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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:528995-Privredni-rast-Srbije-Svi-u-plus-mi-u-minus 

Privredni rast Srbije: Svi u plus, mi u minus 
S. M.  

Prema podacima Svetske banke,privreda Srbije će posle prošlogodišnjeg negativnog privrednog 

rasta od minus dva odsto, ove godine registrovati negativni rast od minus 0,5 odsto 

Srpsku privredu u 2015. očekuje pad od 0,5 procenata 

PRIVREDA Srbije će posle prošlogodišnjeg negativnog privrednog rasta od minus dva odsto, ove 
godine registrovati negativni rast od minus 0,5 odsto. 

To se navodi u najnovijem izveštaju Svetske banke za region jugoistočne Evrope, prema kojem će 
Srbija 2016. zabeleţiti privredni rast od 1,5 odsto. U zemljama našeg regiona Svetska banka ove 
godine očekuje privredni rast Hrvatske od 0,5 odsto u ovoj i 1,2 odsto u 2016. godini, za Crnu Goru 
predviĎa privredni rast od 3,4 odsto, odnosno 2,9 odsto u narednoj godini, za Bosnu i Hercegovinu 
rast od 1,5 odsto u ovoj i 2,5 odsto u 2016. godini. 

BDP Makedonije će, prema projekcijama banke, porasti 3,5 odsto u 2015. i 3,8 odsto u 2016. 
godini, a Albanije tri odsto u ovoj i četiri odsto u 2016. godini. 

- U regionu će ove godine spoljna traţnja ostati ključni pokretač privrednog rasta, dok će 
potrošačko i poslovno poverenje ostati slabo zbog očekivane političke neizvesnosti, hronično visoke 
stope nezaposlenosti, ali i dalje slabašnog bankarskog sistema pogoĎenog visokim obimom 
nenaplativih zajmova - ističe Svetska banka. 

NasleĎeni problemi poput visokog fiskalnog deficita i javnog duga su, prema izveštaju Svetske 
banke, smanjili fiskalni prostor u jednom broju zemalja, naročito u regionu jugoistočne Evrope 
(Albaniji, Srbiji i Makedoniji), dok su dosadašnji napori tih zemalja za smanjenje javne potrošnje 
bili pre svega fokusirani na rezanje kapitalnih investicija, a ne na rešavanje strukturnih problema. 

CENA NAFTE 

Svetska banka, takoĎe, prognozira ubrzanje privrednog rasta za zemlje u razvoju, koji će biti 
podstaknut padom cena nafte. Za svetsku privredu u celini banka prognozira rast od tri odsto u ovoj 
godini, od 3,3 odsto u 2016. U 2017. bi on trebalo neznatno da uspori, na 3,2 odsto. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:529105-POSLEDICE-STRAJKA-Nastavnici-bez-

dnevnice-ako-ne-nadoknade-casove 

POSLEDICE ŠTRAJKA: Nastavnici bez dnevnice ako ne 

nadoknade ĉasove 
Tanjug  

Ukoliko nastavnici i uĉitelji do kraja januara nadoknade ĉasove izgubljene 22. decembra, kada 

su zbog štrajka potpuno obustavili rad, dnevnica im neće biti oduzeta 

BEOGRAD - Ukoliko nastavnici i učitelji do kraja januara nadoknade časove izgubljene 22. 
decembra, kada su zbog štrajka potpuno obustavili rad, dnevnica im neće biti oduzeta. 
 

Kako je saopštio Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost", prosvetni radnici su toga 
dana izrazili "graĎansku neposlušnost" ali ako nadoknade neodrţane časove, neće ostati bez 
dnevnice. 
 
Prosvetari protestuju od 17. novembra i časove drţe po pola sata, a štrajk će, kako su najavili, biti 
nastavljen i u drugom polugodištu. 
 
Traţe sa im se plate ne smanjuju, odnosno da ostanu na nivou pre usvajanja mera štednje, 
donošenje zakona o platnim razredima i platnim grupama, usvajanje Posebnog kolektivnog 
ugovora. 
 
Prosvetari najavljuju da će krajem januara u Beogradu ponovo odrţati protestni skup. 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:529073-Osteceni-najsiromasniji-putnici 

NOVI TARIFNI SISTEM GSP-AOštećeni najsiromašniji 

putnici 
N. VUKIĆ  

BeograĊani sa penzijom od 13.000 moraju da plaćaju 1.120 dinara meseĉno 

Najstariji ne moraju da odlaze do prodajnih objekata "Bus plusa" 

ZAŠTO nisu uradili socijalne karte i na osnovu njih odredili cenu prevoza? Kako da od bednih 13.000 
odvojim 1.120 dinara svakog meseca? Penzioner sam i imam minimalnu penziju, ali nemam 
dovoljno godina za godišnju kartu od 407 dinara, a moram kod lekara, da odem da čuvam unuče... 

Ovo su samo neka pitanja i komentari naših najstarijih sugraĎana od čijih su se poziva juče usijali 

telefoni u redakciji "Večernjih novosti". Odgovori nadleţnih su, meĎutim, izostali. 

