину укупно 22 милијарде евра, 

односно 3.032 евра по становнику, што Србију поставља на 34. место у Европи од 42 државе. На 

првом месту је Лихтенштајн са 58.844 евра по становнику. 

  

- Пад реалних плата и пензија у прошлој години износио је скоро три одсто, док се по 

пројекцијама буџета и инфлације за ову годину може очекивати сличан пад реалних плата и 

пензија, односно животног стандарда. Грађани ће као и да сада штедети где год буду могли - 

каже за “Блиц” Горан Николић из Института за европске студије. 

Ове недеље ће Народна банка Србије организацијом неколико радионица и трећи пут заредом 

учествовати у манифестацији “Светска недеља новца” од 10. до 14. марта. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/448485/Zbog-situacije-u-Ukrajini-Zelezara-Smederevo-ostala-bez-kupca 

Због ситуације у Украјини: Железара 
Смедерево остала без купца 

Д. Нишавић  

Послови наших предузећа и бизнисмена са Украјином тренутно су, углавном, замрзнути. 

Железара Смедерево још нема проблема у набавци сировина из ове земље, мада су, признају за 

„Блиц“ у Влади Србије, постале потпуно нереалне раније најаве да би челичана из Украјине 

могла да купи смедеревску Железару. 

  

- Засад радимо уобичајено, требало би да пошаљемо 5.000 тона каменог угља украјинског 

порекла за Бор. Крајем марта и товар за македонско тржиште - каже за „Блиц“ Славко 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/448485/Zbog-situacije-u-Ukrajini-Zelezara-Smederevo-ostala-bez-kupca
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Поповић, власник фирме „Лидер Про“ из Сремске Митровице, који већ две деценије послује са 

Украјином. 

  

Са пословним партнерима у Украјини је у контакту. 

  
- Чујемо се више пута дневно. Позвао сам их да породице преселе код мене, док се стање не 

смири - каже Поповић, који увози угаљ из области Доњецка. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/448520/Lekari-i-farmaceuti-Razumite-nas-strajk-nije-protiv-pacijenata 

Лекари и фармацеути: Разумите нас, штрајк 
није против пацијената 

Тањуг  

Синдикат лекара и фармацеута Србије, који је за данас најавио штрајк, саопштио је да тај 

протест свакако није, нити ће икада бити уперен против пацијената и замолио грађане за 

разумевање позвавши их да данас без преке поребе не долазе у домове здравља и болнице. 

Данашњи штрајк, како је оценио Синдикат лекара и фармацеута Србије, нажалост је једини 

начин да скрену пажњу надлежних на проблеме у здравству. 

 

"Ми смо на истој страни. Наша професија постоји ради вас. Својим радом и ентузијазмом 

чинимо овај здравствени систем бољим него што јесте и трудићемо се и даље да оно што није 

добро што мање осетите. Али даље срозавање наше професије истовремено значи и 

угрожавање ваших права као пацијената", поручио је тај Синдикат грађанима Србије. 

 

Синдикат лекара и фармацеута Србије замолио је пацијенте да без преке потребе у понедељак, 

10. марта, не долазе у домове здравља и болнице, како би поштедели и себе и њих евентуалних 

неспоразума. 

 

"Све што је акутно и хитно наравно да ће бити збринуто, али оно што није, мораће да сачека 

следећи дан. Још једном вас молимо за разумевање и подршку", поручио је Синдикат лекара и 

фармацеута. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/448520/Lekari-i-farmaceuti-Razumite-nas-strajk-nije-protiv-pacijenata
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nastavljaju_se_pregovori_sa_zastava_kamionima.4.html?news_id=277648 

У ФОКУСУ - Менаџмент кинеске компаније ЈАК долази у петодневну посету Србији 

Настављају се преговори са Застава 

камионима 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Представници топ менаџмента кинеске компаније ЈАК боравиће од 23. до 27. 

марта у Крагујевцу и Београду, где ће о могућој сарадњи са Заставом камиони разговарати, 

како се најављује, са надлежним државним званичницима и пословодствима Групе Застава 

возила и фабрике камиона. То је наставак преговора који је са менаџерима ЈАК-а крајем 

фебруара у Кини започело пословодство крагујевачких фирми. 
 Како Данас сазнаје, након разговора у Крагујевцу о могућностима сарадње са овдашњим 
произвођачима, делегација ЈАК-а ће се сусрести и са в.д. министра привреде Игором 
Мировићем, а највероватније и са председником Србије Томиславом Николићем, са којим су 
већ били у контакту прошле јесени, приликом посете наше државне делегације Кини, у којој су 
били и представници Заставе. 

