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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:485539-Izmena-radnog-zakonodavstva-Cena-rada-

glavna-tema 

Измена радног законодавства: Цена рада главна тема 

АУТОР: Ј. Ж. С.   

Начин утврђивања минималне цене рада основно је питање којим ће се у четвртак 
бавити Радна група задужена за измене радног законодавства 

НАЧИН утврђивања минималне цене рада основно је питање којим ће се у четвртакбавити 
Радна група задужена за измене радног законодавства. Очекује се да коначно буду усаглашене 
и одредбе око рада на одређено време и продуженог дејства колективног уговора. 
 
Рад на одређено у свим фирмама које имају континуитет у раду, према мишљењу синдикалаца, 
мора да буде ограничен на 20 одсто од укупног броја запослених. Послодавци са овим нису 
сагласни, али представници радника инсистирају да мора да постоји механизам заштите, 
односно да радници не буду злоупотребљени. 
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић истиче да постоји 
сагласност да се рад на одређено време помери са годину на две године. 
- Ако радник ради две године на одређено мора се законом предвидети да је послодавац дужан 
да му након тог периода продужи уговор, али на неодређено, а ако га отпусти да на његово 
место не прима новог радника - каже наш саговорник. 
Ранка Савић, председница АСНС, међутим, сматра да је Нацрт закона о раду већ направљен и 
да се састанци радне групе одржавају само да би се створио привид да се нешто ради. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:485532-Kasnije-penzionisanje-i-reforma-PIO-fonda---

neminovnost 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/454809/Eksperti-Kasnije-penzionisanje-i-reforma-PIO-fonda--neminovnost 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1564670/Penzije%2C+reforma+koja+boli+.html 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=02&nav_id=831941 

Касније пензионисање и реформа ПИО фонда - неминовност 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Реформа пензионог система у Србији је неминовност, као што је неминоивно и 
подизање старосне границе за одлазак у пензију 

Реформа пензионог система у Србији је неминовност, као што је неминоивно и подизање 
старосне границе за одлазак у пензију, али се уштеде у буџету не смеју спроводити на штету већ 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:485539-Izmena-radnog-zakonodavstva-Cena-rada-glavna-tema
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:485539-Izmena-radnog-zakonodavstva-Cena-rada-glavna-tema
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:485532-Kasnije-penzionisanje-i-reforma-PIO-fonda---neminovnost
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:485532-Kasnije-penzionisanje-i-reforma-PIO-fonda---neminovnost
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/454809/Eksperti-Kasnije-penzionisanje-i-reforma-PIO-fonda--neminovnost
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1564670/Penzije%2C+reforma+koja+boli+.html
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=02&nav_id=831941
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ионако осиромашених пензионера, него реформом Фонда ПИО и његових прихода, оценили су 
вечерас економски експерти и представници синдиката. 
 
Председник Економског савета Српске напредне странке Миленко Џелетовић рекао је да ће 
императив нове владе и њеног Економског савета бити системско решавање реформе 
пензионог система. Он је поручио да се реформа мора започети, а тек последња мера, уколико 
све друге буду исцрпљене, биће једнократно смањење пензија. 

Коментаришући захтев ММФ-а да се морају остварити уштеде на издацима за пензије, као 
услов да Србија добије нови аранжман, Џелетовић је за РТС рекао да то не мора да буде 
прихваћено ако ће нанети штету у макроекономској стабилности земље. Он је напоменуо да ће 
то тек бити ствар преговора са Фондом. 

Реформа пензионог система је тек један "камичак" у мору проблема који чекају нову владу, 
оценио је Џелетовић, који сматра да ће нова влада сигурно имати кредибилитет за спровођење 
реформи, од којих ће неке сигурно бити болне. 

Према његовим речима, у спровођењу пензионе реформе пуно би помогло повећање 
привредне активности земље и то спада у приоритете првог реда нове владе, међу којима је и 
доношење сета од 22 закона. 

