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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=10&dd=24&nav_id=915536 

Sindikati u Evropskoj konfederaciji 
IZVOR: TANJUG 

Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost postali su 

članovi Evropske konfederacije sindikata. 

 Prijem u evropsku zajednicu sindikata dogodio se pre dva dana, a članstvo u toj organizaciji 

omogućiće bolju organizaciju i veći uticaj na odluke koje se donose u Briselu, a odnose se na oblast 

rada i zapošljavanja, naveli su lideri ta dva sindikata Ljubisav Orbović i Branislav Čanak. 

Orbović je podsetio da su članice Evropske konfederacije sindikata, sindikalne organizacije čije su 

zemlje članice Evropske unije i da će ova dva sindikata uz pomoć evropske centrale moći daleko 

bolje da se organizuju.  

 

Prema rečima Čanka, prijemom u Evropsku konfederaciju sindikata, takoĎe se stavlja tačka na 

pitanje reprezentativnosti SSSS i UGS Nezavisnost. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=10&dd=24&nav_id=915415 

Penzioneri: Ići ćemo i do Strazbura 
IZVOR: B92 

Beograd -- Predstavnici penzionerskih udruţenja ne mire se sa odlukom Vlade oko penzija, 

kaţu da će ići na sud u Strazburu, a pitaju i zašto drţava ne naplaćuje poreze. 

Učesnici debate o penzijama koju je organizovao Centar za demokratiju kaţu i da je ovakvim 

merama odlučeno da ceh reformi plaćaju najugroţeniji graĎani Srbije. 

Penizioneri smatraju da su svoju penziju stekli dok su radili i da mere stednje ne mogu da im 

ugroţavaju već stečeno. 

Okupljeni u Savezu samostalnih sindikata Srbije i sindikatu Nezavisnost najavili su da će traţiti da 

se o svemu izjasni Ustavni sud, ali i Evropski sud za ljudska prava, kaţe Mihajlo ĐorĎević iz 

Nezavisnosti.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=10&dd=24&nav_id=915536
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=10&dd=24&nav_id=915415
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"Čekamo da Skupština usvoji mere, pa idemo na Ustavni sud. S obzirom na to da nemamo poverenja 

u taj sud i te sudije, jer i oni rade partijski, idemo dalje da se ţaljemo Strazburu", kaţe ĐorĎević.  

 

Ljuban Ţigmud iz SSSS kaţe da je poštenije bilo najpre proveriti zašto 400 firmi ne plaća porez 

nego s merama stednje poceti od penzionera.  

 

"Tu su Zastava oruţje, Mera invest Marka Miškovića, Mlekara Šabac, Sombor, Zekstra grupa, Pink 

internacional. Razumete, Pink duguje drţavi porez. Ja bih voleo da je redosled bio sledeći, da smo 

rešili pitanje dugovanja drţavi, da smo sredili pitanje koje firme u Srbiji mogu da rade, koje treba 

dokapitalizovati da bi stale na noge i da bi donosile BDP-u Srbije i onda da smo se vratili na pitanje 

penzije, pa da vidimo da li je taj fond dovoljno, premalo ili previše punjen", kaţe on.  

 

Ekonomisat Miladin Kovačevic podseća na zaboravljeni Penzioni fond kome drţava još nije vratila 

oduzetu značajnu imovinu. Penzioni fond bi mogao da omogući veću sigurnost penzionerima i 

smanji pritisak na budţet, kaţe Kovačević.  

 

"To bi naravno značilo i da bi trebalo izvršiti restituciji njegove imovine. Drugi deo bio bi njegovo 

učešće u vlasništvu preferencijalnih akcija u javnoj imovini, pre svega u gradskom i graĎevinskom 

zemljištu. Tako bi se stvorila dovoljna kompenzacija iz drugih izvora i to bi moglo da donese 

relaksaciju i emancipaciju penzionog fonda od budţeta. Time bi mogla da se odrţi i socijalna 

funkcija penzija, moţda ne na nekom ranijem nivou, ali da se ne dozvoli da prosečna penzija ne 

bude ispod prosečne plate", rekao je Kovačević.  

 

Ako će se odnos plata i penzija neminovno menjati na štetu graĎana, oni će ubuduće morati da se 

okrenu privatnim i dobrovoljnim penzionim fondovima kako ne bi zavisili samo od penzija koje će 

im isplaćivati drţava. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=10&dd=24&nav_id=915522 

Radnici Ţelezare: Samo da se dimi 
IZVOR: TANJUG 

Smederevo -- Američka kompanija Esmark jedan je od najzainteresovanijih potencijalnih 

partnera za kupovinu smederevske Ţelezare. 

Ovo je potvrdio predsednik Saveza samostalnog sindikata metalaca "Ţelezare Smederevo" Siniša 

Predić ukazavši da je za zaposlene najvaţnije da se pokrene proizvodnja i uposle ljudi. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=10&dd=24&nav_id=915522
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Predić je, na konferenciji za novinare, rekao da se zaposleni nadaju da će dobiti strateškog 

partnera koji će povećati proizvodnju, pokrenuti drugu visoku peć i dostići projektovanu 

proizvodnju od 2,2 miliona tona. 

Prema njegovim rečima, radnici Ţelezare su zadovoljni jer je premijer Aleksandar Vučić nedavno 

posetio tu kompaniju, i to u periodu kad im je bilo dosta teško. Tim pre, što su ih mnogi ekonomski 

analitičari ocenjivali kao firmu koja nije isplativa i nema perspektivu, a da, kako je naglasio, 

nikada ranije nisu ušli u fabrički krug da znaju bar kako izgleda.  

Predsendik Saveza samostalnog sindikata Srbije (SSSS) Ljubisav Orbović podsetio je da u Ţelezari u 

Smederevu radi oko 5.000 ljudi i da bi pokretanje proizvodnje u njoj značio zamajac i za druga 

preduzeća metalskog kompleksa.  

 

Premijer Vučić izjavio je danas da će 29. ili 30. oktobra u Londonu razgovarati sa predsednikom 

Odbora američke kompanije Esmark, Dţimom Bušarom, i da veruje "da će to biti kraj muka za 

Ţelezaru Smederevo".  

 

"U sredu ili četvrtak ću se videti u Londonu sa Bušarom i verujem da ćemo se rukovati, što će 

značiti kraj muka za Smederevo", rekao je Vučić na sednici Skupštine Srbije, tokom rasprave o 

rebalansu budţeta za 2014. godinu.  