Prema rečima operatera u "Bus-plus" korisničkom centru, oni koji su brţe-bolje pohitali da ispune 

graĎansku obavezu i udovolje svojoj savesti, neće morati ponovo u redove. Naime, penzioneri 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:529105-POSLEDICE-STRAJKA-Nastavnici-bez-dnevnice-ako-ne-nadoknade-casove
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:529105-POSLEDICE-STRAJKA-Nastavnici-bez-dnevnice-ako-ne-nadoknade-casove
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kojima je prethodnih dana kartica za prevoz izdata na osnovu visine primanja, ali nisu prešli 

starosnu granicu od 65 godina, povratkom na staro biće u kategoriji putnika koji plaćaju mesečno 

1.120 dinara. 

- Sve što treba da urade je da u najbliţoj trafici na tu karticu koju su dobili uplate ovaj iznos i 

kartica će im vaţiti - objašnjavaju u operativnom centru. - Dakle, ne moraju da odlaze do naših 

prodajnih objekata gde se izdaju kartice, već do bilo koje trafike ili mesta gde se kartice 

dopunjavaju. 

Mada su se telefoni usijali, u moru nezadovoljnih BeograĎana bilo je i onih koji su saosećali sa 

svojim sugraĎanima lošijeg materijalnog statusa, te smatraju da bi zbog visine svojih penzija 

trebalo da plaćaju veću cenu prevoza. 

STOTKA BONUSANOVINA kod dopuna nepersonalizovanih kartica, odnosno onih koje će se sada 
koristiti za vremensku kartu, jeste da se na svakih uplaćenih 900 dinara dobije 100 dinara bonusa. 
Dakle, ako platite 900, dobićete kredit od 1.000 dinara. 

Ovako oprečni stavovi i mišljenja ţitelja glavnog grada nameću zaključak da je narodu teško 

ugoditi. Na prvi pogled, šta god da Grad odluči i uradi, nečija će očekivanja biti izneverena. Ipak, 

da su stručnjaci prilikom pravljenja novog tarifnog sistema bolje izvagali sve parametre, moţda bi i 

vuk bio sit i ovce bile na broju. 

DOMAĆICE 

U AKTUELNOM cenovniku u javnom gradskom prevozu, jedna od kategorija su i ţene izmeĎu 60 i 65 

godina, koje plaćaju mesečno 1.120 dinara. Iako to nije precizirano, domaćice koje preĎu ovu 

starosnu granicu, dakle, one iznad 65 godina, imaju pravo na prevoz po ceni od 407 dinara 

godišnje. 

VOŢNjA 90 MINUTA ZA 89 DINARA 

VREMENSKE karte koje koštaju 89 dinara aktiviraju se validacijom u autobusu (ne kao što su neki 

tvrdili sa trenutkom kupovine na trafici) i traju 90 minuta. To su karte koje funkcionišu po principu 

dopune, koja se umanjuje svaki put kada se kartica "overi" u vozilu. 
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http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:529072-Sinisa-Mali-o-tarifama-GSP-a-Niko-nije-prevaren 

INTERVJUSiniša Mali o tarifama GSP-a: Niko nije 

prevaren 

 
M. T. KOVAĈEVIĆ  

Promena na predlog premijera, posle nezadovoljstva penzionera, još nismo spremni da opšte 

interese stavimo ispred liĉnih, kaţe u intervjuu za ''Novosti'' gradonaĉelnik Siniša Mali 

NAŠ cilj je bio konsolidacija GSP, jer je sistem neodrţiv i grad izdvaja velike subvencije da bi to 
preduzeće funkcionisalo. Naţalost, mi kao društvo još nismo spremni da opšte interese stavimo 
ispred ličnih i dok god tako razmišljamo, promene ćemo teško prihvatati. U svakom slučaju, niko od 
penzionera nije prevaren, tvrdi gradonačelnik Beograda Siniša Mali posle odluke da se "preko noći" 
skoro potpuno poništi najavljeni novi tarifni sistem javnog gradskog prevoza. 

Šta se to promenilo, da odluku koju je radna grupa pripremala šest meseci, a vi i vaši saradnici 

promovisali 14 dana kroz medije, za jednu noć povuĉete? 

- Do promene je došlo na predlog premijera, koji je reagovao na nezadovoljstvo onih kategorija 

penzionera koje su najviše pogoĎene merama štednje koje je preduzela Vlada Republike Srbije. 

Odlučeno je da je na duţe staze najbolje za GSP da Vlada donese uredbu kojom bi drţavne 

institucije i javna preduzeća na teritoriji Beograda kupovali mesečne karte za svoje zaposlene. 

Povećanjem prihoda koje bismo ostvarili na ovaj način stekli bi se uslovi da ne menjamo cenu 

mesečnih karata za korisnike javnog prevoza u gradu. 

Zašto se Grad odluĉio da prvo nagradi, a potom kazni penzionere mlaĊe od 65 godina koji imaju 

najniţa primanja? Da li će neko da odgovara što je 20.000 ljudi danima ĉekalo u redovima? 

- Ovde se ne radi ni o kakvoj nagradi ili kazni. Niko nije prevaren. Novi tarifni sistem nije 

podrazumevao dodatne troškove za penzionere. Iznos od 250 dinara je trošak za izradu kartice, a 

penzioneri nisu morali da vade nove ukoliko im prethodne nisu istekle. Moram da napomenem da, 

prema mojim saznanjima, nije bilo potrebe čekati duţe od 10 minuta za dostavljanje čeka od 

penzije. 