У Групи Застава возила очекују да би приликом предстојеће посете менаџмента ЈАК-а могао да 
буде потписан протокол о сарадњи између те кинеске компаније и Групе Заставе возила, 
односно Заставе камиона, којим би било предвиђено да у Крагујевцу, у догледно време, почне 
склапање комбија, минибусева и камиона до осам тона носивости. ЈАК је, тврде у Застави, 
тренутно водећа кинеска компанија у области производње лаких комерцијалних возила. 

Група Застава возила и Застава камиони, подсетимо, имају договорену сарадњу и са још једном 
кинеском компанијом која производи камионе и минибусеве. Крајем лета прошле године, 
наиме, у Крагујевцу је потписан протокол о сарадњи између Заставе и кинеске Хуанг хаи, којим 
је такође предвиђена производња лаких камиона, минибусева и комбија у Застава камионима, 
али и пик-апова у Застава специјалним аутомобилима у Сомбору. Реализација протокола са 
фирмом Хуанг хаи је, према ранијим официјелним најавама из Групе Застава возила, требало 
да стартује још у последњем кварталу прошле године. 

У Застави кажу да преговори са фирмом Хуанг хаи нису званично прекинути, али да се у 
међувремену појавио ЈАК, који је, како истичу, ипак, највећа и најзначајнија кинеска 
компанија за производњу лаких комерцијалних возила и која је већ присутна у Европи. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nastavljaju_se_pregovori_sa_zastava_kamionima.4.html?news_id=277648
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До посла лако долазе још само програмери 

Број запослених у Србији се од септембра 2012. до истог месеца прошле године 
смањио за скоро 18.000. Тренутно је у земљи најлакше доћи до посла ако сте 
програмер,а најлакше га је изгубити уколико радите у грађевинарству, трговини, прерађивачкој 

индустрији, као и у банкама или осигурању, показују подаци.  

Према наводима економисте Мирослава Здравковића са сајта макроекономија.орг, највише се 
у претходних годину дана запошљавало у сектору административних и помоћних услужних 
делатности (више од пет хиљада нових радних места), затим у образовању, снабдевању водом и 
управљању отпадним водама, те у здравству и државној управи. 

С друге стране, у грађевинарству је посао изгубило 6.500 радника, у трговини преко пет 
хиљада, у прерађивачкој индустрији близу 4.700: У финансијским делатностима је без посла 
остало близу три хиљаде људи. 

Истраживање најпосећенијег домаћег Интернет сајта за тражење послова послови.инфостуд, 
показало је да незапослени често траже послове везане за туризам, саобраћај и логистику, као 
и маркетинг и ПР, али и да понуда ових радних места не задовољава потребе тржишта. Такође, 
иако послодавци веома често траже раднике у областима економије, трговине и продаје, та 
радна места су и најтраженија, тако да ни ту није лако доћи до радног места. 

Заправо, једини који релативно лако могу да дођу до посла, судећи према анализи овог сајта, 
јесу програмери. На листи огласа за посао за које је било најмање пријава, међу првих седам је 
чак шест оних у којима се траже различите врсте програмера. Међу 20 послова до којих се 
најлакше долази, осам је оних који се тичу програмирања. Од осталих послова до којих се 
релативно лако долази, ту су електротехнички и машински инжињери, фризери, фармацеути, 
кувари, месари, аутомеханичари... 

Мирослав Здравковић наводи да је број запослених лане порастао у 54 града или општине у 
Србији, а да је смањен у чак 107 локалних средина. Највише људи без посла је остало у 
Београду (7.700), а следи Нови Сад у којем је угашено више од две и по хиљаде радних места. 
На другој страни, број новозапослених највише је порастао у Нишу, Старој Пазови, Крагујевцу 
и Инђији. Управо је Срем регион у којем је отворено највише нових радних места више од 
3.200.       

В. Чворков 
  

За једно радно место 152 пријаве 
На сајту послови.инфостуд, наводе да је током прошле године преко њихове адресе расписано 
13.800 огласа за посао, а да је на њих послато преко 2.100.000 биографија. Другим речима, то 
значи да је просечан број пријава по огласу, узимајући у обзир све градове као и радне 
позиције, око 152 пријаве на једно радно место! 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/do-posla-lako-dolaze-jos-samo-programeri
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Да је програмери лакше да дођу до посла него осталим струкама у Србији, показује и податак 
да је за ове послове током прошле године било објављено скоро 500 огласа, али је у просеку, на 
ову позицију стизало је свега око 26 пријава. Дакле, скоро седам пута мање у односу на просек 
свих занимања. 

 


