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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:530047-Zahtev-prosvetara-Dve-nadoknade-od-7500-

za-prekid-strajka 

Zahtev prosvetara: Dve nadoknade od 7.500 za prekid 

štrajka 
Tanjug  

Prosvetni radnici, nakon dvomesečnog protesta, očigledno će morati da se pomire sa 

umanjenjem zarade, ali očekuju da im deo oduzete plate bude vraćen kroz dve nadoknade 

predviĎene u posebnom kolektivnom ugovoru 

BEOGRAD - Prosvetni radnici, nakon dvomesečnog protesta, očigledno će morati da se pomire sa 
umanjenjem zarade, ali očekuju da im deo oduzete plate bude vraćen kroz dve nadoknade 
predviĎene u posebnom kolektivnom ugovoru, a čiji bi iznos, kako pojedini sindikati navode mogao 
da bude po 7.500 dinara. 

Predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković rekao je Tanjugu da bi kroz dve 
nagrade, novogodišnju i vidovdansku, prosvetni radnici mogli da dobiju oko 15.000 dinara, što bi 
dovelo da se štrajk koji traje dva meseca okonča 26. januara kada treba da budu postpisani PKU i 
sporazum sindikata i Ministarstva prosvete. 

Član Predsedništva Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Zvonimir Jović kaţe da u tom sindikatu 
neće da pominju cifre jer, kako kaţe, ne znaju čime raspolaţe budţet. 

"Nezvanično, po informacijama koje su dobile kolege iz drugih sindikata radi se o sumi od 13.000 do 
15.000 dinara za obe nagrade, ali ne bih da prejudiciram", rekao je Jović i naveo da će prosvetari 
očigledno morati da se pomire sa manjom platom ali bi satisfakcija donekle mogle da budu ove dve 
nagrade, predviĎene u PKU. 

On je naveo da se i danas nastavljaju razgovori u Ministarstvu prosvete i istakao da će odluka o 
prekidu štrajka zavisiti od visine ponuĎenih nagrada. 

Jović je naveo da je posebnim kolektivnim ugovorom postignut dogovor o načinu zasnivanja radnog 
odnosa u ustanovama obrazovanja. 

"Insistirali smo da se prvo reši problem tehnoloških viškova i ljudi koji su zasnovali radni odnos sa 
nepunim radnim vremenom, što smo tokom jučerašnjih pregovra uspeli da usaglasimo", rekao je 
Jović. 

On je naveo da će po ugledu na rešenje za PKU u uzdravstvu, i u prosveti biti uvedena jubilarna 
nagrada za 35 godina staţa. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:530047-Zahtev-prosvetara-Dve-nadoknade-od-7500-za-prekid-strajka
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:530047-Zahtev-prosvetara-Dve-nadoknade-od-7500-za-prekid-strajka
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Do sada su imali jubilarne nagrade za 10 godina staţa (dobijali su pola plate), za 20 godina (jedna 
plata ) a za 30 godina sledila je jedna i po zarada. Plan je da zaposleni sa 35 godina staţa dobije 
dve plate. 

Jović je objasnio da su u prosveti i do sada imali pravo na novogodišnju nagradu ali da nije 
isplaćena od 2009. godine jer je za drţavu bila predviĎena samo mogućnost isplate te nadoknade. 

"Sada se obavezala i dogovorili smo se da to mora da iplaćuje.Očekujemo da će po potpisivanju 
sporazuma, najverovatnije u ponedeljak, 26. januara, biti isplaćena jedna od tih nagrada", rekao je 
on. 

Vidovdansku nagrada prosvetni radnici će, ako bude potpisan sporazum, dobijati na kraju nastavne 
godine, a sindikati su, prema Jovićevim rečima, uspeli i da izdejstvuju da zaposeni dobijaju tri 
plate prilikom odlaska u penziju, kroz takozvanu otpremninu. 

PKU reguliše i nadonkanu za predsednika sindikata i ta stavka je, kako je rekao Jović, ostala kao i 
do sada. 