Da li se plašite da bi zaposleni, studenti i penzioneri sa najniţim primanjima mogli da prestanu 

da kupuju meseĉne karte za prevoz, pošto njihova cena nije smanjena? 

- Zašto bi neko ko je kupovao karte do sada prestao pod istim uslovima da ih plaća?! Smatram da će 

nastaviti svi da plaćaju karte, a mi ćemo pojačati kontrole u javnom prevozu i trudićemo se da one 

koji se švercuju efikasno kaznimo - zaključio je Siniša Mali. 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:529072-Sinisa-Mali-o-tarifama-GSP-a-Niko-nije-prevaren
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/526922/Sednica-Koordinacionog-odbora-za-suzbijanje-sive-ekonomije 

Sednica Koordinacionog odbora za suzbijanje sive 
ekonomije 

Beta  

Koordinaciono telo za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, obrazovano Odlukom 

Vlade Srbije krajem 2014. godine, odrţalo je danas konstitutivnu sednicu. 

Udovički i Ljajić 

Potpredsednica Vlade i ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički predsedavala 

je sednicom kojoj su prisustvovali potpredsednik Vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić, 

ministar finansija Dušan Vujović, direktor Inspektorata za rad Ministarstva za rad Bojan Jocić i 

predstavnik Ministarstva privrede Dušan Korunovski. 

 

 Na sednici, kako se navodi u saopštenju iz kabineta Kori Udovički, razmatran je i usvojen 

predloţeni Poslovnik o radu, a konstatovano je više od 30 predloţenih članova Stručne grupe, od 

kojih su neki imenovani samom odlukom Vlade Srbije. 

 TakoĎe, razmatran je radni materijal za polazne osnove za izradu Nacionalnog programa za 

suzbijanje sive ekonomije i dogovoreno je da će Stručna grupa pripremiti polazne osnove početkom 

februara 2015. godine. 

 U saopštenju se dodaje da se nacrt Nacionalnog programa sa nacrtom akcionog plana za suzbijanje 

sive ekonomije očekuje krajem marta, sa idejom da tokom aprila bude usvojen na jednoj od 

sednica Vlade Srbije. 

 Stručnu podršku pruţili su im predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike i Nacionalne 

alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED). 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/526823/Vulin-Sto-pre-zavrsiti-kolektivne-ugovore 

Vulin: Što pre završiti kolektivne ugovore 

Beta  

Ministar za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da je 

Ministarstvo u pisanoj formi upozorilo sve poslodavce da se proces pregovaranja o kolektivnim 

ugovorima mora završiti u zakonskom roku. 

 Vulin je u prostorijama Konfederacije slobodnih sindikata gde se odrţava sednica Predsedništva 

Konfederacije rekao da mora da se uloţe maksimalni napori da se do dogovora dodje. 

 

- Ohrabrujem i poslodavce i sindikat da što pre naĎu obostrano prihvatljivo rešenje - rekao je Vulin 

istakavši da Zakon o radu propisuje da se ispod zakonskog minimuma ne moţe ići, a preko toga 

moţe, u skladu sa politikom preduzeća i poloţajem preduzeća i radnika. 

  

Predsednik sindikata Ivica Cvetanović rekao je da ta organizacija od ministra traţi da da preporuku 

poslodavcima da se kolektivnim ugovorima daju veća prava nego što je to definisano Zakonom o 

radu, podsetivši da kolektivni ugovori ističu 29. januara. 

  

Vulin je rekao da Ministarstvo ima obavezu da u najkraćem roku sazove sednicu Odbora za 

utvrdjivanje reprezentativnosti Konfederacije na republičkom nivou. 

 Uspostavljanje šireg socijalnog dijaloga je dobro za Srbiju, ocenio je ministar povodom zahteva 

sindikata za uspostavljanje socijalnog dijaloga i uključivanje Konfederacije u socijalni dijalog na 

nivou Srbije. 

 - Verujem u dobru volju sindikata jer znam da su to ljudi koji vole svoju zemlju baš kao što je 

volim i ja. Siguran sam da smo na istom zadatku, jer je proces pregovaranja bolji od 

konforontacije - naveo je Vulin. 

 Govoreći o suzbijanju sive ekonomije, što je takoĎe jedan od zahteva sindikata, ministar je rekao 

da se na tome uspešno radi kroz inspekcijski nadzor i zakonodavstvo. 

  

U Sindikatu koji ima reprezentativnost u 11 grana, današnji sastanak vide kao početak pregovora 

kako se ne bi išlo na dalju radikalizaciju protesta. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/526823/Vulin-Sto-pre-zavrsiti-kolektivne-ugovore
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/526969/Prvi-sastanak-Radne-grupe-za-reformu-Zeleznica 

Prvi sastanak Radne grupe za reformu Ţeleznica 

Tanjug  

Radna grupa za upravljanje procesom reformi Ţeleznica Srbije odrţaće danas prvi sastanak u Vladi 

Srbije.Prvi sastanak Radne grupe za reformu Ţeleznica 

Radnom grupom će rukovoditi potpredsednica vlade i ministar graĎevinarstva, saobraćaja i 

infrastrukture Zorana Mihajlović, saopštilo je to ministarstvo. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/Vesic-Nece-biti-promene-cene-karata-za-penzionere.sr.html 

Весић: Неће бити промене цене карата за 
пензионере 
 

БЕОГРАД – Градски менаџер Горан Весић потврдио је данас да у јавном градском превозу неће 
бити промене цене карата за пензионере. 