 

Premijer je najavio da će tokom posete Londonu, gde će odrţati javni čas studentima Londonske 

škole ekonomije i političkih nauka, obaviti razgovore u vezi sa Ţelezarom, kao i s drugim 

investitorima. 
 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516218-Prosecna-neto-zarada-u-septembru-43975-

dinara 

Prosečna neto zarada u septembru 43.975 dinara 
Tanjug  

Prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u septembru iznosi 43.975 dinara i u poređenju sa 

avgustovskom neto platom nominalno je manja za 3,6 odsto 

 
BEOGRAD - Prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u septembru iznosi 43.975 dinara i u poreĎenju 
sa avgustovskom neto platom nominalno je manja za 3,6 odsto a realno za 4,3 odsto, saopštio je 
danas Republički zavod za statistiku. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516218-Prosecna-neto-zarada-u-septembru-43975-dinara
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516218-Prosecna-neto-zarada-u-septembru-43975-dinara
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Septembarska prosečna neto zarada je nominalno veća za 2,6 procenta a realno za 0,5 odsto u 
odnosu isti mesec 2013. godine. 
 
Prosečna neto plata isplaćena u periodu januar-septembar nominalno je veća za 1,7 odsto a realno 
manja za 0,4 odsto u odnosu na zaradu iz istog perioda prošle godine. 
 
Prosečna bruto zarada u septembru iznosi 60.803 dinara i u odnosu na avgustovsku je nominalno 
manja za 3,5 a realno za 4,2 odsto. Ta zarada je nominalno veća za 2,8 a realno za 0,7 odsto od 
one koja je isplaćena u septembru 2013. godine. 
 
Devetomesečna prosečna bruto zarada u 2014. nominalno je veća za 1,5 a realno je manja za 0,6 
odsto u poreĎenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar-septembar prošle godine. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516297-Vucic-Dogovor-o-privatizaciji-Zelezare-pun-

pogodak 

Vučić: Dogovor o privatizaciji Ţelezare "pun pogodak" 
Tanjug  

Ukoliko bude postignut dogovor o privatizaciji Ţelezare Smederevo to će biti "pun pogodak" za 

Srbiju i građane Smedereva, izjavio je večeras premijer Aleksandar Vučić 

 
Ukoliko bude postignut dogovor o privatizaciji Ţelezare Smederevo to će biti "pun pogodak" za 
Srbiju i graĎane Smedereva, izjavio je večeras premijer Aleksandar Vučić istakavši da očekuje da to 
pitanje uskoro bude rešeno. 
 

A biće, dodao je, kada dţentlmenski u pregovorima jedni drugima pruţimo ruke. 
Premijer je potvrdio da će se krajem meseca u Londonu sastati sa predsednikom kompanije Esmark 
Dţimom Bušarom, te da veruje da će to biti "kraj mukama" za Ţelezaru. 

Gostujući u emisiji "Oko" RTS-a rekao da se došlo blizu dogovora i da je ono što su bile smetnje 
otklonjeno. 

"To je od velikog značaja za celu Srbiju to nije od značaja samo za pet hiljada smederevskih 
radnika, to nam podiţe bruto domaći proizvod za čitavih 1,5 odsto što je ogroman procenat, ako 
budemo uspeli da ga ostvarimo", rekao je premijer. 

U sve to, dodao je, uloţeno je mnogo truda, rada i energije, ali smo imali i podršku sindikata jer 
će, pre svega, proizvodnja biti povećana. 

Vučić je rekao da se pregovori odvijaju u veoma teškim uslvoima, ali da kada se razmišlja o 
budućnosti radnika i zemlje onda se sve prihvata. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516297-Vucic-Dogovor-o-privatizaciji-Zelezare-pun-pogodak
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516297-Vucic-Dogovor-o-privatizaciji-Zelezare-pun-pogodak
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"Mi to nismo krili za razliku od nekih drugih, niti smo davali neke druge odgovore", ponovio je 
premijer i dodao da će privatizacija smederevske Ţelezare biti "pun pogodak" i velika stvar za celu 
Srbiju, jer će pored ostalog biti zaposleno još 250 ili 300 ljudi. 

Potvrdio je da je sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, tokom njegovog 
nedavnog boravka u Beogradu, razgovarao o problemima petrohemijskog kompleksa, te da misli da 
se došlo "blizu rešenja". 

Reč je o Petrohemiji, Azotari i MSK-u, rekao je premijer i dodao da rešenje očekuje u narednim 
nedeljama i mesecima. 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:516277-Udruzenje-sindikata-penzionera-Nezakonito-

smanjenje-penzija 

Udruţenje sindikata penzionera: Nezakonito smanjenje 

penzija! 
Tanjug  

Udruţenje sindikata penzionera ocenio je danas da će predloţenim smanjenjem penzija u 

okviru mera Vlade i objavljenom rasprodajom imovine Fonda PIO, sistem penziono-invalidskog 

osiguranja u Srbiji biti potpuno urušen 

Udruţenje sindikata penzionera ocenio je danas da će predloţenim smanjenjem penzija u okviru 
mera Vlade i objavljenom rasprodajom imovine Fonda PIO, sistem penziono-invalidskog osiguranja 
u Srbiji biti potpuno urušen, a ogroman broj penzionera doveden do ivice egzistencije.  
 
Taj sindikat je, u današnjem saopštenju, najavio da će zatraţiti zaštitu svojih prava od nadleznih 
meĎunarodnih institucija i MeĎunarodnog suda u Strazburu. 

"Sve što se odnosi na penzije, ovim merama biće podrţavljeno i pretvoreno u golu budţetsku stavku 
o kojoj će odlučivati isključivo Vlada", navodi se u saopštenju. 

Udruţenje sindikata penzionera Srbije smatra da ovakve mere i postupci nisu u skladu sa pravnim 
sistemom drţave, Ustavom i pozitivnim zakonskim propisima, i dodaje da će biti primorano da se za 
zaštitu svojih prava obrati Ustavnom sudu za ocenu zakonitosti najavljenih mera za smanjenje 
penzija i rasprodaje imovine Fonda PIO. 

USPS traţi da se donese sveobuhvatni program mera za pokretanje proizvodnje i zapošljavanja, kao 
i mera štednje na svim nivoima, jer nas, kako navode, jedino takve mere mogu izvući iz krize a ne 
restrikcije, smanjenje potrošnje i bacanje i ovo malo para koje će biti oduzete penzionerima u 
"bure bez dna", kako se do sada činilo. 

