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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:486667-Biro-pravi-popis-novih-zanimanja 

Биро прави попис нових занимања 

Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Национална служба за запошљавање мења класификацију занимања, усклађује је 
са потребама тржишта. Избацују се професије које послодавци не траже и уводе 
нове 

СРПСКО тржиште рада ће до краја године добити нову класификацију занимања усклађену са 
међународним и европским стандардима. На тај начин ће се из шифрарника коначно 
избрисати професије попут манипуланата, кулинарских техничара и помоћника кувара 
индустријских јела, које послодавци већ годинама уназад и не траже. На листу занимања биће 
нотирани стручњаци за каријерно вођење, за софтвер, хардвер, веб дизајнери и многи други 
којих сада нема. 
 

У НЗС тврде да је постојећа класификација стара 25 година, што им отежава посао. 
- Резултати истраживања ће бити достављени образовним институцијама и Министарству 
просвете. Циљ нам је да утичемо на промену политике уписа, првенствено у средње школе, 
како би је ускладили са потребама тржишта и популарисали школовање занатлија - каже 
Синиша Надбантић, директор НСЗ. 
Резултати анкете биће познати крајем маја или почетком јуна. 
 

НАЈВИШЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ У ШУМАДИЈИ 
Број незапослених на евиденцији НСЗ у марту је био мањи за 3.124 особе у односу на претходни 
месец. Тако је званично на списку оних који чекају посао регистрован 790.501 кандидат. На 
запослење дуже од годину дана чека 529.735 особа или 67 одсто, док је најмање оних који су на 
бироу дуже од 10 година - девет процената. Према годинама старости највеће учешће имају 
особе од 25 до 29 година - близу 13,5 одсто, а најмање је особа од 45 до 49 - 11, 5 процената. 
Регион Шумадије и Западне Србије предњачи по броју особа без запослења - 252.451, следи 
Јужна и Источна Србија 209.771, Војводина 203.087, Београдски регион 110.147 и КиМ 15.045 
особа. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:486671-Nemci-cene-nase-radnike 

Немци цене наше раднике 
З. Р.  

Немачки привредници задовољни условима пословања у Србији. Чак 92 одсто 
анкетираних компанија поново би улагало код нас 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:486667-Biro-pravi-popis-novih-zanimanja
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:486671-Nemci-cene-nase-radnike
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Запослени у Србији имају похвале немачких послодаваца 

СВАКА друга немачка компанија која послује у Србији планира да током ове године запосли 
нове раднике. То је показала анкета међу чланицама Немачко-српског привредног удружења, а 
власници и директори чак 92 одсто предузећа учесника у истраживању изјавили су да би 
поново инвестирали у нашој земљи. 
 

Немачка представља једног од најважнијих спољнотрговинских партнера и налази се међу 
највећим инвеститорима. Привредници гледају позитивно на текућу годину, више од половине 
њих очекује побољшање свог привредног стања, док 40 одсто прогнозира стабилну и 
непромењену ситуацију свог предузећа. Само шест одсто предвиђа погоршање у 2014. у односу 
на претходну годину. 
Амбасадор Немачке у Београду Хајнц Вилхелм рекао је да резултати најновије анкете 
представљају потврду поверења у нову српску владу. Он је поздравио то што је будући премијер 
Александар Вучић најавио око 20 реформских закона у области привреде до краја јуна, што ће, 
како је оценио, допунити реформе у јавној управи, правосуђу и осталим областима. 
- Недостатак правне сигурности за сва предузећа која послују у Србији, не само за немачка, 
представља огроман проблем, као и дуго трајање поступака за добијање дозвола - истакао је 
амбасадор Немачке. - Све су то препреке за инвестирање које треба отклонити. Немачка 
предузећа изграђују капацитете и, у складу са дугогодишњим трендом, повећавају 
запошљавање, што је јако добра порука, јер показује да немачка предузећа верују у Србију. 
У склопу регионалне анкете која је спроведена у 16 држава централне и источне Европе, 
учесници анкете имали су прилику да процене позиције свих других држава у централној и 
источној Европи. Србија се позиционирала на 12. место од укупно 20 земаља. Ови резултати 
указују на знатно позитивније ставове о Србији са стране већ присутних инвеститора, у 
поређењу са предузећима, који немају досадашње искуство са инвестицијама у Србији. 
 