Весић је у Јутарњем програму ТВ Пинк нагласио да се, када је реч о цени карата, за 
пензионере старости до 65 година и оне старије од 65 година, у односу на досадашњи тарифни 
систем, неће апсолутно ништа променити. 

Цене карата у Београду за пензионере старије од 65 година износе 407 динара годишње, 
подсетио је Весић и додао да је пронађено решење и како да се истовремено обезбеде већи 
приходи за Градско саобраћајно предузеће. 

Градски менаџер је истакао да је, како би се изашло у сусрет грађанима, укинута појединачна 
карта по цени од 73 динара, јер се показало да грађани у просеку мењају између два и три 
превоза. 

Зато је уведена „карта од 90 минута” која стаје 89 динара, где грађани промене онолико 
превоза колико могу, а у просеку је то и до пет превоза, објаснио је Весић и додао да та карта 
важи од момента када се валидира у аутобусу. 

„Уведена је годишња карта за све категорије, осим за пензионере, који плаћају 407 динара 
годишње, а то значи да свако ко жели да унапред купи карту за читаву годину, плаћа само 11 
месеци и користи градски превоз 12 месеци”, објаснио је Весић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/526969/Prvi-sastanak-Radne-grupe-za-reformu-Zeleznica
http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/Vesic-Nece-biti-promene-cene-karata-za-penzionere.sr.html
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Уведена је туристичка карта, где туристи могу да купе карте за један, три или пет дана у 
зависности од тога колико дана проведу у Београду, а те карте важе од тренутка куповине на 
трафици, истакао је градски менаџер. 

Према његовим речима, договорено је да се на сваку уплату од 900 динара, коју грађанин 
уплати на своју картицу, да 100 динара гратис, тако да корисник јавног превоза на рачуну има 
1.000 динара, што је још више од 10 одсто попуста. 

На питање новинара о ценама карата за запослене, незапослене и студенте, Весић је 
одговорио да су све цене остале исте и да је склопљен договор за ову годину да све цене 
остану на нивоу из 2014. године. 

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

Весић: Јавна предузећа да купују месечне карте за запослене 
БЕОГРАД – Град Београд очекује да влада донесе одлуку да сва јавна предузећа и установе на 
територији града купују месечне карте за своје запослене, а не да исплаћују новац као до сад, 
изјавио је данас градски менаџер Горан Весић. 

„На тај начин ћемо сви заједно допринети развоју градског саобраћаја. Тренутно су приходи 
760 милиона динара месечно, а да би превоз у граду функционисао, неопходно је 900 милиона 
динара. Разлика се уплаћује из градског буџета и уплаћују је фактички сви грађани јер је то 
њихов новац”, рекао је Весић за Пинк. 

Танјуг 

 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=15&nav_id=947165 

Holcim i Lafarţ da poštuju radnike 
IZVOR: TANJUG 

Spajanje Holcima i Lafarţa u jednu cementaru ne sme se odvijati bez poštovanja prava 

radnika, poruĉuju sindikati. 

 Sindikati zaposlenih u cementarama Lafarţ i Holcim započinju globalnu kampanju kojom ţele da 

upozore rukovodstva tih kompanija da se njihovo spajanje u jednu cementaru, ne sme odvijati bez 

poštovanja prava radnika. 

Tu akciju je na današnjoj konferenciji za novinare u Beogradu najavio predsednik Sindikata radnika 

graĎevinara i industrije graĎevinskog materijala Srbije Duško Vuković.  

 

On je naglasio da sindikati radnika zaposlenih u francuskom Lafarţu i švajcarskom Holcimu traţe da 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=15&nav_id=947165
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budu uključeni i informisani o svemu što se bude dešavalo oko spajanja te dve kompanije u jednu 

koja će tako postati najveća cementara u svetu i koja će godišnje obrtati oko 35 milijardi evra.  

 

Prema njegovim rečima, radnici opravdano strahuju, jer ima nepotvrĎenih najava da bi spajanjem 

ove dve cementare bez posla moglo ostati oko 15.000 ljudi.  

 

Vujović je kazao da je u Srbiji u cementari Holcim u Novom Popovcu zaposleno oko 280 radnika, a u 

cementari Lafarţ u Beočinu oko 270 radnika i da oni takoĎe strahuju da bi spajanje moglo da im 

smanji dosada stečena prava.  

 

"Sindikati ove dve cementare žele da se u procesu spajanja poštuju stečeni nivoi prava radnika, 

garantuje poštovanje kolektivnih ugovora i da sindikati u tim kompanijama aktivno učestvuju u 

pregovorima", naglasio je on.  

 

On je podsetio da je Evropska antimonopolska komisija prošle godine odobrila spajanje Lafarţa i 

Holcima, ali uz odreĎene uslove vezane za prodaju pogona u pojedinim zemljama i da su te dve 

kompanije tada odlučili da to u Srbiji bude Holcim u Novom Popovcu.  