"Kolektivni ugovor je jedan od štrajkačkih zahteva a sledeće treba da bude potpisivanje sporazuma 
i tek kada se potpiše, izaći ćemo iz štrajka i normalizovati nastavu", rekao je Jović i naveo da je 
predlog sporazuma danas na sednici Štrajkačkog odbora i Predsedništa Unije. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528154/Ko-to-tamo-koci-razvoj-Srbije 

FISKALNI SAVET ANALIZIRA ZAŠTO KASNE PROJEKTI 

Ko to tamo koči razvoj Srbije 

Suzana Lakić  

Fiskalni savet uskoro će obelodaniti dokument koji će jasno pokazati zašto se i s kojim radovima u 

graĎevinarstvu i energetici kasni, a novca ima.To nezavisno telo koje kontroliše drţavne finansije 

duţe od mesec dana priprema obimnu analizu o nezavršenim investicijama u energetici, putnoj i 

ţelezničkoj infrastrukturi. Namera je, kako saznaje “Blic”, precizno utvrditi zašto se kasni, koje 

investicije je moguće pokrenuti i ubrzati i tako pokrenuti privredni rast Srbije. 

Najviše spornih projekta je u resorima ministarke graĎevinarstva Zorane Mihajlović, ministra 

energetike Aleksandra Antića, direktora EPS i Koridora Srbije Aleksandra Obradovića i Dmitra 

Đurovića. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528154/Ko-to-tamo-koci-razvoj-Srbije
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Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, potvrdio je za “Blic” pripremu dokumenta. Kaţe da su 

ključni privredni rast i zapošljavanje, a da ih javne investicije mogu pogurati. 

 

- Drţava moţe da podstakne rast i privatni sektor pomoću javnih velikih radova. Imamo i projekte i 

novac koji su obezbedile meĎunarodne organizacije, ali nedostaje efikasnije izvršenje, projekti 

stoje više godina - kaţe Vučković. 

 

Prošle godine drţava je platila 6,6 miliona evra za nepovučene rate ranije dogovorenih 26 kredita. 

Pojedini krediti su odobreni pre četiri godine, a ukupno nije realizovano 1,6 milijardi evra. Za 
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penale su najviše izdvojili EPS (2,1 milion evra), “Ţeleznice” i “Koridori Srbije”, a najčešći razlog 

bilo je kašnjenje u pripremi projekata. 

 

Ministar Antić kaţe za “Blic” da su od njegovog dolaska u Ministarstvo energetike aktivirani svi 

projekti. 

 

- Potpisan je ugovor o proširenju proizvodnje uglja na kopu Drmno i izgradnji bloka B3 u Kostolcu - 

rekao je Antić. 

 

U Ministarstvu graĎevinarstva navode da su Fiskalni savet obavestili da je stanje “posledica 

nasleĎenih problema”. 

 

- Za koridore 10 i 11 ne postoje kvalitetni projekti. Problemi su i nedovršena eksproprijacija, 

neefikasni sudski postupci... Zato smo organizovali posebne timove za realizaciju najvaţnijih 

projekata - navode u Ministarstvu. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528283/MMF-o-aranzmanu-sa-Srbijom-23februara 

MMF o aranţmanu sa Srbijom 23.februara 

Beta  

Sednica Borda direktora Medjunarodnog monetarnog fonda (MMF) na kojoj će biti odlučivano o 

sklapanju aranţmana sa Srbijom planirana je za 23.februar, rečeno je u Kancelariji MMF-a u 

Beogradu. 

Srbija i MMF su 20. novembra u Beogradu postigli dogovor o sklapanju trogodišnjeg aranţmana iz 

predostroţnosti u vrednosti od oko milijardu evra.Ssefica misije MMF za Srbiju Zuzana Murgasova je 

tom prilikom izjavila da ekonomski program koji bi vlada sprovela u dogovoru sa MMF-om, ima za 

cilj da stvori uslove za makroekonomsku stabilizaciju, odrţiv rast i nova radna mesta u 

srednjoročnom periodu.Ministar finansija Dušan Vujović je izjavio da je program reformi koje su 

dogoovrene sa MMF-om teţak, ali da daje osnove za otvaranje novih radnih mesta i investicije. 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528283/MMF-o-aranzmanu-sa-Srbijom-23februara
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528224/Medjunarodna-organizacija-rada-Blagi-pad-nezaposlenosti-u-Srbiji-u-

narednih-pet-godina 

MeĎunarodna organizacija rada: Blagi pad 
nezaposlenosti u Srbiji u narednih pet godina 

