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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:484320-Februarska-plata-veca 

Фебруарска плата већа 

АУТОР: Д. М.  

Републички завод за статистику саопштио је да је просечна зарада у Србији била 
за 15,9 одсто већа него у јануару, али је то повећање резултат исплате дела 
децембарских зарада пре Нове године 
 
Просечна зарада у Србији у фебруару износила је 44.057 динара, што је реално више за 15,9 
одсто него у јануару, објавио је Републички завод за статистику (РЗС). 
 
Овај двоцифрени раст зарада исплаћених у фебруару у односу на оне које су на рачуне „легле“ у 
јануару, није изненађење за статистичаре. Како тврде, уобичајено у фебруару се подели 
просечно више новца него у првом месецу године, јер се део децембарских зарада у многим 
фирмама исплати пред крај Нове године. У јануару стигне само део децембарске плате. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/452528/Prosecna-zarada-za-februar-44057-dinara 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-u-februaru-skocile-16-posto 

Просечна зарада за фебруар 44.057 динара 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Просечна нето зарада исплаћена у фебруару у Србији, износила је 44.057 динара и номинално 

је већа за 16 а реално за 15,9 одсто у односу на јануар, објавио је данас Републички завод за 

статистику. 

У поређењу са истим месецом 2013. године овогодишња просечна фебруарска зарада је 

номинално већа за 1,6 одсто а реално мања за један одсто. 

 

Просечна фебруарска бруто зарада је износила 60.845 динара и номинално је већа за 16 а 

реално за 15,9 одсто него у јануару.Та зарада је номинално већа за 1,1 одсто, а реално мања за 

1,5 одсто у порееђњу са фебруаром прошле године. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:484320-Februarska-plata-veca
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/452528/Prosecna-zarada-za-februar-44057-dinara
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-u-februaru-skocile-16-posto
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Просечна нето зарада у периоду јануар-фебруар ове године номинално је мања за 0,6 одсто а 

реално за 3,4 процента него у истом периоду прошле године, док је просечна бруто зарада у 

прва два месеца 2014. номинално мања за 1,1 одсто а реално за 3,9 процента него у истом 

периоду лани. 

 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/452539/Sindikat-zaposlenih-u-PIO-fondu-organizuje-strajk-upozorenja 

Синдикат запослених у ПИО фонду организује шš трајк 
упозорења 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Представници Синдиката запослених у Републичком ПИО фонду одлучили су да у четвртак, 

27. марта, одрже једночасовни штрајк упозорења будући да ће им у наредном периоду плате  

Председница тог синдиката Љиљана Кремић рекла је Тањугу, након одржане седнице одбора 

синдиката, да је донета једногласна одлука да се организује штрајк упозорења у периоду од 11 

до 12 сати, када, како је казала, неће радити ниједна служба у филијалама Фонда. 

  

- Ако наши захтеви у вези измене уредбе о платама не буду уважени, будући да ћемо данас 

упутити допис министарствима рада и финансија да буду обавештени о томе, организоваћемо 

ускоро и генерални штрајк, јер је заштита 3.500 људи на првом месту - навела је Кремић. 

  

Она је указала да запослени у Фонду ПИО раде "компликованије послове од свих организација 

обавезног здравственог осигурања, а већ сада имају плате мање плате од њих. 

  

- Са смањењем које је предвиђено од 21. марта запослени у фонду имаће мању плату од 

просечне у Републици Србији - истиче Кремић. 

  

Према њеним речима, проблем је у томе што су запосленима укинути сопствени приходи, 

односно регрес и топли оброк, јер према неким тумачењима, не спадају у јавну службу. 

Запослени су, како је рекла, доведени у такав положај због различитог тумачења прописа, 

односно тога где се и у коју врсту службе РФ ПИО сврстава, да ли припада јавној служби или не. 

  

Запослени су на састанку са руководством прошле недеље обавештени о томе да ће због 

препоруке Државне ревизорске институције (ДРИ) плате запосленима у том Фонду бити 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/452539/Sindikat-zaposlenih-u-PIO-fondu-organizuje-strajk-upozorenja
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смањене до 30 одсто, почев од 21. марта. ДРИ је у децембру прошле године донела препоруку 

којом је то предвиђено. 