"Vladine 'mere štednje' vode u siromaštvo i pad društvenog proizvoda", navodi taj sindikat i dodaje 
da aktivnosti sindikata u vezi smanjenja penzija podrţava i Evropska federacija sindikata 
penzionera i starijih lica (FERPA). 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:516277-Udruzenje-sindikata-penzionera-Nezakonito-smanjenje-penzija
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:516277-Udruzenje-sindikata-penzionera-Nezakonito-smanjenje-penzija
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505654/Vujovic-Mere-smanjenja-prihoda-bolne-ali-zasad-nema-boljeg-mehanizma 

Vujović: Mere smanjenja prihoda bolne, ali zasad 
nema boljeg mehanizma 

Tanjug  

Mere smanjivanja prihoda bolne su politički, profesionalno i ljudski, ali vlada u ovom trenutku 

nema finiji mehanizam, izjavio je ministar finansija Dušan Vujović na današnjoj sednici 

skupštinskog odbora za finansije. 

Vujović je, na raspravi o 70 podnetih amandmana na skupštinskom odboru, rekao da prihvata logiku 

da bi zaposleni u javnom sektoru koji dobro rade trebalo da imaju veće plate, ali takvoj 

reorganizaciji, dodaje on, nije mesto u rebalansu budţeta za 2014. 

 

To ne moţe da bude sada u budţetu, i u ovom trenutku ne moţemo da uradimo ništa drugo, nego 

da predloţimo ove mere, rekao je Vujović. 

 

Ministar je naveo da se radi na definisanju načina nagraĎivanja i vrednovanja rada i najavio da će 

zakoni koji će to regulisati uskoro biti u skupštinskoj procedure. 

 

To će onda biti prilika da se ove mere štednje tako prilagode da posledice budu minimalne. Svako 

će onda imati pravo da u okviru uţeg budţetskog prostora tako rasporedi, da nekima plate porastu 

a drugima padnu, prema zaslugama, rekao je Vujović. 

 

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama budţeta Srbije podneto je 12 amandmana, a 

uključujući i prateće zakone, pa i onaj kojim se reguliše smanjenje penzija podneto je ukupno 70 

amandmana. 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505654/Vujovic-Mere-smanjenja-prihoda-bolne-ali-zasad-nema-boljeg-mehanizma
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505451/Americka-komora-i-Poreska-uprava-o-suzbijanju-sive-ekonomije 

Američka komora i Poreska uprava o suzbijanju sive 
ekonomije 

Tanjug  

Godišnji doprinos budţetu Srbije članica Odbora za borbu protiv sive ekonomije Američke privredne 

komore u Srbiji iznosi 1,7 milijardi evra, a ogleda se i u zapošljavanju više od 30.000 ljudi, rečeno 

je danas na radnom sastanku predstavnika tog Odbora sa predstavnicima Poreske uprave. 

Članovi Odbora za borbu protiv sive ekonomije Američke komore razgovarali su sa zamenikom 

direktora Poreske uprave Markom Marinkovićem i njegovim timom o mogućnostima saradnje u 

suzbijanju sive ekonomije, saopšteno je iz Američke komore. 

 

Članstvo odbora za borbu protiv sive ekonomije čine predstavnici duvanske, naftne, IT industrije, 

industrije robe široke potrošnje i maloprodajnog sektora. U 2013. godini, od 10 kompanija koje su 

uplatile najviše sredstava u budţet, nalazi se šest kompanija koje su članice Američke komore, sa 

doprinosom od 192,16 milijardi dinara, navedeno je u saopštenju. 

 

Na sastanku je posebno bilo reči o problemima koje nelegalna trgovina prouzrokuje za poslovanje 

članica Odbora, i o načinima na koje Poreska uprava, u okviru svojih nadleţnosti i u saradnji sa 

drugim relevantnim sluţbama, moţe da doprinese njenom smanjenju. 

 

Procena je da skoro 30 odsto ekonomije Republike Srbije pripada sivom sektoru i da je gubitak za 

godišnji budţet po tom osnovu 370 miliona evra. 

 

Predstavljene su i aktivnosti Odbora na unapreĎenju regulative iz ove oblasti, kroz krovni Zakon o 

inspekcijskom nadzoru, koji bi trebalo da proširi nadeţnosti svih inspekcija na neregistrovanim 

subjektima i omogući efikasniju koordinaciju izmeĎu njih. 

 

"Poreska uprava je jedan od naših najvaţnijih pojedinačnih partnera u okviru drţavne uprave koji 

raspolaţu značajnim nadleţnostima za suzbijanje sive ekonomije, a ovaj sastanak je jedan u nizu 

bilateralnih razgovora sa nadleţnim sluţbama", rekao je nakon sastanka predsednik Odbora za 

borbu protiv sive ekonomije Ivan Miletić. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505451/Americka-komora-i-Poreska-uprava-o-suzbijanju-sive-ekonomije
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Sastanci za cilj imaju unapreĎenje saradnje javnog i privatnog sektora radi efikasnije borbe protiv 

sive ekonomije, dodao je on. 

 

Smanjivanje sive ekonomije je jedan od pet prioriteta koje je Američka komora definisala u svom 

programu unapreĎenja poslovnog okruţenja. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505427/Udruzenje-penzionera-Smanjenje-penzija-nije-po-zakonu 

Udruţenje penzionera: Smanjenje penzija nije po 
zakonu 

Tanjug | 

Udruţenje sindikata penzionera Srbije saopštilo je danas da predloţene mere smanjenja penzija 

nisu u skladu sa pravnim sistemom drţave, Ustavom i pozitivnim zakonskim propisima i poručio da 

će se obratiti Ustavnom sudu kako bi se zaštitila prava penzionera. 

USPS traţi da se donese sveobuhvatni program mera za pokretanje proizvodnje i zapošljavanja, kao 

i mera štednje na svim nivoima. 

 

Kako se navodi u saopštenju tog udruţenja predloţenim smanjenjem penzija u okviru mera Vlade 

Srbije za smanjenje budzetskog deficita, kao i objavljenom rasprodajom imovine Fonda PIO "sistem 

penziono invalidskog osiguranja u Srbiji biće potpuno urušen, a ogroman broj penzionera biće 

doveden do ivice egzistencije". 

 

Sve što se odnosi na penzije ovim merama biće podrţavljeno i pretvoreno u golu budzetsku stavku o 

kojoj će odlučivati isključivo Vlada, poručilo je to udruţenje. 

Udruzenje sindikata penzionera Srbije smatra da takve mere i postupci nisu u skladu sa pravnim 

sistemom drţave, Ustavom i pozitivnim zakonskim propisima i poručuje da će biti primorano da se 

za zaštitu svojih prava obrati Ustavnom sudu za ocenu zakonitosti najavljenih mera smanjenja 

penzija i rasprodaje imovine Fonda PIO. 