Beta  

Stopa nezaposlenosti u Srbiji je prošle godine bila 22,2 odsto, a ove godine bi trebalo da padne na 

21,5 odsto, predvidjanja su MeĎunarodne organizacije rada (MOR).Prema prognozama koje je MOR 

objavio uz izveštaj o izgledima u svetu 

u oblasti nezaposlenosti, trend blagog pada stope nezaposlenosti u Srbiji će se nastaviti i u sledeće 

četiri godine. 

 U 2016. godini, kako je procenjeno, stopa nezaposlenosti u Srbiji će pasti na 19,96 odsto, u 2017. 

godine na 18,96 odsto, u 2018. na 18,24 odsto, da bi 2019. iznosila 17,7 odsto. 

  

U izveštaju se konstatuje da neke zemlje centralne i istočne Evrope 

koje nisu članice EU, i zemlje Zajednice nezavisnih drţava, imaju vrlo visoku stopu nezaposlenosti, 

posebno zemlje na Balkanu. 

 Pored Srbije navodi se primer BiH i Makedonije u kojima je stopa 

nezaposlenosti u 2014. bila po 27,9 odsto. 

 U BiH bi stopa nezaposlenosti trebalo da se u ovoj godini neznatno smanji na 27,5 odsto a u 

Makedoniji da se čak poveća na 28,16 odsto, da bi se u obe zemlje smanjila u 2019. godine i to na 

25,79 odsto u Bosni i Hercegovini i 27,95 odsto u Makedoniji. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/528198/RAZOCARANI-Kragujevacki-radnici-Nema-nista-od-Vucicevih-obecanja 

RAZOČARANI Kragujevački radnici: Nema ništa od 
Vučićevih obećanja 

Jovana Mladenović  

Oko 100 radnika „Autosaobraćaja“ okupilo se jutros ispred zgrade Skupštine grada Kragujevca kako 

bi izrazili nezadovoljstvo zbog neispunjenih obećanja dobijenih od drţavnih funkcionera.Radnici 

„Autosaobraćaja“ dvadeset meseci bez plate 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528224/Medjunarodna-organizacija-rada-Blagi-pad-nezaposlenosti-u-Srbiji-u-narednih-pet-godina
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528224/Medjunarodna-organizacija-rada-Blagi-pad-nezaposlenosti-u-Srbiji-u-narednih-pet-godina
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/528198/RAZOCARANI-Kragujevacki-radnici-Nema-nista-od-Vucicevih-obecanja
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Oni su, kako kaţu, razočarani time što Aleksandar Vučić nije odrţao reč koju im je dao, ali i 

zastupanjem predstavnika sindikata. 

 Radnici traţe rešavanje statusa preduzeća, realizaciju socijalnog programa i deblokadu preostale 

imovine firme kako bi autobuska stanica počela sa radom. 

meseci. Otpremnina za one koji su otišli iznosila je 300 evra po godini radnog staţa. 

  

„Grupa radnika je prošle godine bila kod, tada vicepremijera, Aleksandra Vučića, 

gde su dobili obećanja o realizaciji socijalnog programa i da će firma brzo „stati na noge“. Polovina 

radnika je ostala u preduzeću upravo zbog tih obećanja. 

  

Onima koji su otišli rešeno je pitanje socijalnog programa, što je jedini ispunjeni deo svih obećanja 

radnicima“, kaţe Dragutinović Nenad, izvršni direktor. 

  

On dodaje da „svaki dan neizvesnosti produţava agoniju radnika i da oni samo ţele da im se najzad 

saopšti kakva ih sudbina čeka“. 

 

Radnici su se okupili ispred Skupštine grada 

Slavković Dragan, jedan od okupljenih radnika koji je u „Autosaobraćaju“ proveo 32 godine, 

razočaran je i u Vučića i u predstavnike sindikata. 