  

Синдикат Фонда је пре три седмице на конференцији за новинаре најавио да ће организовати 

штрајк упозорења, уколико се буде дирало у њихова примања пре почетка примене Закона о 

платним разредима у јавном сектору и измене Уредбе за очување постојећих плата. Кремићева 

је тада изјавила да запослени не траже никакво повећање плате, нити додатна средства из 

буџета, већ да повод за њихово оглашавање представља извештај ДРИ из децембра прошле 

године и препорука да се плате запослених у фонду ПИО смање до 30 одсто. 

  

Представници синдиката су у фебруару ове године одржали састанак са представницима 

Министарства финансија и ДРИ, на коме је договорено да се крене у процедуру измене Уредбе 

до доношења Закона о платама, али, како наводе, то није испоштовано. Представници 

синдиката навели су да би у случају примене препоруке из налаза ДРИ, запосленима била 

ускраћена исплата регреса и топлог оброка, па би тако, на пример, виши стручни сарадник за 

решавање о правима из пензијског и инвалидског осигурања имао зараду од 30.373 динара, 

уместо 44.770 динара. 

  

Лекар вештак у првостепеном поступку имао би без топлог оброка и регреса зараду од 42.678 

динара, уместо 57.077 динара. Подсећају и да су идентичан проблем имали запослени у 

Националној служби за запошљавање, који су га решили тако што им је омогућено да својим 

актом и уредбом исправе спорно, како им се плате не би смањивале. 

 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/452512/Zaposleni-u-GSP-otkazali-protestnu-setnju-zakazanu-za-28-mart 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=03&dd=25&nav_category=12&nav_id=828353 

Запослени у ГСП отказали протестну шетњу заказану за 28. 
март 

ИЗВОР: Бета  

Запослени у градском саобраћајном предузећу (ГСП) Београд отказали су данас протестну 

шетњу за већу безбедност возача ГСП-а, која је била заказана за 28. март. 

Одлука о одржавању протеста замрзнута је до конституисања нове градске власти, наводи се у 

саопштењу Саобраћајног синдиката, Синдиката возача, Синдиката "Евровозач", 

"Солидарности", Синдикалне организације саобраћаја и Уније слободних синдиката Србије. 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/452512/Zaposleni-u-GSP-otkazali-protestnu-setnju-zakazanu-za-28-mart
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=03&dd=25&nav_category=12&nav_id=828353
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- Синдикати захваљују Привременом већу града Београда на свим мерама које предузима у 

заштити саобраћајног особља, као што је увођење видео надзора у сва возила јавног градског 

превоза до септембра 2014. године - наводи се у саопштењу. 

  

Уградњу камера у сва возила ГСП-а до септембра најавио је у понедељак председник 

Привременог органа Београда Синиша Мали. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/452471/Radnici-Zelvoza-ponovo-u-strajku 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=03&dd=25&nav_id=828313 

Радници Желвоза поново у штрајку 

Око 100 радника смедеревске фабрике "Желвоз" окупило се данас испред Управне зграде, 

након што су репрезентативни синдикати те фабрике у реструктуирању одлучили да се 

протести и штрајкови, због неиспуњења захтева, наставе. 

Како се наводи, радници захтевају исплату треће минималне зараде, почетак исплате заосталих 

плата, али и да се од 1. априла врате на посао уз обезбеђење накнаде за превоз и храну. 

  

Синдикати Слоге, Асоцијације слободних и независних синдиката и Металца захтеве подносе у 

име 357 радника, који су одлучили да не узме социјални програм, већ да наставе с радом и 

оживљавањем производње у фабрици за ремонт шинских возила. 

  

"Више пута смо до сада разговарали с нашим генералним директором и заступником капитала 

о исплати заосталог минималца и статусу наше фабрике, нашем повратку на посао и 

оживљавању производње, али је одговор изостао", наводи у саопштењу председник синдиката 

Слога - Желвоз Мики Нојић. 