 

Zaštitu svojih prava Udruţenje sindikata penzionera Srbije zatraţiće i od nadleznih meĎunarodnih 

institucija i MeĎunarodnog suda u Strazburu. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505427/Udruzenje-penzionera-Smanjenje-penzija-nije-po-zakonu
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"Isto tako smatramo da se ne moţe dozvoliti da bogatstvo i bogataši i ovoga puta budu pošteĎeni i 

da se dalje produbljuju društvene nejednakosti", navodi se u saopštenju. 

 

Kako se dodaje to je u suprotnosti sa izbornim obećanjima i suprotno programu na osnovu koga su 

graĎani na izborima dali poverenje aktuelnoj vlasti, kao i ustavnoj odredbi da je Srbija drţava 

socijalne pravde. 

 

"Vladine 'mere štednje' vode u siromaštvo i pad društvenog proizvoda, kao što pre neki dan reče 

novi predsednik Evropske vlade gospodin Junker", zaključeno je u saopštenju. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505347/Za-zaposlene-u-Zelezari-najvaznije-pokretanje-proizvodnje 

Za zaposlene u Ţelezari najvaţnije pokretanje 
proizvodnje 

Predsednik Saveza samostalnog sindikata metalaca "Ţelezare Smederevo" Siniša Predić potvrdio je 

danas da je američka kompanija Esmark jedan od najzainteresovanijih potencijalnih partnera za 

kupovinu te fabrike, ukazavši da je za zaposlene najvaţnije da se pokrene proizvodnja i uposle 

ljudi.Predić je, na konferenciji za novinare, rekao da se zaposleni nadaju da će dobiti strateškog 

partnera koji će povećati proizvodnju, pokrenuti drugu visoku peć i dostići projektovanu 

proizvodnju od 2,2 miliona tona. 

 Prema njegovim rečima, radnici Ţelezare su zadovoljni jer je premijer Aleksandar Vučić nedavno 

posetio tu kompaniju, i to u periodu kad im je bilo dosta teško. 

Tim pre, što su ih mnogi ekonomski analitičari ocenjivali kao firmu koja nije isplativa i nema 

perspektivu, a da, kako je naglasio, nikada ranije nisu ušli u fabrički krug da znaju bar kako 

izgleda. 

 Predsendik Saveza samostalnog sindikata Srbije (SSSS) Ljubisav Orbović podsetio je da u Ţelezari u 

Smederevu radi oko 5.000 ljudi i da bi pokretanje proizvodnje u njoj značio zamajac i za druga 

preduzeća metalskog kompleksa. 

Premijer Vučić izjavio je danas da će 29. ili 30. oktobra u Londonu razgovarati sa predsednikom 

Odbora američke kompanije Esmark, Dţimom Bušarom, i da veruje "da će to biti kraj muka za 

Ţelezaru Smederevo". 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505347/Za-zaposlene-u-Zelezari-najvaznije-pokretanje-proizvodnje
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- U sredu ili četvrtak ću se videti u Londonu sa Bušarom i verujem da ćemo se rukovati, što će 

značiti kraj muka za Smederevo - rekao je Vučić na sednici Skupštine Srbije, tokom rasprave o 

rebalansu budţeta za 2014. godinu. 

Premijer je najavio da će tokom posete Londonu, gde će odrţati javni čas studentima Londonske 

škole ekonomije i političkih nauka, obaviti razgovore u vezi sa Ţelezarom, kao i s drugim 

investitorima. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505173/NOVE-ZARADE-Bez-umanjenja-prekovremeni-regres-i-prevoz 

NOVE ZARADE Bez umanjenja prekovremeni, regres 
i prevoz 

Bojana AnĎelić  

Osim manjih plata, zaposleni u javnom sektoru i preduzećima od decembra dobijaće i niţe naknade 

za rad u različitim drţavnim komisijama, odborima, savetima. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505173/NOVE-ZARADE-Bez-umanjenja-prekovremeni-regres-i-prevoz
http://www.blic.rs/data/images/2014-10-23/528061_14_lb.jpg?ver=1414091565.jpg
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Kliknite za uvećanje (+) 

 

Ovoga puta Vlada je rešila da ne pravi izuzetke. Teret štednje snose svi koji rade u preduzećima i 

institucijama u kojima je drţava većinski vlasnik. Tako će od 1. novembra manje zarade imati i 

zaposleni u Narodnoj banci Srbije, akcionarskim društvima ili agencijama. Osim toga, pored plata 

većih od 25.000 dinara, linearno umanjenje od 10 odsto primenjuje se i na sve ostale prihode koje 

zaposleni u javnom sektoru ostvaruju na osnovu rada u nekom nadzornom odboru ili radnoj grupi. I 

svaki prihod će biti oporezovan pojedinačno, sa 10 odsto na iznos preko 25.000 dinara. 

 

Ono što je mnogima ostalo nejasno jeste koji se tačno deo plate umanjuje. Ministar finansija Dušan 

Vujović rekao je da će se smanjiti sve što predstavlja stalni prihod. A to znači neto plata u koju 

ulazi i minuli rad. S druge strane, smanjenje se ne odnosi na prevoz, regres i prekovremene sate. 

Ove stavke će se obračunavati isto kao i do sada. 

 

Dobra vest za zaposlene u javnom sektoru moţe biti činjenica da zbog smanjenih zarada, sa kojima 

http://www.blic.rs/data/images/2014-10-23/528061_14_lb.jpg?ver=1414091565.jpg
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treba da računaju do decembra 2017. godine, neće imati i manju penziju kada budu stekli pravo na 

nju, jer za PIO i poreze drţava uzima isto kao da plata nije smanjena. 

 

U meĎuvremenu je objavljena i tačna formula za novo obračunavanje umanjenja penzija iznad 

40.000 dinara. Penzionera sa takvim primanjima u Srbiji ima 114.064. Njihova primanja se, naime, 

umanjuju tako što se od te penzije oduzme prvo fiksni iznos od 3.300 dinara (što se dobije kada se 

pomnoţi 15.000 dinara sa 0,22) i on vaţi za sve. Od dobijene sume se zatim odbije iznos preko 

40.000 dinara pomnoţen sa 0,25, što na kraju daje novu, smanjenu penziju. Zakoni o rebalansu 

budţeta za 2014. godinu i obračunu umanjenja plata i penzija juče su ušli u skupštinsku proceduru i 

biće usvojeni po hitnom postupku. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzioneri-bi-da-se-i-zaposleni-zrtvuju.sr.html 

Пензионери би да се и запослени жртвују 

Уз негодовање што им држава завлачи руке у џеп, читаоци „Политике” јуче цео дан питали и 

да ли је њихов зајам буџету бесповратан 

Нећемо пасти на колена због молбе министра финансија Душана Вујовића да треба да 

поднесемо привремену жртву”, каже у телефонском разговору са новинарима „Политике” 

Зора Чавић-Илић, преводилац у пензији која смањење пензија описује као „противуставно 

завлачење руку у туђи џеп”. Она је само једна од огорчених пензионера који су се јуче латили 

телефона и изјадали нам се да је намера државе да уравнотежи буџет код њих изазвала 

неравнотежу у крвном притиску. 