Економиста Миладин Ковачевић казао је да би реформа пензионог система морала да иде у два 
правца - подизањем границе за пензионисање, што је неминовност, а други правац је 
индексација пензија са растом инфлације и ту би могли да се смање издаци за пензије из 
буџета испод 10 одсто БДП-а годишње. 

Ковачевић је објаснио да се реформа пензионог система може спровести без нужног смањења 
пензија, реформом ПИО фонда и новим изворима прихода за тај фонд. 

Члан предсдеништва Самосталног синдиката Србије Милан Грујић навео је да је бруто учешће 
пензија у БДП-а од 12 до 15 одсто од 2009. до 2012. године, а ММФ захтева да се то учешће сведе 
на испод 10 одсто БДП-а. 

У Србији од укупно 1,7 милиона корисника, пензија 410.000 пензионера има најнижу пензију, а 
то је 10.000 динара месечно, а просечна пензије износи око 23.000 динара месечно, навео је 
Грујић. Он је додао да је индексацијом, односно усклађивањем пензија са растом трсошкова 
живота, та групација од 2003. до данас реално изгубила 27 одсто месечних прихода. 

На бироу има реално милион људи без посла са просечном старошћу од 39 година, а младих од 
24 до 34 године живота има 270.000 и ако би се старосна граница за одлазак у пензију 
померила на 67 година, за две године имали би смо мали ефекат раста прихода у буџету - свега 
четири одсто по том основу, упозорио је Грујић. 

ПИО Фонд треба реструктурирати да буде самоодржив и самофинансирајући, нагласио је 
Грујић и додао да ове године од 584 милијарде динара у Фонду ПИО, око 261 милијарде динара 
долази из републичког буџета и суштина реформи треба да буде смањење учешћа државе у 
финансирању Фонда ПИО. 

Председник Савеза војвођанских пензионера Милан Ненадић рекао да су пензионери толико 
осиромашени, да неки примају пензије ниже од социјалне помоћи, тако да је стотине хиљада 
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пензионера "у стању социјалне беде", или на самом рубу, оцењујући да због тога нема говора о 
некаквом смањењу њихових пензија. 

Реформу пензионог система не треба решавати "преко леђа пензионера", већ треба прибећи 
другим моделима у решавању тог проблема, рекао је Ненадић. 

Према његовој оцени, један од проблема је велики број инвалидских пензионера, који се 
убудуће не сме повећавати, јер сада достиже скоро трећину укупног броја пензионера, по чему 
је Србија близу неких европских развијених земаља. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:485515-Petina-najsiromasnijih-porodica-ima-

pravo-na-umanjenje-racuna 

Петина најсиромашнијих породица има право на умањење рачуна 

АУТОР: М. Н. С.  

Тек петина најсиромашнијих породица има право на умањење рачуна за 
енергенте. Због скупих и многобројних докумената, олакшице користи само 
82.250 породица 

ЊИХОВИ рачуни за струју, гас и даљинско грејање могу да буду мањи, али тај „луксуз“ има тек 
петина најсиромашнијих грађана који на то имају право. Статус енергетски заштићеног купца у 
Србији би могло да има бар 400.000 домаћинстава, а само 82.250 породица те повластице и 
користи. 
 
Олакшице у плаћању струје користи 81.990 грађана, док је само 206 породица стекло право да 
им рачуни из топлана буду умањени. Тек 54 социјално угрожене породице уз попуст плаћа 
своје трошкове за гас. Ове погодности не користи 320.000 најсиромашнијих домаћинстава у 
Србији. 
- Као самохрана мајка која је тренутно без посла и редовних примања мислим да имам право на 
попусте за плаћање струје и грејања - каже Мирослава С. из Београда. - Али, само да прикупим 
све папире који би мојој породици омогућили ове олакшице потребно нам је бар две до три 
хиљаде динара. То је главни разлог што се мали број грађана пријавио за ове погодности. 
 