  

„Čekali smo da Vučić odrţi reč, ali vidimo da od toga nema ništa. Zamenik gradonačelnika Nebojša 

Zdravković obećao nam je da će za današnji sastanak kontaktirati predstavnike drţavnih vlasti i da 

će nam preneti njihove konkretne odgovore“, kaţe on. 

  

Radnici su zahtevali da razgovaraju sa gradonačelnikom Radomirom Nikolićem, ali je sastanak za 

danas zakazan sa njegovim zamenikom Nebojšom Zdravkovićem. 

 

 

 

 

Dvadeset meseci bez plate 

Od maja 2013. godine do danas radnici su primili samo dva minimalca od po 20.000 

dinara. Njima se duguje 20 plata. Postoji grupa od 30 radnika koja platu nije primila 25 
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/U-narednih-desetak-dana-prekid-strajka-nastavnika.sr.html 

У наредних десетак дана прекид штрајка наставника? 

Просветари сутра потписују споразум о 
колективном уговору 
После више од 50 дана штрајка, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и четири 
репрезентативна синдиката просвете усагласили су текст Посебног колективног уговора (ПКУ) 
за запослене у школама и домовима ученика. То међутим, не значи и да се штрајк обуставља, 
објаснила је Јасна Јанковић из Уније синдиката просветних радника Србије, јер нису испуњени 
сви захтеви просветних радника. 

„Идемо ка томе да би ствари могле да се реше у наредном периоду, у наредних десетак дана, 
али сигурно не данас”, тврди ова професорка. Она је рекла да би ПКУ могао да буде потписан 
у четвртак. 

И министар просвете др Срђан Вербић очекује да ће се за неколико дана нормализовати 
настава у школама. По његовим речима, у наредним данима биће прибављено мишљење 
надлежних институција, као и Владе Србије о тексту уговора, након чега ПКУ може бити 
потписан. 

– Задовољан сам што смо постигли компромис о Посебном колективном уговору. У наредним 
данима усагласићемо и остале елементе споразума о прекиду штрајка – рекао је Вербић по 
завршетку преговора. 

Осим представника синдиката и Министарства, у преговорима су учествовали и представници 
министарстава финансија, затим државне управе и локалне самоуправе, рада, запошљавања и 
социјалне политике, као и Агенције за мирно решавање спорова. Агенција је по закључењу 
преговора препоручила да се ПКУ потпише најкасније до 26. јануара и да се остала питања 
уреде посебним споразумом који ће такође бити потписан најкасније до тог датума и да се 
тиме оконча штрајк запослених у просвети. 

Нови разговори са представницима синдиката заказани су за данас. 

Друго полугодиште у основним и средњим школама у Србији почело је јуче, а у делу 
образовних установа часови су скраћени на 30 минута. 

Просветни радници почели су са протестом пре око два месеца, са захтевима да се изузму од 
смањења плата у јавном сектору и измени Закон о основама васпитања и образовања. 

С. Г. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/U-narednih-desetak-dana-prekid-strajka-nastavnika.sr.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sindikati-i-Esmark-potpisali-kolektivni-ugovor.sr.html 

Синдикати и „Есмарк” потписали колективни 
уговор 

Овим споразумом, који ће бити саставни део споразума о стратешком партнерству, договорено 

повећање зарада за око 25 одсто у овој години: Радници челичане имаће право и на део 

профита новог газде 

Смедерево – Репрезентативни синдикати „Железаре Смедерево” и представници „Есмарк 
групе” потписали су нови колективни уговор за наредне три године, сазнаје „Политика”. Овај 
споразум биће саставни део уговора о стратешком партнерству између Србије и америчке 
компаније, који би требало да буде потписан до 1. фебруара. 
По речима Милете Гујаничића, председника Независног синдиката металаца у „железари”, реч 
је заправо о усаглашавању одредаба постојећег колективног уговора. 