– Речено је да је ово привремена позајмица – каже наша саговорница. – Само нам није речено 
да ли је то бесповратан зајам, када ће нам надокнадити ово што нам сада узимају, а што је 

наше стечено право. Ми делимо све што имамо са својом одраслом децом, која не могу да 
нађу стално запослење. Ја знам пензионере који по четворо издржавају – каже она. 

Креатори фискалне политике рачунају колико ће уштедети смањењем пензија, међутим нико 
не рачуна да пензионери имају чекове на почек и дозвољени минус и како ће то успети да 

плате, каже наша саговорница. Она додаје да је њена генерација цео живот бесповратно 
позајмљивала овој земљи. 

– Ми смо генерација која је изнела велике ствари. Помагали смо и после земљотреса у Црној 

Гори, Скопљу, Бањалуци, давали за школство, здравство, стамбену изградњу. И сад знамо да 
је наша држава у невољи, помагали смо поплављени Обреновац. Дакле, није то да човек неће 

да помогне, али негде мора да постоји граница – каже Зора Чавић-Илић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzioneri-bi-da-se-i-zaposleni-zrtvuju.sr.html
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Пензионер З. Д. из Новог Сада, сматра да је смањење пензија неуставно, да се најстаријима 
одузимају стечена права, и да је ово захватање бесмислено, те да он себе већ сматра 

сиромашним. 

– Кад сам деведесетих почео да примам пензију вредела је 1.370 марака, а сада једва 330 евра 

– израчунао је наш саговорник. 

Пензионери су јуче јављајући се нашој редакцији најчешће негодовали зато што ће они са 
високим пензијама поднети већи терет него запослени у јавном сектору који имају иста 

примања. 

Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине, каже да су овим смањењем пензије 
враћене на ниво из 2009. и 2010. године и коментари да сада морају да буду смањене, јер су 
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2008. повећане за 10 одсто, немају никаквог основа. То повећање, по њему, током наредне 

две године појела је инфлација која је износила 16 одсто. Он тврди да су све пензије за 
последњих пет година умањене у просеку од 12 до 15 одсто. 

Економисти, међутим, кажу да је инфлацију и погурало баш то што је држава делила паре 

којих није било и које нисмо зарадили. Према подацима Министарства финансија, у периоду 
од 2009. до 2012. године издаци за пензије увећани су за око 169 милијарди динара. 

Милојко Арсић, професор Економског факултета, каже да је, са вредносног становишта 

посматрано, можда у реду да они са већим пензијама поднесу већи терет. Добар део тих 
примања зарађен је у нетржишним условима, постојале су велике разлике у платама. „Зарада 

је више зависила од тога где ко ради, а не шта ради”, каже наш саговорник. 

Са друге стране, Ђуро Перић, председник Савеза пензионера Србије, признаје да га министар 
Вујовић није убедио да су запослени у јавном сектору више оштећени од пензионера, иако је 

то на више састанака покушавао да докаже. 

– Једноставном рачуницом види се да пензионери са вишим примањима подносе већи терет. 

Када смо прихватали предлоге владе, ми смо очекивали да ће бити усвојен предлог који је 
изнео премијер Александар Вучић, а то је да ће пензије од 25.000 до 35.000 динара бити 

опорезоване по стопи од 3,1 одсто, од 35.000 до 50.000 динара по стопи од 6,2 процента, а све 
оне веће од 50.000 динара по стопи од девет одсто. Није било говора да ће бити двоцифреног 

умањења – каже Перић. 

У чему је разлика између премијеровог и министровог предлога? Председник владе 
Александар Вучић говорио је о ефекту умањења на цео износ пензија и спомињао просечне 

стопе, док је министар финансија изнео проценат који се односи само на износ већи од 25.000 
динара. Суштински, то је један те исти предлог, само премијеров лепше звучи. 

И док се посланици тек спремају за расправу о Предлогу измена и допуна закона о буџету, који 

предвиђа смањење плата и пензија, Милорад Вујасиновић, председник Удружења синдиката 
пензионера Србије, каже да се већ припрема тужба Уставном суду зато што држава оваквом 

одлуком одузима основна и стечена права пензионера и противзаконито смањује пензије. 
Сваки пензионер ће, каже, појединачно писати пријаву, а спремни су да своја права траже и у 

Стразбуру. 

Премијер Вучић истакао је недавно да је тражио начин да избегне смањење плата и пензија. 
Две године је проучавао бројке и није успео да нађе неопходне уштеде на другим местима. И 

чланови Фискалног савета сматрају да другог рецепта нема. Да га има пронашле би га пре нас 
Грчка, Шпанија, Португал, Летонија, Литванија или нека од земаља која је ту меру већ 

применила. 

------------------------------------------------------------ 

У Европи смањења ишла од 10 до 30 одсто 
Током ове кризе многе земље Европе примениле су сличне мере за смањење минуса у каси, 

које су такође укључивале смањење плата и пензија. У Летонији су, на пример, плате смање-
не 30 одсто, а пензије су биле замрзнуте од 2009. до 2012. године. Естонија је зараде запосле-

них у јавном сектору смањила за 15 до 25 одсто, раст пензија је био ограничен, а затим замр-
знут. У Литванији лични дохоци су се смањивали за 20 до 30 процентних поена, а пензије су 

привремено биле смањене за 11 одсто. У суседној Румунији раст пензија био је ограничен, док 
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су се плате смањивале за 25 одсто. У Португалу су лична примања најстаријих грађана била 

мања за 12 процентних поена, а плате су током кризе смањене за петину. 

Ј. Петровић-Стојановић, А. Телесковић. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_radnike_bitno_da_zelezara_radi.4.html?news_id=291326 

Za radnike bitno da Ţelezara radi 

AUTOR: E. D. 

Beograd - Premijer Srbije Aleksandar Vučić očekuje da se u sredu ili četvrtak u Londonu sretne sa 

predsednikom Odbora kompanije Esmark i da će na tom sastanku biti postignut dogovor o Ţelezari. 
I predsednik Samostalnog sindikata Ţelezare Smederevo Siniša Prelić izjavio je juče da radnici te 
kompanije znaju svoj posao i da je za njih bitno da Ţelezara radi. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/inspektori-pogurali-zaposljavanje 

Инспектори погурали запошљавање 
 

Статистички подаци указују на то да је незапосленост у паду иако привредни токови на то 

не упућују. Стопа незапослености је 20,3 одсто, што је у односу на прошлу годину 
смањење од 3,8 одсто, подаци су Завода за статистику. 