  

Он истиче да су радници забринути за будућност и егзистенцију и да траже одговоре на дата 

обећања из предходних протеста. 

  

Нојић додаје да је до сада било обећања, и од представника владе и градоначелнице Смедерева 

Јасне Аврамовић, да је пронађен стратешки партнер из Италије који би требао да покрене 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/452471/Radnici-Zelvoza-ponovo-u-strajku
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=03&dd=25&nav_id=828313
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производњу, али да осим обећања до сада није било никаквог помака, нити се назире било 

какво позитивно решење. 

  

Нојић оцењује да су обећања дата због изборне кампање. Синдикати поручују да неће одустати 

од радикализације протеста све док се не пронађе прихватљиво решење за исплату заосталих 

зарада и док се радници не врате на посао. 

  

Радници Желвоза су почели протест блокадом Ковинског моста у новембру 2013. када су 

синдикалне вође истакле проблем те фабрике у реструктурирању, посебно одуговлачење 

реализације социјалног програма. 

  

Када им је у новембру, на састанку с представницима владе и градоначелником Смедерева, 

обећано брзо решење свих проблема с повезивањем радног стажа, социјалног програма, 

исплате отпремнина и заосталих зарада од маја 2013, радници су деблокирали мост. 

  

Када се без помака у решавању социјалних питања ушло у 2014, радници су 15. јануара упали у 

градску скупштину, у којој су спавали и из које је део радника одлазио на блокаде друмских и 

железничких саобраћајница, а део је штрајковао глађу у градској скупштини. 

  

Радници су 16. фебруара у Смедереву блокирали улицу испред седишта Градског одбора 

Самосталне напредне странке (СНС), након чега их је први потпредседник Владе Александар 

Вучић позвао на разговор. 

  

Вучић је тада обећао да ће им "у најкраћем року" бити решено питање социјалног проргама и 

накнада за отпремнине, након чега су радници обуставили протесте. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/452608/Bujanovac-Generalni-strajk-u-Kondivi-zbog-neisplacenih-zarada 

Бујановац: Генерални штрајк у “Кондиви” због неисплаћених 
зарада 

АУТОР: В. Пешић  

Незадовољни преговорима са менаџментом врањског “Симпа”, запослени у Индустрији 

кондиторских производа „Кондива“ у Жбевцу код Бујановца наставили су генерални штрајк 

због неисплаћених зарада и неоверених здравствених књижица. 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/452608/Bujanovac-Generalni-strajk-u-Kondivi-zbog-neisplacenih-zarada
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Председница штрајкачког одбора Биљана Стефановић каже да радници у фабрикама вафел 

производа, бомбона, карамела и чоколадних дезерата нису примили октобарске, новембарске 

и децембарске зараде. Фирма радницима дугује други део јануарске и фебруарску плату. Међу 

запосленима расте незадовољство и због неоверених здравствених књижица и сумњивог 

уговора о партнерству са хрватском фирмом “Акваријус”. Са хрватским партнером пословно-

техничка сарадња је успостављена почетком прошле године. 

  

- Руководство “Симпа” обећало је да ће после годину дана да нам буду оверене здравствене 

књижице у пакету са осталим радницима компасније. Челници “Акваријуса” су у септембру 

прошле године рекли да ће да врате дуг и брину о платама запослених.Више не наседамо на 

неиспуњена обећања хрватског партнера. Допунски захтев штрајкача је да желе да виде уговор 

о партнерству са “Акваријусом” - рекла је Стефановићева. 

  

За лошу материјалну ситуацију радници оптужују руководство „Кондиве“ коју је у родном селу 

председника компаније Драгомира Томића изградио „Симпо“ из Врања. 
 

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ 

http://www.rtk.co.rs/kragujevac/item/15542-autosaobracaj-zelimo-da-radimo 

Аутосаобраћај: желимо да радимо 

Аутор: Наташа Лазаревић 

Радници Аутосаобраћаја, чланови Самосталног синдиката, који су недавно прекинули штрајк 
глађу, окупили су се у просторијама дирекције. 