 

Prema rečima Vujovića, spajanje Holcima i Lafarţa. kako je ranije najavljeno, trebalo bi da bude 

završeno u prvoj polovini ove godine a sedište nove kompanije koja će se zvati LafarţHolcim, bilo 

bi u Cirihu.  

 

Na današnjoj konferenciji u Beogradu je rečeno i da aktivnosti sindikata koje počinju uključuju 

štrajkačku straţu i proteste ispred fabrika Holcima i Lafarţa u Nemačkoj, Jordanu, Libiji, Filipinima 

i Rumuniji, konferecnije za štampu u Indiji i Srbiji, podelu flajera i diskusiju sa radnicima u 

fabrikama u Belgiji,  

Brazilu, Kambodţi, Čileu, Egiptu, Grčkoj, Italiji, Holandiji i Tajlandu.  

 

Francuski sindikati, kako je istaknuto, organizovaće štrajkačku straţu i prekid rada u trajanju od 

jednog sata na gradilištima i u sedištu Lafarţa u Parizu.  

 

Rečeno je i da su se lideri sindikata iz 22 zemlje, predstavljajući radnike u Lafarţu i Holcimu, 

odlučili na ovaj dan akcije i na naredne aktivnosti u kampanji prošlog novembra u Belgiji.  

 

Holcim i Lafarţ su u aprilu 2014. najavili spajanje, u cilju osnivanja najvećeg svetskog proizvoĎača 

cementa, čija bi trţišna vrednost iznosila 40 milijardi evra. Tada je saopšteno da će se nova 

kompanija zvati LafarţHolcim, da će imati jedinstvenu poziciju u 90 zemalja sveta, i da će 

zapošljavati 136.000 ljudi.  
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Beočinska fabrika cementa prodata je francuskom Lafarţu 2002. i 70 odsto akcija plaćeno je 50,89 

miliona dolara, a 2011. Lafarţ je postao stoprocentni vlasnik.Švajcarski Holcim je kupio 70 odsto 

akcija cementare Novi Popovac u januaru 2002. godine za nešto više od 52,5 miliona dolara. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=15&nav_id=947154 

"Poslodavci, veća prava radnicima" 
IZVOR: BETA 

Beograd -- Ministarstvo rada trebalo bi da preporuĉi poslodavcima da se kolektivnim ugovorima 

daju veća prava radnicima nego što je po Zakonu o radu. 

 To je izjavio predsednik Konfederacije slobodnih sindikata Srbije Ivica Cvetanović, podsetivši da 

kolektivni ugovori ističu 29. januara. 

Ministar za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da je 

Ministarstvo u pisanoj formi upozorilo sve poslodavce da se proces pregovaranja o kolektivnim 

ugovorima mora završiti u zakonskom roku.  

Vulin je u prostorijama Konfederacije slobodnih sindikata gde se odrţava sednica Predsedništva 

Konfederacije rekao da mora da se uloţe maksimalni napori da se do dogovora doĎe.  

 

"Ohrabrujem i poslodavce i sindikat da što pre naĎu obostrano prihvatljivo rešenje", rekao je Vulin 

istakavši da Zakon o radu propisuje da se ispod zakonskog minimuma ne moţe ići, a preko toga 

moţe, u skladu sa politikom preduzeća i poloţajem preduzeća i radnika.  

 

Vulin je rekao da Ministarstvo ima obavezu da u najkraćem roku sazove sednicu Odbora za 

utvrĎivanje reprezentativnosti Konfederacije na republičkom nivou.  

 

Uspostavljanje šireg socijalnog dijaloga je dobro za Srbiju, ocenio je ministar povodom zahteva 

sindikata za uspostavljanje socijalnog dijaloga i uključivanje Konfederacije u socijalni dijalog na 

nivou Srbije.  

 

"Verujem u dobru volju sindikata jer znam da su to ljudi koji vole svoju zemlju baš kao što je volim 

i ja. Siguran sam da smo na istom zadatku, jer je proces pregovaranja bolji od konforontacije", 

naveo je Vulin.  

 

Govoreći o suzbijanju sive ekonomije, što je takodje jedan od zahteva sindikata, ministar je rekao 

da se na tome uspešno radi kroz inspekcijski nadzor i zakonodavstvo.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=15&nav_id=947154
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U Sindikatu koji ima reprezentativnost u 11 grana, današnji sastanak vide kao početak pregovora 

kako se ne bi išlo na dalju radikalizaciju protesta. 
 

PRVA 

http://www.prva.rs/vesti/info/64344/vulin-sto-pre-utvrdjivanje-reprezentativnosti-sindikata.html 

Vulin: Što pre utvrĊivanje reprezentativnosti 

sindikata 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da će u 

najkraćem mogućem roku biti sazvana sednica Odbora za utvrĎivanje reprezentativnosti sindikata 

kako bi se, kako je rekao, raščistila sindikalna scena i utvrdilo ko zastupa radnike, a ko ne. 

"Mislim da je to dobro, da je to lekovito i da je dobro da se raščisti sindikalna scena i jasno postavi 

ko zastupa radnike, a ko ih ne zastupa", rekao je Vulin u pauzi sastanka sa predstavnicima 

Konfederacije slobodnih sindikata. 