 Такав тренд појачан је средином године изменама закона које су донеле пореске олакшице 

послодавцима и већа овлашћења инспекцијским службама. 

Већ седми месец заредом број незапослених на евиденцији Националне службе смањује се. 
Испоставља се и да је већина њих радила. 

– Негде око 80 одсто је оних који су преведени у легалне токове пословања, што је велика 
ствар, пре свега, за те раднике јер ће имати здравствено и социјално осигурање, 20 одсто је 

новозапослених – каже премијер Александар Вучић. 

Иако се у међувремену месечно у просеку запошљавало око 18.000 хиљада радника, због 

евидентирања нових, и даље је незапослено 748.000 људи. Ипак, да незапосленост пада, 
тврде и у Заводу за статистику. 

Ту стопу они мере тзв. Анкетом о радној снази, која као запослене третира и оне који раде на 

црно или у сопственом домаћинству, у пољопривреди. Тврде да је раст таквог ангажовања 
погурао општу слику запослености. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_radnike_bitno_da_zelezara_radi.4.html?news_id=291326
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/inspektori-pogurali-zaposljavanje
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Директор Републичког завода за статистику Драган Вукмировић каже да није било отпуштања у 

формалном сектору у толикој мери колико је људи радило у неформалном, пре свега, у 
области пољопривреде и делу грађевинарства. 

Само појачаном контролом Инспекције рада у протекла три месеца запослено је 14.500 
радника који су радили на црно, што је три пута више него у читавој 2013. години. 

– Пошто радимо континуиране контроле које повремено понављамо и у делу грађевине, ту смо 

приметили да опада број лица која затичемо у раду на црно – рекао је директор Инспектората 
за рад Бојан Јоцић. 

Стручњаци сматрају да рецесија и пад незапослености на дужи рок не могу заједно. 

Економиста Данило Шуковић сматра да само значајан привредни раст може значајно смањити 

незапосленост, све остало су краткорочни ефекти који могу назначити неке мање промене, 
али оне нису круцијалне. 

– То, наравно, не значи да флексибилне мере на тржишту рада нису повољене и да их не 

треба примењивати – објашњава Шуковић.То у виду имају и креатори мера штедње јер их 
најављују и као предуслов за бољи привредни амбијент. 

Е. Дн. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srpske-plate-pale-1600-dinara 

Српске плате пале 1.600 динара 
 

Просечна нето зарада у Србији исплаћена у септембру износи 43.975 динара и у поређењу 
с августовском нето платом номинално је мања 3,6 одсто а реално 4,3, саопштио је јуче 

Републички завод за статистику. 

Просечна нето  зарада исплаћена у августу, да подсетимо, била је 45.610 динара, то јест била 

је 1.635 динара већа. Прерачунато у „чврсту” валуту, плата нам је просечно вредела око 370 
евра. 

С друге стране, септембарска просечна нето зарада је номинално већа 2,6 процента а реално 
за 0,5 одсто у односу исти месец 2013. године. 

Просечна нето плата исплаћена у периоду јануар–септембар номинално је 1,7 одсто већа у 
односу на зараду из истог периода прошле године а реално 0,4 одсто мања. 

Просечна бруто зарада у септембру износи 60.803 динара и у односу на августовску је 

номинално мања 3,5 одсто а реално 4,2. Та зарада је номинално већа 2,8 одсто а реално 0,7 од 
оне исплаћене у септембру 2013. године. 

Деветомесечна просечна бруто зарада у 2014. номинално је већа 1,5 одсто а реално је мања 
0,6 процената у поређењу с просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–септембар 

прошле године. 

Колико ће просечне плате пасти од новембра , када на снагу ступе мере штедње остаје да се 

види, али ће пад бити свакако нижи од 10 одсто, јер се резови односе само на јавни сектор. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srpske-plate-pale-1600-dinara
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http://www.pressonline.rs/info/drustvo/332937/udruzenje-penzionera-smanjenje-penzija-nije-po-zakonu-obraticemo-

se-ustavnom-sudu.html 

Udruţenje penzionera: Smanjenje penzija nije po 

zakonu! Obratićemo se Ustavnom sudu! 

Udruţenje sindikata penzionera Srbije saopštilo je danas da predloţene mere smanjenja 

penzija nisu u skladu sa pravnim sistemom drţave, Ustavom i pozitivnim zakonskim propisima i 

poručio da će se obratiti Ustavnom sudu kako bi se zaštitila prava penzionera. 

USPS traţi da se donese sveobuhvatni program mera za pokretanje proizvodnje i zapošljavanja, kao 

i mera štednje na svim nivoima. 

Kako se navodi u saopštenju tog udruţenja predloţenim smanjenjem penzija u okviru mera Vlade 

Srbije za smanjenje budzetskog deficita, kao i objavljenom rasprodajom imovine Fonda PIO "sistem 

penziono invalidskog osiguranja u Srbiji biće potpuno urušen, a ogroman broj penzionera biće 

doveden do ivice egzistencije" 

Pročitajte još: 

Sve što se odnosi na penzije ovim merama biće podrţavljeno i pretvoreno u golu budzetsku stavku o 

kojoj će odlučivati isključivo Vlada, poručilo je to udruţenje. 

Udruzenje sindikata penzionera Srbije smatra da takve mere i postupci nisu u skladu sa pravnim 

sistemom drţave, Ustavom i pozitivnim zakonskim propisima i poručuje da će biti primorano da se 

za zaštitu svojih prava obrati Ustavnom sudu za ocenu zakonitosti najavljenih mera smanjenja 

penzija i rasprodaje imovine Fonda PIO. 

Zaštitu svojih prava Udruţenje sindikata penzionera Srbije zatraţiće i od nadleznih meĎunarodnih 

institucija i MeĎunarodnog suda u Strazburu. 

"Isto tako smatramo da se ne moţe dozvoliti da bogatstvo i bogataši i ovoga puta budu pošteĎeni i 

da se dalje produbljuju društvene nejednakosti", navodi se u saopštenju. 

Kako se dodaje to je u suprotnosti sa izbornim obećanjima i suprotno programu na osnovu koga su 

graĎani na izborima dali poverenje aktuelnoj vlasti, kao i ustavnoj odredbi da je Srbija drţava 

socijalne pravde. 