МОТИВИСАНИ И ОБРАЗОВАНИ 
Председник Управног одбора ДС и директор „Хемофарма“ Роналд Селингер напоменуо је да су 
радници позитивно оцењени у анкети. 
- Људи имају одличне квалификације, мотивисани су и изузетно добро образовани - истакао је 
Селингер. - И они које запошљавамо и особе које се јављају на конкурсе за нова радна места су 
феноменални. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/456664/Krusevac-Preduzece-Fam-Farm-otislo-u-stecaj 

Крушевац: Предузеће “Фам Фарм” отишло у 
стечај 

Тањуг  

Крушевачко предузеће “Фам Фарм” отишло је у стечај, а радницима ће до 15. априла бити 

раскинут радни однос, рекао је данас Тањугу председник синдиката “Независност” Миломир 

Ђуровић. 

Пореска управа блокирала рачун са седам милиона динара: Крушевац 

Према његовим речима, одлуку о стечају је 4. априла донео Привредни суд у Краљеву, а захтев 

је поднео већински власник румунска компанија “Тендер” која је у претходном периоду “Фам 

Фарму” давала позајмице за плате. 

 

- Јуче је у фабрику дошао и стечајни управник који нам је саопштио да би до 15. априла требало 

да буде раскинут радни однос са запосленима - рекао је председник синдиката подсетивши да 

се радницима дугује десет плата и да су због тога и штрајковали од септембра до половине 

новембра прошле године. 

  

Ђуровић је подсетио да је синдикат “Независност” раније обавестио Агенцију за борбу против 

корупције о ситуацији у тој фирми, као и да је затражен раскид приватизације имајући у виду 

да компанија није испунила обавезе из купопродајног уговора у делу инвестирања у 

производњу лекова. 

  

Он је тада навео и да је Пореска управа блокирала рачун предузећа за око седам милиона 

динара. 
 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/456664/Krusevac-Preduzece-Fam-Farm-otislo-u-stecaj
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/456737/MMF-prognozira-rast-nezaposlenosti-u-Srbiji 

ММФ прогнозира раст незапослености у 
Србији 

Е. Б.  

На евиденцији Националне службе за запошљавање у марту је регистрована 790.501 особа, што 

је у односу на фебруар смањење за 3.124. 

Међународни монетарни фонд, међутим, прогнозира раст незапослености. Такође, ММФ 

предвиђа да ће економски раст Србије ове и следеће године биће скроман, а инфлација 

стабилна. 

  

Ове године Србија ће забележити привредни раст од један одсто, а следеће од 1,5 одсто после 

раста од 2,5 одсто у 2013. години, прогноза је фонда. ММФ је у новом извештају, објављеном 

пред пролећну скупштину фонда и Светске банке 11-13. априла у Вашингтону, преполовио 

прогнозу раста бруто домаћег производа Србије из октобарског извештаја. 

 

У прошлогодишњим јесењим прогнозама фонд је раст српског БДП у 2014. прогнозирао на два 

процента. 

 

Овогодишњу стопу незапослености у Србији ММФ у новом извештају прогнозира на 21,6 одсто, 

а у 2015. очекује 22 одсто после стопе незапослености од 21 одсто у 2013. години. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/456428/NOVE-MERE-Plate-nize-u-proseku-za-40-evra 

НОВЕ МЕРЕ Плате ниже у просеку за 40 евра 

Сузана Лакић, Светлана Палић  

Удар на џеп ће, одмах по усвајању нових мера, осетити они који плату примају из буџета. Јер 

свима ће им бити умањена за десет до 15 одсто. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/456737/MMF-prognozira-rast-nezaposlenosti-u-Srbiji
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/456428/NOVE-MERE-Plate-nize-u-proseku-za-40-evra
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Плате у јавном сектору биће смањиване већ по формирању нове владе. За разлику од 

досадашњег модела по ком су солидарним порезом биле опорезоване само плате веће од 

60.000 динара, идеја је да овога пута зараде буду смањене свима. 