Уговорена је нова цена рада од 125,3 динара, с тим да у 2016. години она износи 139 динара, 
као у време пре одласка бившег власника. Синдикати су договорили и повећање зарада за око 
25 одсто у овој години, што у пракси значи да ће им стара умањења донекле бити враћена, 
укључујући и последњих 10 одсто које држава од децембра узима сваком запосленом. Током 
2016. обавеза новог власника биће и додатно повећање плата за 10 одсто. 

Радници челичане имаће право и на део профита новог газде. Уколико „Есмарк” три месеца 
заредом послује позитивно, запосленима ће ићи седам одсто од оствареног профита, стоји у 
новом споразуму. 

Већина додатака остаје непромењена. За трећу смену добија се 40 одсто, за другу 10, за рад 
недељом 15, на државни празник 150 одсто. Такође непромењене остају одредбе о регресу, 
јубиларним наградама, право на опоравак радника који раде у најтежим условима. Нова су 
солидарна давања за рефундацију лекова који нису на листама РЗЗО, за шта ће „Есмарк” 
издвајати месечно 18.000 евра. 

– Наша очекивања су се испунила и сви запослени су задовољни. Овим споразумом желимо да 
охрабримо владу и људе који воде преговоре, да успешно окончају процес приватизације и да 
коначно почнемо да повећавамо производњу и да озбиљно радимо. Тиме ће оживети 
Смедерево, повећаће се стандард грађана, део металског комплекса ће се покренути заједно 
са „железаром”, „Железнице Србије” ће боље функционисати, а новац од потрошње 
енергената као и порези и доприноси сливаће се у буџет, много више него до сада, каже за 
„Политику” Милета Гујаничић, лидер Независног синдиката металаца. 

Како сазнајемо, „Есмарк” планира постепено повећање производње у челичани. У првој 
години она би требало да достигне ниво од 140.000 тона готових производа, у другој години до 
170, а у трећој би из железариних пећи требало да излази и до 180.000 тона. 

У току су преговори између представника државе и „Есмарк групе”. Министар Жељко Сертић 
оценио је да су „тешки”, што су бројни економски стручњаци оценили као покушај 
Американаца да што више извуку од државе, иако је Србија у давању помоћи, и временски и 
финансијски ограничена споразумом са ЕУ. 

Оливера Милошевић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sindikati-i-Esmark-potpisali-kolektivni-ugovor.sr.html
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------------------------------------------------------------- 

Давенпорт: ЕУ чека план 
Шеф делегације Европске уније у Србији Мајк Давенпорт изјавио је да ЕУ чека план Владе 
Србије за реструктурирање „Железаре Смедерево”. 

„Србија, у складу са обавезама у оквиру Споразума о стабилизацији и придруживању, има 
обавезу да тај план представи до краја јануара”, рекао је Давенпорт. 

Премијер Србије Александар Вучић затражио је 13. јануара подршку ЕУ за давање сагласности 
на план реструктурирања „Железаре” и бизнис план америчке компаније „Есмарк”, која је 
потенцијални купац „Железаре”.  

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

Тешки разговори са „Есмарком” 
Премијер Александар Вучић рекао је да су разговори са компанијом „Есмарк” о стратешком 
партнерству у „Железари Смедерево” веома тешки, и да ће покушати да заврше уговор у 
наредних десет или 12 дана. 

„Када железара ради, БДП иде нагоре за директних 0,6 одсто. Ако успемо, мислим да ће то 
бити велики добитак за Србију”, навео је Вучић, а преноси Бета. 

објављено: 22.01.2015. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Fijat-jos-cetiri-godine-u-Srbiji.sr.html 

„Фијат” још четири године у Србији 

Уговор наше државе и „Фијата” о оснивању ФАС-а престаје да важи 31. децембра 2018, после 

тога је свака страна слободна да прода свој удео у капиталу заједничког предузећа, с тим да 