"Vladine 'mere štednje' vode u siromaštvo i pad društvenog proizvoda, kao što pre neki dan 

rečenovi predsednik Evropske vlade gospodin Junker", zaključeno je u saopštenju. 

 
 

 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/332937/udruzenje-penzionera-smanjenje-penzija-nije-po-zakonu-obraticemo-se-ustavnom-sudu.html
http://www.pressonline.rs/info/drustvo/332937/udruzenje-penzionera-smanjenje-penzija-nije-po-zakonu-obraticemo-se-ustavnom-sudu.html
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=57448&oglId=4118&mId=231&burl=pressonline.rs&t=1414398208&sc=2d7973df6ff55cbdef02f9863f60f763&dl=1
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=56782&oglId=4080&mId=231&burl=pressonline.rs&t=1414398208&sc=fc30d685018a33bece38edf8c8d95175&dl=1
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VESTI  ONLAIN 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/443677/Smanjenje-penzija-nezakonito-ljudi-na-ivici-egzistencije 

"Smanjenje penzija nezakonito, ljudi na ivici 
egzistencije" 

Udruţenje sindikata penzionera Srbije ocenilo je u petak uveče da je najavljeno smanjenje 

penzija nezakonito i da će ogroman broj penzionera dovesti do ivice egzistencije. 

 

"Udruţenje sindikata penzionera Srbije smatra da ovakve mere i postupci nisu u skladu sa pravnim 

sistemom drţave, Ustavom i pozitivnim zakonskim propisima, te ovim putem obaveštava javnost i 

odgovorne da će biti primorano da se za zaštitu svojih prava obrati Ustavnom sudu za ocenu 

zakonistosti najavljenih mera smanjenja penzija i rasprodaje imovine Fonda PIO", navodi se u 

saopštenju. 

  

To udruţenje je, takoĎe, najavilo da će zaštitu svojih prava zatraţiti i od nadleţnih meĎunarodnih 

institucija u Strazburu. 

  

"Smatramo da se ne moţe dozvoliti da bogatstvo i bogataši i ovoga puta budu pošteĎeni i da se 

dalje produbljuju društvene nejednakosti. Ocenjujemo da je to u suprotnosti sa izbornim 

obećanjima i suprotno programu na osnovu koga su graĎani na izborima dali poverenje ovoj vlasti, 

kao i ustavnoj odredbi da je Srbija drţava socijalne pravde", dodaje se. 

  

To udruţenje smatra da je potrebno da se donese sveobuhvatni program mera za pokretanje 

proizvodnje i povećanje zaposlenosti a da vladine mere štednje samo vode u dalje siromaštvo i pad 

društvenog proizvoda. 
 

AKTER 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-107750-smanjenje-penzija-na-sud.html 

SMANJENJE PENZIJA NA SUD 
FoNet  

Udruţenje je takoĎe najavilo da će zatraţiti zaštitu svojih prava od nadleţnih medjunarodnih 

institucija i Medjunarodnog suda u StrazburuUdruţenje sindikata penzionera Srbije (USPS) saopštilo 

je danas da je smanjenjenje penzija neustavno i najavilo da će se za zaštitu svojih prava obratiti 

Ustavnom sudu za ocenu zakonitosti te vladine mere kao i najavljenje rasprodaje imovine Fonda 

PIO i MeĎunarodnom sudu u Strazburu.USPS je saopštio da predloţenim smanjenjem penzija u 

okviru mera Vlade Srbije za smanjenje budţetskog deficita i objavljenom rasprodajom imovine 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/443677/Smanjenje-penzija-nezakonito-ljudi-na-ivici-egzistencije
http://akter.co.rs/27-drutvo/print-107750-smanjenje-penzija-na-sud.html
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Fonda PIO, sistem penziono invalidskog osiguranja u Srbiji biće potpuno urušen, a ogroman broj 

penzionera biće doveden do ivice egzistencije.Prema oceni UPSP, sve što se odnosi na penzije ovim 

merama biće podrţavljeno i pretvoreno u golu budţetsku stavku o kojoj će odlučivati isključivo 

Vlada.Ovakve mere i postupci, kako se ocenjuje u saopštenju, nisu u skladu sa pravnim sistemom 

drţave, Ustavom i pozitivnim zakonskim propisima.USPS je upozorilo da će biti primorano da se za 

zaštitu svojih prava obrati Ustavnom sudu za ocenu zakonistosti najavljenih mera smanjenja 

penzija i rasprodaje imovine Fonda PIO.Udruţenje je takoĎe najavilo da će zatraţiti zaštitu svojih 

prava od nadleţnih medjunarodnih institucija i Medjunarodnog suda u Strazburu.Prema oceni 

penzionera ne moţe se dozvoliti da bogatstvo i bogataši i ovoga puta budu poštedjeni i da se dalje 

produbljuju društvene nejednakosti.To je, kako se navodi, u suprotnosti sa izbornim obećanjima i 

suprotno programu na osnovu koga su gradjani na izborima dali poverenje ovoj vlasti, kao i 

ustavnoj odredbi da je Srbija drţava socijalne pravde.USPS traţi da se donese sveobuhvatni 

program mera za pokretanje proizvodnje i zapošljavanja ,kao i mera štednje na svim nivoima, jer 

nas jedino takve mere mogu izvući iz krize, a ne restrikcije, smanjenje potrošnje i bacanja i ovo 

malo para koje će biti oduzete penzionerima u „bure bez dna“, kako se do sada činilo.Vladine 

„mere štednje“, podseća se u saopštenju, vode u siromaštvo i pad društvenog proizvoda, ocenio je 

novi predsednik Evropske vlade gospodin Junker.Naše aktivnosti u vezi smanjenja penzija podrţava 

i Evropska federacija sindikata penzionera i starijih lica (FERPA), ističe se u saopštenju. 

BETA 

http://www.naslovi.net/2014-10-24/beta/za-radnike-bitno-da-zelezara-radi/12048808 

Za radnike bitno da Ţelezara radi 
BEOGRAD, 24. oktobra 2014. (Beta) - Predsednik Samostalnog sindikata Ţelezare Smederevo Siniša 

Prelić izjavio je u petak da radnici te kompanije znaju svoj posao i da je za njih bitno da Ţelezara 

radi. 

"Radnici Ţelezare Smederevo znaju da rade i šta im je posao. Za nas je najbitnije da dodje 

strateški partner i sve krene u pozitivnom pravcu. Očekujemo proizvodnju i maksimalnu 

uposlenost", kazao je on na konferenciji za novinare. 

On je naglasio da zaposleni u smederevskoj Ţelezari "ponajmanje ţele da budu na teret drţavi", već 

da im je potreban strateški partner koji će proizvodnju podići na maksimalan nivo, radnike 

maksimalno uposliti, ali i otvoriti nova radna mesta. 