ПОТРЕБНИ ПАПИРИУЗ ниска примања, према Уредби о енергетски заштићеном купцу, услов 
су и број чланова домаћинства и имовинско стање. Они захтев за попусте при плаћању 
енергената подносе у својој општини. Том приликом, поред последњег рачуна за електричну 
енергију, гас или топлотну енергију, прилажу извод из матичне књиге рођених, уверење о 
пребивалишту, уверење из катастра непокретности и из пореске управе... 

Министарство енергетике је још средином прошле године затражило од општина и градова да 
укину таксе најсиромашнијим за добијање статуса енергетски заштићеног купца. Тај захтев је 
Министарство поновило и крајем прошле године, јер је Уредбом о енергетски заштићеном 
купцу уз попусте за електричну енергију и гас, обухваћено и даљинско грејање из топлана. 
Ипак, од чак 175 општина и градова у Србији, само 20 локалних самоуправа је знатно умањило 
износ који се плаћа при издавању ових докумената или га је у потпуности укинуло. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:485515-Petina-najsiromasnijih-porodica-ima-pravo-na-umanjenje-racuna
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:485515-Petina-najsiromasnijih-porodica-ima-pravo-na-umanjenje-racuna
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У Министарству енергетике кажу да је мали број корисника попуста за плаћање енергената 
последица недостатка иницијативе локалне самоуправе, али и дистрибуција да грађане 
упознају на који начин могу да добију олакшице при плаћању рачуна за струју, гас и грејање. 
Сву потребну документацију за добијање статуса прописало је и одредило Министарство рада, 
запошљавања и социјалне политике, као надлежно за послове социјалне заштите. Да би им 
рачуни за енергенте били умањени, корисници социјалне помоћи и дечјег додатка не морају да 
подносе захтеве, јер то право могу да остваре на основу података који се налазе у бази 
социјално угроженог становништва. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/454793/Sledece-nedelje-novi-sastanak-Radne-grupe-za-Zakon-o-radu 

http://www.naslovi.net/2014-04-02/b92/o-zakonu-o-radu-sledece-nedelje/9470626 

Следеће недеље нови састанак Радне групе за Закон о раду 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Састанак Радне група за измене Закона о раду (ЗОР) неће бити одржан сутра, већ у четвртак 

следеће недеље, најавио је данас потпредседник Савеза Самосталних синдиката Србије Зоран 

Михајловић. 

Михајловић је рекао да ће на састанку чије је одржавање планирано 10. априла чланови Радне 

групе разматрати одредбе које се односе на минималну зараду, проширено дејство 

колективних уговора, рад на одређено време, начин исплате отпремнина, као и разлоге за 

давање отказа раднику. 

 

Он је навео да чланови радне групе нису могли да организују састанак ове недеље будући да су 

претходна два дана учествовали на семинару на Палићу који је организовала Међународна 

организација рада (МОР). 

 

Осврћући се на скуп на Палићу, Михајловић је рекао да се синдикати нису сложили са 

предложеном агендом и да су очекивали да ће више речи бити о Закону о раду, односно 

спорним одредбама. 

 

- Очекивали смо да ће се причати о одредбама које са осталим члановима Радне групе нисмо 

успели да усагласимо до сада како би добили мишљење од представника Међународне 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/454793/Sledece-nedelje-novi-sastanak-Radne-grupe-za-Zakon-o-radu
http://www.naslovi.net/2014-04-02/b92/o-zakonu-o-radu-sledece-nedelje/9470626
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организације рада, али то се није догодило - рекао је Михајловић, додајући да су због тога 

синдикати напустили скуп. 

 

Синдикати су при ставу да би минимална цена требало да се утврђује једном годишње, и то у 

октобру и да износи најмање 70 одсто од минималне потрошачке корпе. Сматрају, такође 

сматрају да би проширено дејство колективног уговора и даље требало да важи, односно да се 

не укида. 

 

На ранијим састанцима Радне групе представници радника су тражили да рад на одређено 

време у свим фирмама које имају континуитет у раду мора да буде ограничен на 20 одсто од 

укупног броја запослених. 