 

Taj sindikat danas je odrţao 90. redovnu sednicu predsedništva, na koju su pozvali ministra i 

obrazloţili svoje zahteve. 

Vulin je kazao da ministarstvo ţeli da razgovara o njihovim zahtevima dodajući da Konfederacija 

ima reprezentativnost u 11 grana i da se to mora poštovati. On je na sastanku rekao da će traţiti da 

se sednica Odbora za utvrĎivanje reprezentativnosti odrţi već moţda iduće nedelje. 

Ministar je kazao da je zahtev Konfederacije slobodnih sindikata za utvrĎivanje reprezentativnosti 

u skladu sa zakonom i da je njime predviĎeno da se reprezentativnost na republičkom nivou 

utvrĎuje nakon perioda od tri godine. 

Ministar Vulin je dodao "da svaki radnik koji nije u socijalnom dijalogu je čovek o kome odlučuju 

drugi", a da o njemu treba da se odlučuje sa njegovom saglasnošću. 

Vulin je rekao da je uspostavljanje šireg socijalnog dijaloga jako korisno za zemlju, a da je 

Konfederacija slobodnih sindikata posebno vaţna, jer okuplja mahom članove koji su u javnom 

sektoru, odnosno javnim preduzećima na koje se najviše odnose mere štednje i koji su kako je 

kazao, stub svake drţave. 

"Zato moramo da razgovaramo i da naĎemo zajednički jezik. 

Verujem u dobru volju sindikata. Siguran sam da smo na istom zadatku i ja verujem da je proces 

pregovaranja bolji nego proces konfrotacije", rekao je Vulin. 

http://www.prva.rs/vesti/info/64344/vulin-sto-pre-utvrdjivanje-reprezentativnosti-sindikata.html
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On se osvrnuo i na zahteve sindikata koji se odnose na kolektivne ugovore dodajući da je pismenim 

putem Ministarstvo obavestilo sve poslodavce u javnom sektoru da se proces kolektivnog 

pregovaranja i kolektivnih ugovora mora završiti u zakonskom roku- do 29. januara. 

"Ono što je predviĎeno zakonom je minimalno i ispod toga ne moţe da se ide, a preko toga moţe", 

rekao je on. 

Vulin je kazao da ţeli da ohrabri i sindikate i poslodavce da što pre naĎu prihvatljivo rešenje budući 

da kako je kazao, ministarstvo ne moţe nikome da naredi, ali moţe da preporuči da se sve radi u 

skladu sa zakonskim rokom i da se uvek vodi računa o tome šta je predviĎeno zakonom. 

"Mi ţelimo da proces kolektivnog pregovaranja ide brzo i u skaldu sa zakonom, i poloţajem radnika i 

preduzeća", rekao je ministar. 

Predsednik Konfederacije slobodnih sindikata Ivica Cvetanović rekao je da se zahtevi tog sindikata 

odnose na uspostavljanje šireg socijalnog dijaloga odnosno da se u njega uključi ta sindikalna 

organizacija na nivou republike. 

TakoĎe se zalaţu za poštovanje konvencija MeĎunarodne organizacije rada vezano za kolektivno 

pregovaranje, odnosno da se u donošenju novih kolektivnih ugovora do 29. januara daju veća prava 

radnicima. 

Dodao je da članovi Konfederacije smatraju da zarade ne bi trebalo da se smanjuju samo jednoj 

grupaciji, već svim zaposlenima i to ne više od jedan odsto. 

"Teret krize treba da ponesu svi zaposleni i odvoje manji procenat od zarade", kazao je Cvetanović. 

On je naveo primer da bi zarade mogle da se smanje za jedan odsto i kao primer naveo da jednoj 

medicinskoj sestri plata u tom slučaju ne bi bila manja za 3. 500 nego 350 dinara. 

Cvetanović je dodao da je taj sindikat zadovoljan time što se ministar odazvao da učestvuje u 

razgovoru kako bi se počelo sa rešavanjem problema i formiranju ozbiljnog socijalnog dijaloga. 

Konferedacija slobodnih sindikata, kako navodi, ima 183.000 članova. Članstvo imaju u mnogim 

javnim preduzećima poput EPS-a, Telekoma, Pošte, Ţeleznica Srbije. 

Vulin je izjavio da se protiv sive ekonomije moţe boriti jedino zakonom i da će resorno ministarstvo 

nastaviti sa aktivnostima inspekcije rada, koje su dale dobre rezultate u proteklom periodu. 

"Izmenama Zakona o radu potpuno smo promenili ulogu inspekcije rada koja je dala izuzetne 

rezultate. Na uzorku od 354 poslodavca na osnovu rešenja zaposleno je 16.454 ljudi, to nije malo", 

rekao je. 

On je kazao da će ministarstvo što se tiče inspekcije rada, nastaviti da se ponaša na isti način, kako 

bi se pomoglo u suzbijanju sive ekonomije, ali i, kako je kazao, kroz donošenje zakonskih 

projekata. 

"Samo zakonom moţete da se borite protiv sive ekonomije, siva ekonomija je dugo bila opravdanje 
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za kupovinu socijalnog mira, a ona to nije. Sivom ekonomijom, mi smo sustinski pojeli strukturu 

naše privrede i unakazili našu ekonomiju, kao i okretanjem glave od najmoćnijih", kazao je on. 