  

Тако би просечна плата наставника од 43.000 динара била нижа за бар 4.300, а највише за 

6.450 динара. Лекар са 65.000 динара имао би мању плату него до сада, иако му је обрачунаван 

солидарни порез и то од 5.500 до 8.750 динара.  

  

С друге стране, они који су имали плате много веће од просека, уз линеално смањивање зарада 

моћи ће да одахну. Јер, умањење зарада биће мање од солидарног пореза који се, рецимо, 

односио на зараде од 150 или 200.000 динара. Тако би, на пример, председнику државе новом 

мером плата била умањена за 15.000 динара, док је претходних месеци плаћао солидарни 

порез од 20.500 динара. 

  

Кад су у питању пензије, Александар Вучић је већ најавио да неће пристати да се оне смање. 

Промениће се начин одласка у пензију који ће највероватније највише погодити жене. Оне ће 

касније ићи у пензију већ од 2015.  

  

Три модела су у опцији - један је жене и мушкарци иду са 65 година у пензију, други да 

мушкарци иду са 66, а жене са 64. Трећи и најреалнији је да жене иду у пензију са 63 уместо са 

60 година. По овом моделу жена која данас има 49 година ишла би у пензију за 14 година. 

Према новом закону, радила би до 2028. док на заслужену пензију према тренутним условима 

има право у 2025. 

  

- Ово је у последње две године други пут да повећавају старосну границу. Сваки пут граница ми 

измакне за две-три године. Раније сам чекала 58 година, па 60, а сад треба 63 - каже М. С. (58), 

архитекта из Београда која је остала без посла у савезним органима власти 1995. Каже и да је 

престала да уплаћује стаж јер је схватила да је боље штедети. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/456549/Nastavljen-strajk-u-PIO-moguca-radikalizacija-protesta 

Настављен штрајк у ПИО, могућа 
радикализација протеста 

Тањуг  

Београд - Председница Синдиката запослених у Републичком фонду за пензијско-инвалидско 

осигурање (ПИО) Љиљана Кремић рекла је данас да ће позвати више од 3.500 радника Фонда 

из целе Србије да додју на протест у Београд ако се штрајкачима до петка не обрати нико из 

Министарства рада и социјалне политике. 

Кремић је агенцији Бета казала да чланови Синдиката, који су већ други дан у штрајку, не 

траже повећање плата, односно додатна средства из буџета. 

 - Надам се да ће неко од надлежних имати слуха и да ће нас удостојити пријема. Ако ни сутра 

не додје до дијалога, радикализоваћемо штрајк и позваћемо више од 3.500 запослених у Фонду 

ПИО из целе Србије на протест у Београду - казала је Кремић. 

  

Према њеним речима, Синдикат запослених у Фонду ПИО већ годину и по дана покушава да 

ступи у контакт с надлежним министарством рада, али до данас нико од надлежних није 

реаговао на њихове предлоге. 

  

- Највећу одговорност за тренутно стање сноси министарство рада које није показало жељу да 

започне дијалог са нама. Исти проблем са којим смо ми суочени, имала је и Национална 

штедионица али је изменом уредбе, тај случај решен за неколико дана - рекла је Кремић. 