 

Што се тиче отпремнина, синдикалци су се сложиили да се оне исплаћују за године стажа 

проведене код последњег послодавца, али да то не буде трећина од основне зараде, већ трећина 

од просечне плате. 

 

На састанку представника синдиката и послодаваца са представницима владе почетком јануара 

договорено је да се Нацрт измена Закона о раду заврши до 1. маја, а његово усвајање се очекује 

до краја јуна. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/moguca_nova_blokada_koridora_10_.4.html?news_id=279126 

АКТУЕЛНО - Радници Јумка не одустају од генералног штрајка 

Могућа нова блокада Коридора 10 

АУТОР: В. РИСТИЋ 

Врање - Генерални штрајк око 1.700 радника текстилне Компаније Јумко из Врања улази у 
трећи месец, а АСНС и Самостални синдикат најављују нови талас радикалнијих протеста, јер, 
како наводе, Влада Србије као већински власник није испунила њихове захтеве.  
 
- Примили смо два минималца, пред изборе, али нам се још зарада дугује. Здравствене 
књижице оверене су до јуна. Упркос чврстим обећањима у Влади Србије, држава као већински 
власник није испунила све захтеве. Крајње је време да се стави тачка на вишегодишњу агонију 
нашег предузећа - став је Слађана Митића, председника Самосталног синдиката. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/moguca_nova_blokada_koridora_10_.4.html?news_id=279126
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Синдикалци имају примедбе и на однос новог председника Надзорног одбора Јумка, 
Бранислава Поповића, са којим, како кажу, „никако да успоставе дијалог о решавању 
проблема“. 

- Он је пристао да о проблемима Јумка и нашим захтевима за проверу стања у свим секторима 
пословања, као и промени руководства Јумка, разговара са нама у страначким просторијама 
напредњака на чији је предлог и изабран за председника Надзорног одбора. Мишљења смо да 
о проблемима треба да разговарамо у фабрици а не у странци. А уколико се држава поново 
оглуши о наше захтеве, пешице одлазимо у Београд да протестујемо испред Владе - наводи 
Снежана Величковић из АСНС. 

Бранислав Поповић, председник Надзорног одбора, за Данас каже да „су синдикалци 
прихватили разговор у просторијама СНС са државним секретаром у Министарству рада 
Драганом Стевановићем, нико их није на то приморавао, већ је састанак одржан на њихов 
захтев“. 

- Сви смо се сложили да има проблема, који не могу одједном да се реше, јер је реч о зарадама 
из ранијег периода, као и о неповезаном радном стажу, што Надзорни одбор не може да реши, 
већ само Влада Србије - објашњава Поповић, уз констатацију да „Јумко тренутно има уговорене 
послове са војском Финске, Пољске, Србије, те више јавних предузећа и због штрајка прети 
опасност да ти послови буду изгубљени трајно“. 

- Збирно ти уговори су вредни између 300 и 400 милиона динара и ако их не реализујемо, 
плаћаћемо пенале. Мој једини захтев је да у складу са Законом о штрајку почне да се одвија 
минимум процеса производње, а да паралелно радимо на избору новог генералног директора. 
У противном, бојим се да ћемо изгубити ону реалну шансу да Јумко као предузеће у 
реструктурирању, са већинским државним власништвом опстане - прецизирао је Поповић за 
наш лист. 

Радници Јумка од данас ће наставити са протестним шетњама од фабричких погона до зграде 
Општине Врање, а одатле, како најављују, и до Цркве Свете Тројице како би се помолили за 
спас предузећа. 