 

Dodao je da je zato došlo do toga da ljudi ne mogu da poveţu penzijski staţ, kao i ispune svoje 

elementarne potrebe, a drţava je ostala bez velike količine novca. 

On je podsetio da je donet Zakon o zapošljavanju stranaca na koji se čekalo dugo, a koji takoĎe 

reguliše jednu vrstu rada. 

Vulin je izneo podatak da se na godišnjem nivou izda više od 8.000 radnih dozvola strancima."I to je 

borba protiv sive ekonomije", dodao je ministar. 

Izvor: Tanjug 

 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/zivot/drustvo/sindikati-holcima-i-lafarza-traze-ista-prava_558112.html 

Sindikati Holcima i Lafarţa traţe ista prava 

BEOGRAD   

Sindikati zaposlenih u cementarama Lafarţ i Holcim danas zapoĉinju globalnu kampanju kojom 

ţele da upozore rukovodstva tih kompanija da se njihovo spajanje u jednu cementaru, ne sme 

odvijati bez poštovanja prava radnika. 

Tu akciju je na današnjoj konferenciji za novinare u Beogradu najavio predsednik Sindikata radnika 

graĎevinara i industrije graĎevinskog materijala Srbije Duško Vuković. 

On je naglasio da sindikati radnika zaposlenih u francuskom Lafarţu i švajcarskom Holcimu traţe da 

budu uključeni i informisani o svemu što se bude dešavalo oko spajanja te dve kompanije u jednu 

koja će tako postati najveća cementara u svetu i koja će godišnje obrtati oko 35 milijardi evra. 

Prema njegovim rečima, radnici opravdano strahuju, jer ima nepotvrĎenih najava da bi spajanjem 

ove dve cementare bez posla moglo ostati oko 15.000 ljudi. 

Vujović je kazao da je u Srbiji u cementari Holcim u Novom Popovcu zaposleno oko 280 radnika, a u 

cementari Lafarţ u Beočinu oko 270 radnika i da oni takoĎe strahuju da bi spajanje moglo da im 

smanji dosada stečena prava. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/zivot/drustvo/sindikati-holcima-i-lafarza-traze-ista-prava_558112.html
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"Sindikati ove dve cementare ţele da se u procesu spajanja poštuju stečeni nivoi prava radnika, 

garantuje poštovanje kolektivnih ugovora i da sindikati u tim kompanijama aktivno učestvuju u 

pregovorima", naglasio je on. 

On je podsetio da je Evropska antimonopolska komisija prošle godine odobrila spajanje Lafarţa i 

Holcima, ali uz odreĎene uslove vezane za prodaju pogona u pojedinim zemljama i da su te dve 

kompanije tada odlučili da to u Srbiji bude Holcim u Novom Popovcu. 

Prema rečima Vujovića, spajanje Holcima i Lafarţa. kako je ranije najavljeno, trebalo bi da bude 

završeno u prvoj polovini ove godine a sedište nove kompanije koja će se zvati LafarţHolcim, bilo 

bi u Cirihu. 

Na današnjoj konferenciji u Beogradu je rečeno i da aktivnosti sindikata koje počinju uključuju 

štrajkačku straţu i proteste ispred fabrika Holcima i Lafarţa u Nemačkoj, Jordanu, Libiji, Filipinima 

i Rumuniji, konferecnije za štampu u Indiji i Srbiji, podelu flajera i diskusiju sa radnicima u 

fabrikama u Belgiji, Brazilu, Kambodţi, Čileu, Egiptu, Grčkoj, Italiji, Holandiji i Tajlandu. 

Francuski sindikati, kako je istaknuto, organizovaće štrajkačku straţu i prekid rada u trajanju od 

jednog sata na gradilištima i u sedištu Lafarţa u Parizu. 

Rečeno je i da su se lideri sindikata iz 22 zemlje, predstavljajući radnike u Lafarţu i Holcimu, 

odlučili na ovaj dan akcije i na naredne aktivnosti u kampanji prošlog novembra u Belgiji. 

Holcim i Lafarţ su u aprilu 2014. najavili spajanje, u cilju osnivanja najvećeg svetskog proizvoĎača 

cementa, čija bi trţišna vrednost iznosila 40 milijardi evra. Tada je saopšteno da će se nova 

kompanija zvati LafarţHolcim, da će imati jedinstvenu poziciju u 90 zemalja sveta, i da će 

zapošljavati 136.000 ljudi. 

Beočinska fabrika cementa prodata je francuskom Lafarţu 2002. i 70 odsto akcija plaćeno je 50,89 

miliona dolara, a 2011. Lafarţ je postao stoprocentni vlasnik. Švajcarski Holcim je kupio 70 odsto 

akcija cementare Novi Popovac u januaru 2002. godine za nešto više od 52,5 miliona dolara. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/radnici-nastavili-pesice-ka-beogradu_558069.html 

Radnici nastavili pešice ka Beogradu 

NOVI SAD  

Radnici "Graniĉara" iz Gakova koji su juĉe krenuli peške za Beograd, prešli su preko sto 

kilometara i danas su stigli u Novi Sad, odakle su nastavili put ka prestonici. Oni se trenutno 

nalaze na naplatnoj rampi na auto-putu. Kako je za RTV rekao predsednik samostalnog 

sindikata u tom preduzeću Miladin Marković, radnike u meĊuvremenu nije kontaktirao niko od 

nadleţnih. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/radnici-nastavili-pesice-ka-beogradu_558069.html
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"Prošetaćemo kroz Novi Sad i nastavljamo za Beograd. Očekujemo da će nam se tamo obratiti neko 

od ministara", kazao je Marković. 