потписници имају право прече куповине 

Крагујевац – Шпекулације о измештању производње „500 Л” у неку другу земљу немају 
никаквог основа, кажу у крагујевачкој фабрици италијанских возила – „Фијат аутомобили 
Србија”. То би, кажу, био прескуп посаоимајући у виду да је у реконструкцију старих 
„Заставиних” погона и набавку најмодернијих машина уложено 1,3 милијарде евра. ФАС-ове 
раднике, њих око 3.000, више брине неизвесност покретања производње другог модела, што 
је важна ставка уговора о оснивању заједничке компаније, који је наша држава потписала са 
„Фијатом” 29. септембра 2008. 
Председник ФАС-овог синдиката Зоран Марковић, у јесен прошле године, позвао је државу да 
се више ангажује око компаније чији је сувласник, истовремено изражавајући забринутост 
због пада продаје „500Л” на иностраном тржишту. У то време, у крагујевачкој фабрици је у 
неколико наврата обустављана производња, а из ФАС-а су стизала објашњења да је реч о 
проблемима „екстерне природе” који су у вези са негативним кретањима на светском 
тржишту. Тачку на причу о увођењу новог модела у производњу, чини се, ставио је 
представник „Фијата” Ђан Лука, који је у изјави за РТС, октобра 2014, рекао: „За сада нећемо 
мењати ништа, ’500Л’ као окосница европске и светске продаје остаје број један у 
Крагујевцу”. 

О новом моделу није било речи ни на традиционалном новогодишњем сусрету представника 
ФАС-овог пословодства са крагујевачким новинарима. На скупу у хотелу „Зеленгора” речено је 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Fijat-jos-cetiri-godine-u-Srbiji.sr.html
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само то да ће ФАС 2015. произвести око 100.000 „500 Л“ у различитим варијантама. Подаци из 
минуле године још се сравњују, па се у јавности и даље барата бајатим информацијама из 
претпрошле, 2013. године, током које је у Крагујевцу произведено 117. 000 „великих фића”, 
од чега је 97 одсто извезено у Европу и САД. 

Прошле, 2014, изгледа да је запело баш на пробирљивом америчком тржишту, бар према 
рачуници сарадника Института за тржишна испитивања Саше Ђоговића, који је недавно 
обелоданио податак да је извоз ФАС-а у Сједињене Државе 2014. био „десет пута мањи” него 
2013. „Суфицит у спољнотрговинској размени са САД 2013. је износио 199,5 милиона долара, 
махом захваљујући ФАС-у, а 2014. суфицит је био свега 15 милиона долара”, навео је овај 
економиста. 

На тржишту САД, где се гурају сви аутомобилски гиганти, модел „500Л”, како наглашавају 
неки економисти, није конкурентан ни са ценом од око 15.500 евра. Пре свега, имајући у виду 
да се аутомобили из „Б” сегмента, са опремом коју „Фијат” уграђује у „великог фићу”, могу 
купити и за мање новца. 

Но, пад продаје је нешто са чиме се аутомобилска индустрија суочава већ годинама, од 
почетка економске кризе 2009. Трудећи се да задрже купце, произвођачи аутомобила стално 
„избацују” нове моделе. Зато и синдикат ФАС-а инсистира на томе, тим пре што је фабрика у 
Крагујевцу пројектована за производњу 300.000 возила на годишњем нивоу. (Све велике 
компаније поштују исти стандард: 1.000 радника – 100.000 аутомобила, што значи да је у ФАС-у 
ангажовано довољно радника за пун капацитет фабрике.) 

Производња „500Л” почела је средином 2012, па се за „великог фићу” не може рећи да је 
стари модел. Ипак, ближи се тренутак када би фабрика у Крагујевцу морала да „избаци” нови 
аутомобил. Не само зато што конкуренција никада није била већа, већ и стога што су купци све 
размаженији у погледу цене и квалитета четвороточкаша који им се нуде. 

Упркос проблемима „екстерне природе”, ФАС је и прошле године био највећи српски 
извозник, са прометом од око 1,5 милијарди евра. Брине, међутим, мала нето зарада која је, 
према подацима Министарства финансија, износила свега 10 милиона евра, односно мање од 
100 евра по аутомобилу, ако се рачуна да је ФАС 2014. продао свих 117.000 „великих фића“. 

Изгледа да представници наше државе, у јавним наступима, управо због тога прећуткују два 
податка: прво, ФАС је један од наших највећих увозника (увози мотор и мењач за „500Л” – 
најскупљи ауто-делови), и друго, државне субвенције овом предузећу на годишњем нивоу су 
51 милион евра, такође према подацима Министарства финансија. 