Штрајк и у Кондиви, касне зараде у Санчу 

Радници Кондиве која послује као зависно предузеће у оквиру Симпа ступили су у генерални 
штрајк. „Радници траже исплату заостале три плате из 2013. године, јер упркос производњи и 
пласману слаткиша из овог предузећа зарада нема, а руководство не комуницира са 
штрајкачима“, каже председница штрајкачког одбора Биљана Стефановић. Проблема има и у 
Фабрици обуће Санч, а директор Срђан Дејковић каже да је отежан пласман због чега су 
радници примили тек новембарску зараду. „До сада нас је напустило 120 радника, они одлазе и 
пријављују се за посао у италијанској фирми Геокс која треба да гради фабрику у Врању“, каже 
Дејковић. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/tajkuni_traze_pomoc_drzave.4.html?news_id=279134 

Међу власницима фирми које су до сада поднеле захтев за „дириговани стечај“ најзвучнија 
имена српске привреде 

Тајкуни траже помоћ државе 

АУТОР: ИВАНА НИКОЛЕТИЋ, НАТАША ПАВЛОВИЋ 

Београд - Иако српска привреда већ годинама грца у неликвидности, неколико десетина 
фирми ће ипак, према одредбама садашњег Закона о стечају, моћи да рачуна на одлагање 
огромних обавеза уколико повериоци и месни привреди суд прихвате њихов унапред 
припремљен план реорганизације. Улазак у „дириговани стечај“ није лака процедура јер је 
потребно обезбедити подршку широког круга поверилаца, од државе, банака, јавних 
предузећа, приватних добављача па до запослених. 
 То подразумева да власник фирме или повезаних предузећа мора да има добар „преговарачки 
потенцијал“ и разумевање институција како би оне којима дугује убедио да је боље да 
причекају неку годину него да се надају како ће свој новац добити уколико им дужник оде у 
банкрот. Значајан аргумент је и чињеница да дугови вишеструко премашују вредност имовине 
тих фирми. 

Највише захтева за увођење предстечајног поступка поднето је Привредном суду у Београду - 
чак 32, од чега је у 20 предмета одобрен план реорганизације, док се код њих 12 чекају 
рочишта. За сада, нико није одбијен. Код тог суда је и највише звучних имена предузећа и 
компанија које су се доскоро представљале као велики привредни системи. Међу захтевима су 
Лука Београд, затим Интеркомерц, Беохемија и Унифарм са повезаним фирмама, те 
Ветеринарски завод, Имес, ИТМ група, Бомекс, Гемакс, Аспром, Царичин град... Један од 
најзадуженијих је Интеркомерц, који је од девет повезаних фирми две увео у предстечај, док се 
за матично предузеће тек чека рочиште. Од укупно 43 милијарде динара колико само банкама 
дугују предузећа која су поднела захтев за предстечај, а он још није усвојен, на Интеркомерц и 
његове фирме односи се око 11 милијарди. 

Велики дуг имају збирно и четири предузећа у власништву не много познатог Дејана Бабића - 
ИТХ, Унифарм, Унифарм Медицом и „Тоза Марковић“, која су у блокади код банака за износ 
од око седам милијарди динара. Следи Беохемија са укупним дугом по кредитима од 4,5 
милијарди, потом Ветеринарски завод Земун Драгана Ђурића, који са матичном Зекстром и 
приватизованом Оптиком има блокаду од преко две милијарде. Осим што имају велики број 
повезаних предузећа, власници које траже одлагање обавеза и међусобно су повезани или 
пословањем, или су једни од других куповали уделе и целе фирме, најчешће оне до којих су 
дошли у приватизацији. 

- Највећи део тих предузећа држе људи који су у неком тренутку били транзициони добитници, 
који су имали добар бизнис, сарађивали су са државом, нашли начин у закону, користили 
бројне државне привилегије. Углавном су се обогатили на увозу, на јаком динару, трговини, у 
сарадњи са институцијама користили све могуће погодности које је држава давала од јефтиних 
кредита, зајмова за ликвидност... Они су стајали у реду код Фонда за развој, код банака. То су 
предузећа која су се префинансирала, односно раширили делатност да из пословања више не 
могу то да исфинансирају - каже за Данас Љубодраг Савић, професор Економског факултета у 
Београду. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/tajkuni_traze_pomoc_drzave.4.html?news_id=279134
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Он подсећа да су у међувремену дошли на наплату кредити банака које су им веровале, али су 
пристизале и обавезе према држави, порези доприноси и плате запосленима, добављачи. 
Савић сматра да та предузећа могу да реше проблеме у оквиру својих финансијских империја 
тако што би сузили посао, продали неке фирме да би могли да сервисирају оне које имају 
шансу да преживе, а не да стају у ред код државе. 