Повод је договор о даљим корацима у решавању проблема предузећа. 

Иако се овом састанку нису одазвали сви запослени, што у Самосталном синдикату сматрају 
страхом, они ће, како су истакли, као репрезетативни синдикат остати у даљој борби за своја 
права, како би заштитили интересе свих радника у складу са Законом Републике Србије. 

Њихов најважнији захтев је да им се омогући да раде у својој фирми. 

 

 

 

http://www.rtk.co.rs/kragujevac/item/15542-autosaobracaj-zelimo-da-radimo
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Preti-nam-blaga-recesija.sr.html 

Прети нам блага рецесија 

АУТОР: Ј. Рабреновић 

Пред новом владом је изазов смањења фискалног дефицита, који је већ две године највећи у 

Источној и Централној Европи 

Нова влада суочиће се с нагомиланим проблемима због вишедеценијских неповољних 
околности у којима се налазила Србија, актуелне светске кризе, али и одлагања решавања 
проблема и разводњавања планираних реформи током последње три-четири године. Влада 
мора истовремено да реализује фискалну консолидацију, реформише јавни сектор и 
привредни систем и примени одређене антирецесионе мере. Такође, треба да усвоји неопходне, 
често непопуларне мере, уместо да такве мере одуговлачи или примењује половична решења, 
оценио је јуче Милојко Арсић, главни и одговорни уредник часописа „Квартални монитор”, 
представљајући најновији број. 

– Да ли ће нова влада бити вољна и способна да реализује потребне реформе биће јасно већ 
неколико месеци након њеног формирања. Један од важних тестова који ће показати да ли је 
влада на челу са СНС-ом опредељена за реформе биће потписивање обавезујућег и 
дугорочнијег аранжмана са ММФ-ом током друге половине године – сматра Арсић. 

По његовом мишљењу, фискална консолидација трајаће три-четири године, али је неопходно 
да се већ у другој половини ове године реализују уштеде од око 400 милиона евра. Толике 
уштеде неће бити могуће ако се не смање плате у јавном сектору или уведе њихово 
опорезивање. 

Пред новом владом је велики изазов смањења фискалног дефицита, који је већ две године 
највећи у Источној и Централној Европи, а у 2014. може се догодити да буде и највећи у 
Европи, упозорио је Арсић. 

По његовом мишљењу, дефицит би до 2017. године могао да се смањи на 2,5 до три одсто БДП-
а. То би могло да се оствари уштедама од један одсто БДП-а годишње, при чему спроведене 
мере штедње не би смеле да угрозе привредни раст. 

Арсић је објаснио да би смањење броја запослених у јавном сектору за 10 одсто, што је око 
50.000 људи, донело уштеду од један одсто БДП-а годишње, док би мерама сузбијања сиве 
економије могли да се остваре додатни приходи буџета од један одсто БДП-а. 

– Јавни сектор је предимензиониран. Нису успостављени механизми тржишне економије, а 
Србија се суочава с успоравањем раста, при чему је већи број делатности у рецесији. Привреда 
Србије у 2014. години биће у стагнацији, а није искључена ни блага рецесија – сматра уредник 
ФРЕН-а. 

Србија би, како је казао, требало са Светском банком да се договори о продужетку рока за 
реструктурирање друштвених предузећа, јер то не може да буде завршено, као што је 
планирано, у првој половини године, али тај процес мора да се доведе до краја, јер грађани 
више не могу да плаћају губитке тих фирми. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Preti-nam-blaga-recesija.sr.html
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Арсић сматра да би држава у привреди требало да примени специфичне мере, као што су 
субвенционисане камате на кредите и да покрене масовну изградњу јефтинијих станова 
намењених средњем слоју становништва, што би покренуло привредну активност. 

Коментаришући монетарну политику, Арсић је рекао да је одржавање курса динара на нивоу од 
око 116 динара за евро било политички мотивисано због избора, оцењујући да би благи пад 
вредности динара погодовао подстицању привредних активности, а поготово извоза. 

 