  

Синдикат запослених Фонда ПИО ступио је у уторак у штрајк због одлуке да им се смање плате 

за 30 одсто, што је урадјено по препоруци Државне ревизорске институције.  
 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/456549/Nastavljen-strajk-u-PIO-moguca-radikalizacija-protesta
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tri-minusa-uz-dva-plusa.sr.html 

Три минуса уз два плуса 

Европска комисија замера Србији на високом јавном дугу, буџетском дефициту и 

незапослености, а похваљује раст извоза и БДП 

Висок јавни дуг, буџетски дефицит и незапосленост главни су минуси нашој економији у 
најновијем извештају Европске комисије у који је „Политика” имала увид. Дотле су похвале 
вредни раст извоза и повећање бруто домаћег производа. 

Конкретно, од почетка ове године јавни дуг Србије увећан је 257 милиона евра, чиме је 
достигао 20,9 милијарди евра. То је 64,2 одсто процењеног бруто домаћег производа, односно 
свега што мислимо да ћемо произвести у току целе 2014. године, наводи се у извештају о стању 
економије у земљама које су у процесу приступања ЕУ. 

Осим тога, пише и да је наш буџетски дефицит у 2013. години достигао пет одсто БДП-а, што 
најједноставније значи да смо потрошили 1,6 милијарди евра више него што смо зарадили. А 
како су стране инвестиције у Србији 2013. износиле око 770 милиона евра то је, како се 
закључује, једва довољно да подмири половину нашег дефицита. 

Похвално је, наводи се у овом извештају, да је Србија имала раст БДП у 2013. од око 2,5 одсто. 
Европски експерти закључују да је то „изнад свих очекивања”. А на то је утицао извоз који је у 
2013. порастао 25,6 процената. 

– Узрок томе су брзи развој аутомобилске индустрије и веома добри резултати пољопривреде, 
која је забележила раст од 20,2 процента у 2013. Тренд раста извоза наставио се и у јануару и 
фебруару 2014. достижући годишњи ниво од 15,7 одсто – наводи се у извештају. 

У исто време, увоз нам је порастао свега 1,3 процента. Узрок – слаба домаћа тражња. Самим 
тим, трговински дефицит у прва два месеца ове године износи 596 милиона евра. 

Стопа незапослености у 2013. била је 22,1 одсто. У прва два месеца 2014. уочава се благи 
негативни тренд, па се број незапослених повећао за 0,4 одсто и у фебруару достигао 794.000. 

– У прва два месеца 2014. дошло је до реалног пада зарада запослених у администрацији, 
транспорту, некретнинама и трговини, док је знатнији раст плата забележен у информативним 
и телекомуникационом делатностима – пише у извештају Европске комисије. 

Стопа инфлације од 2,2 одсто у 2013. није се битније мењала. Раст цена у фебруару 2014, у 
поређењу са истим месецом 2013, достигао је 2,6 процената. 

Иначе, у овом извештају Европске комисије закључује се да је у току 2013. раст БДП-а био већи 
од очекиваног у свим државама које су у процесу приступања ЕУ, осим у Албанији. 

– На целом западном Балкану стопа незапослености је и даље веома висока. На Исланду је 
пала на 5,4 процента, а у Турској се попела на 9,7 одсто у 2013, пише у извештају. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tri-minusa-uz-dva-plusa.sr.html
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Не тако похвалне оцене стигле су и пре неколико дана од Светског економског форума, који је у 
свом извештају навео да се Србија по критеријуму слободе трговине налази на 89. месту од 138 
земаља и да је то пад јер смо пре годину дана били на 71. позицији. Разлози за то су, како 
наводе, компликоване процедуре, царине, наши стандарди и технички захтеви, али и 
корупција на граници, криминал и отежани приступи финансирању. 

Осим тога, и у извештају Европске комисије крајем прошле године замерено нам је велико 
присуство државе у привреди, превелика државна помоћ и превише субвенција губиташима, 
лоше управљање јавним предузећима, велика буџетска потрошња... 

С. Деспотовић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/autobuska_stanica_od_ponedeljka_ponovo_radi.4.html?news_id=279570 

Аутобуска станица од понедељка поново 
ради? 

АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Главна аутобуска станица у Крагујевцу коју део радника Аутосаобраћаја (АС-а) 

окупљених око Слободног синдиката држи у непрекидној блокади још од 16. октобра прошле 

године, могла би, сазнаје наш лист, поново да почне да ради у понедељак, 14. априла, а у том 

случају би били обновљени и поласци на појединим међуградским и међумесним линијама. 

 
Аутосаобраћај би, према незваничним информацијама, сутра требало да добије нови 
менаџмент који ће, уколико буде изабран, да створи услове да аутобуска станица буде отворена 
у понедељак и да поново профункционишу поједине међуградске линије. 

Подсетимо да су радници Аутосаобраћаја 16. октобра ступили у генерални штрајк и за 
аутобуске станице у Крагујевцу и околним шумадијским општинама, да би неколико дана 
доцније (22. октобра) блокирали железничку пругу и магистрални пут према Краљеву, 
захтевајући исплату заосталих зарада, оверу здравствених књижица, повезивање радног стажа, 
реализацију социјалног програма за прекобројне, решавање статуса предузећа и утврђивање 
одговорности за пропаст фирме. Пругу и пут деблокирали су почетком децембра, након 
обећања првог потпредседника Владе Александра Вучића да ће им захтеви бити испуњени. До 
сада је реализован једино социјални програм за око 300 радника АС-а који су желели да оду из 
предузећа. 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/autobuska_stanica_od_ponedeljka_ponovo_radi.4.html?news_id=279570
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/losa-javna-preduzeca-spiskaju-600-miliona-evra 

Лоша јавна предузећа спискају 600 милиона 
евра 

Јавни сектор домаће привреде, како барем најављују они који ће преузети полуге 
власти када буде формирана нова влада, требало би да се нађе пред великим и 
суштинским променама, као и “драматичним уштедама”. Економисти већ 
годинама упозоравају да су државна предузећа тег који читаву српску економију 
вуче ка дну, 

а Фискални савет је, у оцени овогодишњег буyета, јасно утврдио да неће бити могуће средити 
прилике у државној каси и избећи кризу јавних финансија уколико се не реше питања јавних 
предузећа и државних банака. 

Држава своја предузећа, која – сем неколико ретких изузетака – сва производе губитке, 
субвенционише на два начина: директно из буyета и праштајући им или преузимајући на себе 
дугове које праве. Према рачуници Фискалног савета, само ове године неуспешно пословање 
јавних и државних предузећа и банака пореске обвезнике ће коштати државу око 600 милиона 
евра, или 1,7 одсто бруто домаћег производа, односно свега онога што ће српска привреда и сви 
њени грађани у овој години створити. Приде, лош рад ових компанија у овој години створиће 
најмање 630 милиона евра додатних обавеза које ће се плаћати убудуће. 

Директно из буyета највише новца примају јавна предузећа задужена за путеве и железницу. 
Тако ће Железнице Србије ове године из јавне касе добити нешто преко 13 милијарди динара, 
док ће Путеви и Коридори примити 7,7 милијарди. Субвенције из буyета примају и друга јавна 
предузећа, само на мање транспарентан начин: неретко се у разделима буyета за поједина 
министарства може прочитати да ће “субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама” износити неколико стотина милиона или милијарди динара, а да ће се 
распоред и коришћење тог новца “вршити по посебном акту Владе”. 

У буџету су побројане и обавезе које држава има и преко гарантовања кредита јавним 
предузећима која она најчешће не успевају да измире, већ све падне на терет пореских 
обвезника. Тако ће ове године држава гарантовати за 50 кредита јавних предузећа према 
домаћим банкама, у укупном износу од 847 милиона евра. 