Prema njegovim rečima, dolazak premijera Srbije Aleksandra Vučića u Ţelezaru Smederevo u 

trenucima kada je "teško dalo je novu snagu i nadu zaposlenima", naglasivši da to do sada nije bio 

slučaj i da su svi dolazili samo kad treba da se slikaju". 

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas očekivanje da će sledeće sedmice biti postignut 

dogovor o Ţelezari Smederevo sa američkom kompanijom "Esmark". 

Vučić je ranije kazao da Srbija traţi garancije da nakon prodaje Ţelezara neće biti zatvorena, a 

http://www.naslovi.net/2014-10-24/beta/za-radnike-bitno-da-zelezara-radi/12048808
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ljudi otpušteni. 

(Beta, 24.10.2014) 

AKTER 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-107706-za-radnike-bitno-da-elezara-radi.html 

ŢELEZARA SMEDEREVO USKORO DOBIJA STRATEŠKOG PARTNERA 

ZA RADNIKE BITNO DA ŢELEZARA RADI 
Beta  

Predsednik Samostalnog sindikata Ţelezare Smederevo Siniša Prelić izjavio je u petak da radnici te 

kompanije znaju svoj posao i da je za njih bitno da Ţelezara radi 

"Radnici Ţelezare Smederevo znaju da rade i šta im je posao. Za nas je najbitnije da dodje 
strateški partner i sve krene u pozitivnom pravcu. Očekujemo proizvodnju i maksimalnu 
uposlenost", kazao je on na konferenciji za novinare. 
 
On je naglasio da zaposleni u smederevskoj Ţelezari "ponajmanje ţele da budu na teret drţavi", već 
da im je potreban strateški partner koji će proizvodnju podići na maksimalan nivo, radnike 
maksimalno uposliti, ali i otvoriti nova radna mesta. 
 
Prema njegovim rečima, dolazak premijera Srbije Aleksandra Vučića u Ţelezaru Smederevo u 
trenucima kada je "teško dalo je novu snagu i nadu zaposlenima", naglasivši da to do sada nije bio 
slučaj i da su svi dolazili samo kad treba da se slikaju". 
 
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas očekivanje da će sledeće sedmice biti postignut 
dogovor o Ţelezari Smederevo sa američkom kompanijom "Esmark". 
 
Vučić je ranije kazao da Srbija traţi garancije da nakon prodaje Ţelezara neće biti zatvorena, a 
ljudi otpušteni. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1731896/Preli%C4%87%3A+Bitno+da+%22%C5%BDelezara%22+

radi.html 

Prelić: Bitno da "Ţelezara" radi 

Predsednik Samostalnog sindikata "Ţelezare Smederevo" Siniša Prelić kaţe da radnici te 

kompanije znaju svoj posao i da je za njih bitno da kompanija radi. 

Siniša Prelić je, na konferenciji za novinare, rekao da je najbitnije naći strateškog partnera za 
"Ţelezaru Smederevo", prenosi Beta. 

http://www.beta.rs/?tip=article&kategorija=ekonomija&ida=3141769&id=&ime=
http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-107706-za-radnike-bitno-da-elezara-radi.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1731896/Preli%C4%87%3A+Bitno+da+%22%C5%BDelezara%22+radi.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1731896/Preli%C4%87%3A+Bitno+da+%22%C5%BDelezara%22+radi.html
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"Radnici 'Ţelezare Smederevo' znaju da rade i šta im je posao. Za nas je najbitnije da doĎe strateški 
partner i sve krene u pozitivnom pravcu. Očekujemo proizvodnju i maksimalnu uposlenost", 'rekao 
je Prelić. 

Naglasio je da zaposleni u smederevskoj ţelezari "ponajmanje ţele da budu na teret drţavi", već da 
im je potreban strateški partner koji će proizvodnju podići na maksimalan nivo, radnike 
maksimalno uposliti, ali i otvoriti nova radna mesta. 

Prema njegovim rečima, dolazak premijera Srbije Aleksandra Vučića u "Ţelezaru Smederevo" u 
trenutcima kada je teško, "dalo je novu snagu i nadu zaposlenima", naglasivši da to do sada "nije 
bio slučaj i da su svi dolazili samo kad treba da se slikaju". 

Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da očekuje da će sledeće sedmice biti postignut 
dogovor o "Ţelezari Smederevo" sa američkom kompanijom "Esmark". 

Vučić je ranije rekao da Srbija traţi garancije da nakon prodaje "Ţelezara" neće biti zatvorena, a 
ljudi otpušteni. 

Ministra finansija Srbije Dušana Vujovića rekao je juče da je za "Ţelezaru Smederevo" 
zainteresovano osam kompanija, meĎu kojima je i "Esmark". 

Vlada Srbije je vlasnik "Ţelezare Smederev"o od februara 2012, nakon otkupa fabrike za jedan dolar 
od američkog Ju-Es stila "Ţelezara" zapošljava oko 5.500 radnika. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1732299/Prosvetari+pisali+premijeru.html 

Prosvetari pisali premijeru 

Granski sindikat prosvetnih radnika "Nezavisnost" uputio pismo premijeru Aleksandru Vučiću i 

ministru finansija Dušanu Vujoviću, zbog najave smanjenja zarada prosvetnim radnicima. 

Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost" saopštio je da su prosvetari spremni na 
"patriotsku ţrtvu", ukoliko su na to, kako je navedeno, spremni i članovi vlade i Narodne 
skupštinem, prenosi Tanjug. 

"Kao humanistički intelektualci spremni smo da patriotsku ţrtvu pretpostavimo konformizmu u 
vlastitom ţivotu", ističe se u pismu i navodi da je uslov za tako nešto da budu "voĎeni ličnim 
primerom" članova vlade i Narodne skupštine. 

U sindikatu ističu i da će biti ponosni na zemlju u kojoj zaposleni u drţavnoj upravi, lokalnoj 
samoupravi, agencijama i zavodima, dele sudbinu prosvetnih radnika i ţive sa 39.000 dinara 
mesečno. 

U pismu upućenom i poslaničkim grupama i medijma, Granski sindikat prosvete "Nezavisnost" 
zahteva od ministra Vujovića da javno saopšti koji su to modeli dopunske zarade za prosvetne 
radnike, u skladu sa vaţećom zakonskom regulativom. 

"Ili moţda treba da iskoračimo u oblast u kojoj vaţe neki drugi zakoni", upitao je u pismu 
predsednik sindikata Tomislav Ţivanović. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1732299/Prosvetari+pisali+premijeru.html