Ако је „Фијат” у Крагујевцу 2008. дочекан са поруком „Бенвенути а каза” (Добро дошли, кући), 
онда је сада време да се постави питање опстанка ове велике компаније у нашој земљи. 
Будућност би била извеснија са новим моделом, на којем инсистирају и стручњаци и фабрички 
синдикат. Без те производне „инјекције”, кроз четири године, тачније 31. децембра 2018. 
када уговор Владе Србије и „Фијата” престаје да важи, на снагу би могла да ступи клаузула по 
којој свака страна стиче слободу да прода свој удео у капиталу заједничке компаније („Фијат” 
– 67 одсто, наша држава – 33 одсто). С тим да потписници уговора имају право прече куповине. 

Бране Карталовић 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pasce-nezaposlenost 

Пашће незапосленост 

Стопа незапослености у Србији је прошле године била 22,2 одсто, а ове године би 
требало да падне на 21,5 одсто, предвиђања су Међународне организације рада (МОР). По 
прогнозама које је МОР 

објавио уз извештају о изгледима у свету у области незапослености, тренд благог пада стопе 
незапослености у Србији ће се наставити и у следеће четири године, пише јуче портал 
„Еурактив Србија”. 

У 2016. години, како је процењено, стопа незапослености у Србији ће пасти на 19,96 одсто, у 
2017. на 18,96 одсто, у 2018. на 18,24 одсто, да би 2019. износила 17,7 одсто. 

У извештају се констатује да неке земље Централне и Источне Европе које нису чланице ЕУ, и 
земље Заједнице Независних Држава, имају врло високу стопу незапослености, посебно 
земље на Балкану. 

Осим Србије, наводи се пример БиХ и Македоније, у којима је стопа незапослености у 2014. 
била по 27,9 одсто. 

У БиХ би стопа незапослености требало да се у овој години незнатно смањи – на 27,5 одсто, а у 
Македонији да се чак повећа – на 28,16 одсто, да би се у обе земље смањила у 2019. години, и 
то на 25,79 одсто у БиХ и 27,95 одсто у Македонији. 

На Западном Балкану најнижу стопу незапослености у 2014. имале су Хрватска (16,7 одсто) и 
Црна Гора (19 одсто). 

Стопа незапослености у овој години у Хрватској ће остати непромењена, док ће се у Црној 
Гори смањити на 18,76 одсто, предвиђања су МОР-а. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/povecana-jednokratne-pomoc-za-nezaposlene-porodilje 

Повећана једнократне помоћ за незапослене 
породиље 
 

Незапослене породиље у Београду добијаће једнократну новачану помоћ у износу од 
35.000 динара, што је за 15.000 више него до сада, одлучила је данас Скупштина града. 

На данашњој седници одборници су усвојили Измену и допуну одлуке о додатним облицима 
заштите породиља на територији града Београда, а тај предлог су подржале све одборничке 
групе. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pasce-nezaposlenost
http://www.dnevnik.rs/drustvo/povecana-jednokratne-pomoc-za-nezaposlene-porodilje
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Из градског Секретаријата за социјалну заштиту, који је предлагач одлуке, истакли су да је 
одлука донета у складу са реалним стањем у граду и да ће помоћи тренутно незапосленим 
породиљама.Средства ће бити исплаћивана из буџета, како је истакнуто на време, што ће 
пружити сигурност најугрозенијим грађанима.Шеф одборницке групе ДС Балша Божовић рекао 
је да је та странка давала 50.000 динара помоћи. 

"Мислимо да ћемо се изборити да заштита породиља буде већа јер 15.000 динара значи много 
ономе ко је угрожен", рекао је Божовић додајући да труднице и породиље предствљају 
најхрабрије становнике града и да носе будућност и престонице и републике.Током 2014. 
године због консолидације градског буџета и потпуне исплате заосталих накнада, смањени су 
износи једнократних давања за запослене и незапослене породиље. 