Још већи је спољни дуг за који ће држава гарантовати: јавни сектор ће се код Европске банке за 
обнову и развој, Европске инвестиционе банке, Немачке развојне банке и других финансијера 
задужити нешто више од две милијарде евра. Укупно, код домаћих и страних банака држава ће 
ове године гарантовати за кредите у вредности од скоро 2,9 милијарде евра. Већи део ових 
кредита узеће јавна и државна предузећа: Србијагас, Железнице, ЕПС, Електромреже, 
Галеника, Путеви, Југоимпорт СДПР, али и предузећа у реструктурирању, попут Железаре у 
Смедереву. Такође, држава гарантује и за два кредита компаније Фијат аутомобили Србија, 
укупне вредности 200 милиона евра. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/losa-javna-preduzeca-spiskaju-600-miliona-evra
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Рачуница Фискалног савета показала је још прошле године да ће сва додатна примања буyета 
од повећања ниже стопе ПДВ-а са осам на 10 одсто, као и од солидарног пореза на државне 
плате веће од 60.000 динара, појести губици јавног сектора. 

В. Чворков 
  

Губимо милијарде 
Разлози за лоше пословање јавног сектора су вишеструки. Економисти указују да су, с једне 
стране, на то утицали вишак запослених и ниске цене производа и услуга ових предузећа – што 
је начин на који држава, преко јавних фирми, чува социјални мир. На другој страни су 
партијски менаyери на челу тих компанија, који махом нису дорасли да воде тако озбиљне 
компаније. Резултат је стални раст губитака јавног сектора: још 2010. године, према подацима 
Агенције за привредне регистре, кумулирани губици ових предузећа износили су око 
милијарду евра, а већ 2012. они су се попели на преко две милијарде евра. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-srbiji-3120-manje-nezaposlenih 

У Србији 3.120 мање незапослених 

На евиденцији Национална служба за запошљавање у марту је регистрована 
790.501 особа, а то је за 3.124 или 0,39 одсто мање него лане. Како се наводи у 
јучерашњем саопштењу НСЗ, дуже од годину дана посао тражи 529.735 људи или 
67,01 одсто. Од тог броја 277.919 или 69,36 одсто су незапослене жене. 

Дуже од годину дана посао тражи 529.735 људи 

У НСЗ додају да највеће учешће у регистрованој незапослености имају људи која посао траже 
од једне до две године – 17,73 одсто, док 13,85 одсто њих посао тражи од три до пет година, 
11,92 одсто посао тражи до три месеца, а 11,7 одсто га тражи од две до три године. Особе које 
посао траже од пет до осам година чине 10,54 одсто у укупно регистрованој незапослености, а 
оне које посао траже дуже од 10 година чине 9,2 одсто. 

У марту у односу на фебруар 2014. није се знатно променила структура незапослених према 
стручној спреми. Највише је незапослених (28,68 одсто) са четвртим степеном стручне спреме, 
затим с првим степеном стручне спреме (28,04 одсто), док је најмање незапослених с петим 
(0,89 одсто) и осмим (0,01 одсто) степеном стручне спреме. 

Према подацима НСЗ-а, посматрано по регионима, највећа је незапосленост у региону 
Шумадије и Западне Србије – 252.451 особа (31,94 одсто), затим региону Јужне и Источне 
Србије – 209.771 (26,54 одсто), Војводине – 203.087 (25,69 одсто), у Београдском региону је 
110.147 незапослених (13,93 одсто), а региону Косова и Метохије 15.045 или 1,9 одсто. 

Када се посматрају градови, највише незапослених регистровано је у Београду (110.147), затим 
следе Ниш (37.715), Нови Сад (30.005), Лесковац (22.804) и Крагујевац (21.875). Најмање 
незапослених је у Пожаревцу (4.668), Ужицу (6.117), Сремској Митровици (7.196), Зајечару 
(7.561) и Сомбору (8.127). 

Посматрано по општинама, у Београду је највише незапослених на Новом Београду (12.130), 
Чукарици (11.713) и Земуну (11.594). Општине где је регистровано најмање незапослених су 
Црна Трава (246), Жабари (394), Мало Црниће (435), Жагубица (477), затим Мионица (649) и 
Љиг (650). 