- Нека се одрекну неке имовине, и затворе своје обавезе према држави, добављачима и 
запосленима. Држава мора да води рачуна о свим предузећима, али треба да прерачуна шта је 
штета а шта добит, и не може да помаже само одабранима. Ако помогнете тим предузећима, ви 
их амнестирате. Држава им је већ, чињењем или нечињењем, помогла да зараде први милион. 
Нисам сигуран да држава треба да саучествује како би се очувао неокрњен тај њихов први 
милион, јер ни држава ни друштво, ни грађани нису имали баш неке велике користи од њих. 
Они свој велики профит нису делили са грађанима, а сада када су у финансијским проблемима, 
очекују да тај терет сносе грађани и буџет - каже професор Савић. 

Стиже рачун 

- Сви су у том ланцу и зависе од њих. Неко је рекао да је мали кредит проблем фирме, а да је 
велики проблем државе. Јер када фирма узме огроман кредит, не пропада само она већ и и сви 
који су везани за ту компанију. Та велика предузећа и њихови власници, који су сада у 
проблемима, понашају се као да су веома важни за Србију, па држава неће дозволити да они 
пропадну. Перчевић је недавно рекао да су сви његови краткорочни кредити претворени у 
дугорочне, каматне стопе од 10 одсто сведене на четири до пет одсто, дата му је могућност 
репрограма. Питање је ко то плаћа? Наравно, грађани Србије - каже професор Љубодраг Савић. 

Успон до дуга од 2,5 милијарди 

На одлуку о предстечају чека и фирма Аспром, Стевана Алавање, чије је име везано за аферу 
Агробанке. Наиме, Алавања је, како је наведено у кривичној пријави, мимо процедуре и без 
адекватног обезбеђења зајмова, добио 50 кредита од те банке. Готово половина их није 
враћена, а њихов износ је близу 2,5 милијарде динара. У време добијања тих зајмова, Алавања 
је био власник само Аспрома, а након тога купује власнички део у Агротрејду, пољопривредни 
комбинат Поречје из Вучја и фарму Рамски Рит у Великом Градишту. Готово све фирме су 
доведене до руба пропасти. 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/vucevic-direktori-uozbiljite-se-konacno 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=03&nav_id=832021 

Вучевић: Директори, уозбиљите се коначно 

АУТОР: З. Делић 
 
Градоначелник Милош Вучевић, након састанка са представницима синдиката и 
руководиоцима шест јавних и јавно-комуналних предузећа, упутио је оштре 
замерке менаџменту ових фирми у власништву Града и захтевао да се коначно 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/vucevic-direktori-uozbiljite-se-konacno
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=03&nav_id=832021
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прекине са досадашњом праксом, која је довела у тешку ситуацију и запослене и 
предузећа. 

- У јавним комуналним предузећима “Стан” , “Зеленило”, ” Лисје” , “Пут”, ” Чистоћа”  као и 
Спенсу почеће убрзо корените реформе што ће запослени одмах осетити - казао је 
градоначелник Милош Вучевић за “Дневник”, после састанка са директорима ових градских 
фирми и челника Синдиката запослених у комунално - стамбеној делатности Новог Сада, који 
је и одржан управо на захтев синдиката. Вучевић није желео да улазу у детаље реформи које је 
најавио, позивајући директоре комуналних фирми да се уозбиље и коначно ставе тачку на 
досадашњи начин рада у овим предузећима. Вучевић је истовремено нагласио да и преостале 
градске комуналне фирме, оне које нису имале своје представнике на овом састанку, треба под 
хитно реформисати. 

Према оцени председника Синдиката у стамбено комуналој - делантости Новог  Сада Зорана 
Радосављевића у шест градских фирми  одговорни су директори и њихови сарадници, који 
немају воље и снаге, а, како је рекао, вероватно ни знања да воде предузећа. 