Radnici "Graničara" krenuli su na put nezadovoljni načinom na koji grad Sombor daje u zakup 

drţavnu poljoprivrednu zemlju. 

Oni su nakon protesta pred gradskom upravom u Somboru, odlučili da odu u Ministarstvo 

poljoprivrede i traţe da se poštuje odluka i protokol koji su potpisali sa gradskom vlašću da drţavna 

zemlja koju oni obraĎuju, ne bude davana u zakup stočarima. 

To za "Graničar" znači gašenje stotinak radnih mesta, zbog čega će, kako kaţu po pravdu u 

Beograd. 

Više od stotinu pedeset radnika poljoprivrednog preduzeća "Graničar" iz Gakova protestovali su 

juče ulicama Sombora i pred Gradskom upravom, nezadovoljni radom lokalne administracije u vezi 

sa davanjem u zakup drţavnog zemljišta. 

Radnici Poljoprivrednog preduzeća "Graničar" smatraju da su prevareni jer im je pre dva meseca 

obećano, a o tome je potpisan i protokol, da 3.500 hektara drţavnog zemljišta koje oni obraĎuju 

neće biti davano u zakup stočarima. Od novembra, kako su rekli za RTV nije uraĎeno ništa, a reč je 

o selu koje celo ţivi od ovog preduzeća. 

"Do danas ništa nije uraĎeno, a nedavno je gradonačelnik doneo rešenje da 1.000 hektara koje mi 

obraĎujemo bude dato stočarima. Izigrali su protokol koji je potpisan. Ako nam uzmu tu zemlju, 

veliki deo radnika će ostati bez posla", rekao je juče za RTV Miladin Marković, predsednik 

samostalnog sindikata u "Graničaru". 

"Mi se borimo da sačuvamo radna mesta. U firmama u restrukturiranju je zaposleno 1.500 radnika i 

njihova je sudbina neizvesna. Zato smo danas ovde, jer moramo da čuvamo svakog radnika", kazao 

je Zoran Purić, predsednik Veća Samostalnog sindikata u Somboru. 

Graničar je prošle godina na ime poreza i doprinosa platio 70 miliona dinara, pa radnici smatraju 

da lokalna i republička vlast treba da vode računa o firmama koje pune budţet. 

Gradonačelnik Sombora Saša Todorović, rekao nam je u telefonskom razgovoru da nije poštovao 

protokol koji je potpisao sa radnicima i preporuku Vlade Srbije da izuzme Gakovačku zemlju iz 

raspodele stočarima, već je poštovao zakon. Rekao je i da je spreman na kompromis, kao i da su 

površine koje su ostale dovoljne za poslovanje "Graničara". 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/minimalac-19360-dinara 

Минималац 19.360 динара 
 

Од 1. јануара ове године минимална цена рада у Србији износи 121 динар по сату. Нову 
цену минималног рада запослени ће добити тек у фебруару, када на ред дође исплата 
јануарске плате. 

Тако су српски радници након три години добили повећање цене рада од 5,2 одсто јер им је 
све до краја прошле године за сат рада обрачунавано 115 динара. Међутим, радници неће 
током целе године добијати минималац од 22.264 динара већ ће он зависити од броја дана у 
месецу па ће током фебруара износити свега 19.360 динара јер се у њему ради само 20 дана. 

После фебруара, најмање радних дана – по 21 – имају мај, август и новембар, а већина месеци 
имаће 22 дана. То се односи на јануар, март, април, јун, септембар и октобар, док ће највише 
радних дана – 23 – имати само јул и децембар. То пак значи да ће радници само та два месеца 
у овој години добити пун минималац од 22.264 динара, док ће им осталих месеци бити 
умањен. 

Током ове године биће укупно 261 радни дан. У фебруару, који иначе има најмање дана, због 
државног празника Сретња радиће се дан мање, док су у априлу ускршњи празници. Мањи 
број радних дана има и мај, због Међународног дана рада, док се у новембру као државни 
празник обрачунава Дан примирја, који је нерадни дан. У јуну је нерадни дан Видовдан, 28. 
дан у том месецу. Дакле, број радних сати варира, како због броја викенда, државних 
празника, тако и због славе и других верских празника. Због тога ће се и бруто износи, 
односно доприноси и порези који се морају платити на минималну цену, кретати између 26.014 
и 30.157 динара 
Љ. Малешевић 

 

 

Месец Радни сати Нето Бруто 

Јануар 176 21.296 28.776 

Фебруар 160 19.360 26.014 

Март 176 21.296 28.776 

Април 176 21.296 28.776 

Мај 168 20.328 27.395 

Јун 176 21.296 28.776 

Јул 184 22.264 30.157 
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Август 168 20.328 27.395 

Септембар 176 21.296 28.776 

Октобар 176 21.296 28.776 

Новембар 168 20.328 27.395 

Децембар 184 22.264 30.169 

 

 

 

 