Д. Мл. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-srbiji-3120-manje-nezaposlenih
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=09&nav_id=834731 

Штрајк упозорења у Мури – Први мај 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Пирот -- Радници фабрике "АХА Мура-Први мај" у Пироту на сат времена су 

зауставили машине у знак упозорења, тражећи исплату остатка зараде за фебруар. 

Обуставу су организовали репрезентативни синдикати тог приватизованог предузећа, 

најављујући генерални штрајк уколико њихов захтев не буде испуњен. 

Власница фабрике Мојца Луканчич, за сутра је најавила долазак у Пирот и разговор са 

синдикалцима, изјавио је Тањугу повереник АСНС у том предузећу, Владица Маринковић. 

Енглеско-словеначка компанија АХА Гроуп, која је купила словеначку конфекцију "Мура", 

септембра 2012. је на јавном надметању у Агенцији за приватизацију купила три производне 

хале индустрије одеће "Први мај" у Пироту за 2,1 милиона евра. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=09&nav_id=834642 

Настављен штрајк у Симпо Шику 

ИЗВОР: БЕТА 

Куршумлија -- Радници предузећа Симпо Шик из Куршумлије, њих око 630, 

наставили су данас штрајк, трећи дан за редом, због тешке финансијске ситуације 

у тој компанији. 

 Пословодство компаније данас се огласило саопштењем у коме је осудило штрајк радника, 

тврдећи да су захтеви радника засновани на непознавању чињеница. 

Председник Самосталног синдиката Симпо Шик Александар Ераковић казао је новинарима да 

радници четири производна погона који су у штрајку захтевају да се обезбеди континуитет 

рада у тим погонима, исплата заосталих плата, као и повећање плата радницима, а смањење  

директорских плата.  

 

Он је казао да су испоруке сировине и репро материјала одавно обуставили приватници из 

Куршумлије, као и предузећа Србија шуме, због чега је фабрика у тешкој финансијској 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=09&nav_id=834731
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=09&nav_id=834642
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ситуацији, па радници, осим што у појединим погонима немају посла, нередовно примају 

плате.  

 

"У појединим погонима радници примају плату испод минимума, док су директорске плате 

преко 100.000 динара. Радници сваког дана долазе на посао, али не раде, само седе на својим 

радним местима", казао је Ераковић.  

 

Руководство компаније Симпо Шик у јутрошњем саопштењу је навело да је штрајк радника 

неоснован, јер је заснован на непознавању чињеница, као и да су захтеви синдиката из домена 

пословне политике, менаџмента и кадровске политике што није њихова надлежност.  

 

Према наводима руководства, током летњих месеци 2013. у фабрици је месец дана била 

обустављена производња због велике суше као и да је  

током целог новембра, због блокаде капије у круг фабрике, коју су спровели штрајкачи Шик 

Копаоника у реструктурирању, била онемогућена производња и дошло је до кашњена исплате 

плата.  

 

"Због тога су купци смањили поруџбине, један број купаца смо изгубили, а годишњи уговори 

нису закључени на време што је довело до нарушавања пословања Симпо Шика и губитака 

чије последице и данас осећамо", истиче се у саопштењу.  

 

Руководство Симпо Шика додаје да су залихе дрвета у лесониту на минималном нивоу али да је 

то највећим делом узроковано тиме што су се појединци обраћали добављачима дрвета са 

захтевима обуставе испоруке тој фабрици.  

 

"Став руководства Симпо Шика је да обустава рада није излаз из ове ситуације и није у 

интересу радника, јер се тиме проблеми не решавају већ само продубљују. Потребно је 

наставити рад и ухватити се у коштац са свим проблемима, јер се једино тако може 

обезбедити опстанак Симпо Шика и сачувати свако радно место", наглашава се у 

саопштењу пословодства.  

 

Самостални синдикат Симпо Шика најавио је наставак штрајка до испуњења захтева. 
 
 