- Не поштују се програми пословања које је Скупштина града усвојила управо на њихов 
предлог- навео је Радосављевић и нагласио да  синдикат и Вучевић имају јединствен став о 
томе како се треба и мора радити у градским фирмама. 

Синдикат комуналаца јуче је, на самом почетку радног времена, одржао штрајк упозорења, али 
мада први сат по доласку на посао нису радили, то град и његови житељи нису осетили. Разлог 
за овај једносатни штрајк упозорења је што у шест наведених градских предузећа плате касни у 
просеку један и по месец, односно што у протекла три месеца запослени имају нередовна 
примања.  - Захтевамо да се смене неспособни и да на чела предузећа стане способан кадар, да 
се донесу планови за излазак из кризе са наведеним роковима које морају поштовати 
директори. Тражимо да се испита одговорност директора и њихових сарадника за лоше 
пословање, а затим и иницирају поступци пред судом. Захтевамо да се у сарадњу са буyетском 
инспекцијом и другим државним институцијама покрену поступци против одоговорних због 
кршења Закона о буyетском систему и запошљавању - саопштио је јуче, између осталог, 
синдикат запослених у Стамбено  - комуналној делатности. 

 

24 ЧАСА 

http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/sedam-od-10-radnika-masta-o-prosecnoj-plati/131599.phtml 

Седам од 10 радника машта о просечној плати 

АУТОР: Р. Шуљагић  

Просечна плата у Новом Саду, према последњим подацима Завода за статистику, 

износи 49.165 динара без пореза и доприноса. Међутим, већина Новосађана може 

само да сања овај износ, а синдикати тврде да чак 70 одсто суграђана зарађује 

знатно мање од тога. 

ЗАРАДА - Продавци у бутицима, трафикама или маркетима раде непријављене за двадесетак 

хиљада, фризери и угоститељи, ако нису власници, зараде мало више, док медицинске сестре 

http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/sedam-od-10-radnika-masta-o-prosecnoj-plati/131599.phtml
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просечну плату не могу да зараде ни када им се урачуна ноћно дежурство. 

Продавачица Ана Павловић каже да након смене ради додатни посао, јер јој је плата далеко 

испод просечне. 

- Викендом, празницима, пре и после редовног посла, продајем посуђе и козметику од врата до 

врата. За иоле пристојан живот потребно је да раде сви чланови домаћинства. Тешка су 

времена и чињеница је да већина Новосађана живи испод просека - прича Павловићева. 

Најмање плате имају запослени у занатским и услужним делатностима, а према подацима 

Завода најмање примају Новосађани који производе одевне предмете, свега 24.723 динара. 

Просечне зараде у угоститељству су 23.387 динара, произвођачи намештаја зарађују око 27.500 

хиљада, колико и продавци у бутицима и маркетима уколико су регуларно пријављени. 

Међутим, грађани кажу да је реално стање много горе. 

 

- Знам много људи који раде за 15.000 динара. Шта ће, морају. Ситуација је срамна и много је 

породица које живе веома тешко, чак и бедно. За нормалан живот потребно је од 50.000 до 

70.000 динара и то без куповине намештаја, беле технике или путовања. Можемо само да 

сањамо толике плате - прича фризерка Дуња Симић. 

У Савезу самосталних синдиката Новог Сада наводе да је нето просечна плата од скоро 50.000 

реална, али за оне којима се регуларно уплаћују сви доприноси. Ипак, многи грађани не 

примају тако плату. 

- Људи у сивој зони раде за минималац или чак испод тога. Немогуће је израчунати праву 

просечну плату јер не знамо колико људи ради на црно, у трафикама, бутицима, кафићима... 

Многи плату примају на руке, а не преко рачуна. Неки је чак и не примају - каже Бошко 

Петров, портпарол Савеза. 

  

Просечне зараде по областима 

Производња одевних предмета 24.723 

Припремање и послуживање хране и пића 23.871 

Производња намештаја 27.637 

Изградња зграда 28.087 

Трговина на мало 26.966 

Изнајмљивање и лизинг 23.935 

Административне и помоћне услужне делатности 30.092 
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Правни и рачуноводствени послови 36.147 

Образовање 42.930 

Пословање некретнинама 47.603 

Архитектонске и инжењерске делатности 56.432 

Научно истраживање и развој 69.868 

Осигурање, реосигурање и пензијски фондови 69.218 

Рекламирање и истраживање тржишта 84.251 

Управљачке делатности и саветовање 95.967 

Услужне делатности у рударству 131.345 
 

 

http://www.pravda.rs/2014/04/02/novinari-u-srbiji-nema-ni-slobodnih-medija-ni-novinarstva/ 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=04&dd=02&nav_category=12&nav_id=831862 

Новинари: У Србији нема ни слободних медија ни 
новинарства! 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

БЕОГРАД – Синдикат новинара Србије, Коалиција запослених у медијима и 

Крагујевачка иницијатива поручили су данас у писму европским 

парламентарцима да у условима економске кризе у Србији нема слободних 

новинара и медија. 

„Поштована господо парламентарци, подсећамо вас да у условима сиромаштва, страха и 

корупције, о чему сведочи и известај покојне председнице Савета за борбу против корупције 

Верице Бараћ о проблемима и притисцима у српским медијима, нема слободних новинара ни 

слободних медија“, наведено је у писму. 

У страху од губитка посла, додаје се, свесни да у условима тешке економске кризе ново 

запослење тешко могу да нађу, новинари прихватају да раде по диктату, а последица тога је 

пораст цензуре и аутоцензуре, нестанак истраживачког новинарства и окретање 

„клеветничком“ писању, што је увреда за професију. 

http://www.pravda.rs/2014/04/02/novinari-u-srbiji-nema-ni-slobodnih-medija-ni-novinarstva/
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=04&dd=02&nav_category=12&nav_id=831862


13 

 

„Такво новинарсто није и никада неће бити наш избор и ми ћемо се против таквог стања у 

медијима увек борити, свесни да наш глас, под притиском моћних лобија, тешко стиже до наше 

јавности, али и до вас“, наведено је у писму. 

Уз напомену да схватају њихову забринутост због урушавања спског новинарства и поздрављају 

жељу да помогну, потписници писма европским парламентарцима наводе да позивом да у раду 

Европског парламента учествују само представници два еснафска удружења који заступају 

ставове супротне огромном броју запослених, нису добили потпуну слику стања. 

Јуче је у Бриселу, у ЕП, одржан панел о слободи медија, на којем су учествовали, поред 

известиоца ЕП за Србију Јелка Кацина, који је један од организатора скупа, и прдеставника 

државе Србије, председница УНС Љиљана Смајловић и потпредседник НУНС Драган Јањић. 

У писму се истиче да сет медијских закона који ускоро треба да буде усвојен у српском 

парламенту није у сагласности са Уставом и да одредбе које онемогућавају локалне самоуправе 

да буду оснивачи медија нису усаглашене ни са важећом Медијском стратегијом, која предвиђа 

постојање регионалних јавних сервиса. 

„На делу је тајкунизација и таблоидизација медија. Посебно је тешка ситуација у 

приватизованим и приватним медијима јер су нетранспарентни власништво и начин 

финансирања медија, у њима не постоје синдикалне организације, радници примају 

минималне плате, често раде на црно, без здравственог и пензионог осигурања“, наведено је у 

писму. 

Председница Крагујевачке иницијативе Јованка Маровић, председница Синдиката новинара 

Србије Драгана Чабаркапа и копредседници Коалиције запослених у медијима, Зоран 

Величковић и Милан Петковић, поручили су да, уколико европски парламентарци заиста желе 

да помогну да се заустави суноврат српског новинарства, треба за почетак да уваже основно 

правило професије – да чују и другу страну. 

 

 

 