Пошто, уз мере штедње, градски буџет редовно сервисира исплате породиљама, могуће је 
повећати износ новчаних давања за незапослених породоља у овој години.Током прошле 
године право на једнократну новчану помоћ остварило је 3.219 незапослених породиља и 1.147 
запослених. 
Како се наводи у одлуци, претпоставка је да ће за незапослене породиље бити потребно 56 
милиона динара за годину дана, док је за запослене породиље потребно око 14 милиона 
динара, јер оне добијају 10.000 једнократне помоћи.     Укупна потребна средства на 
годишњем нивоу била би 70 милиона динара, колико је обезбеђено финансијским планом за 
ову годину. 

Оборници су усвојили Одлуку о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, 
која је усклађена са Законом о планирању и изградњии, по којем су јединице локалне 
самоуправе дужне да у року од 30 дана утврде коефицијенте намене објекта и донесу општи 
акт у тој области. 

Према речима Гордане Лукић из Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу, која је и 
предлагач, одлуком су одређени коефицијенти намене објеката који су подељени на четири 
категорије - комерцијални, стамбени, производни и јавни.Допринос за уређивање 
грађевинског земљишта плаћа се једнократно или у ратама, у периоду од 36 месеци, а у  
случају једнократног плаћања, до пријаве радова, инвеститор има право на умањење од 30 
одсто. 

Градски менадž ер Горан Весић рекао је да ће накнада за градско грађевинско земљиште бити 
нижа у складу са законом."Надамо се на ће се на тај начин додатно привући инвеститори, а 
поред тога упрошћена је и процедура за издавање грађевинских дозвола. Очекујемо да ће 
инвеститорима због овога бити исплативије да улажу у Београд", рекао је Весић. 

Шеф одборничек групе ДС Балша Божовић критиковао је одлуку тврећи да ће Град смањењем 
накнаде, уместо привлацења инвеститора, изгубити половину од 2,5 милијарде динара 
предвиђене буџетом града за 2015. годину."Опет ћемо радити ребаланс у наредних неколико 
месеци, јер град неће остварити предвиђене приходе од накнаде за уређење грађевинског 

земљишта“ , рекао је Божовић. 

(Танјуг) 
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=01&dd=21&nav_category=12&nav_id=949182 

Esmark potpisao, plate veće 25% 
IZVOR: TANJUG 

Smederevo -- Potpisan ugovor u Ţelezari Smederevo koji predviĎa povećanje zarada zaposlenih 

u srpskoj čeličani za oko 25 odsto. 

 Predstavnici američke Esmark grupe, sa kojom Vlada Srbije pregovara o strateškom partnerstvu u 

Ţelezari Smederevo, potpisali su sporazum sa odloţenim dejstvom o usaglašenosti kolektivnog 

ugovora kojim se predviĎa povećanje zarada zaposlenih u srpskoj čeličani za oko 25 odsto. 

Kako je u izjavi za Tanjug objasnio predsednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata u 

Ţelezari Saša Čolić taj sporazum će stupiti na snagu nakon potpisivanja ugovora o strateškom 

partnerstvu sa Esmarkom.  

 

On očekuje da će to biti kako je i najavljeno do 1. februara.  

 

Čolić je precizirao da je u sporazumu o usaglašenosti sadrţano sve što je dogovoreno u vezi 

kolektivnog ugovora, odnosno da su budući vlasnici sa predstavnicima Samostalnog sindikata, 

Nezavisnog sindikata metalaca i ASNS-a dogovorili sve odredbe ugovora.  

 

"To je ugovor sa odloženim dejstvom, odnosno kolektivni ugovor će važiti od trenutka potpisivanja 

zapisnika o važenju ugovora o strateškom partnerstvu i mi smo se dogovorili da odredbe ugovora 

počnu da važe kada Esmark postane većinski vlasnik i u formalnom smislu", pojasnio je Čolić.  

 

On je naveo da je ugovorom dogovorena nova cena rada koja će iznositi 125, 31 dinara, što je 25 

odsto više nego sada, budući da trenutno iznosi 100, 01 dinar. Druga cena rada vaţiće kada istekne 

prva godina vaţenja kolektivnog ugovora i tada bi trebalo da iznosi 139, 23 dinara, koliko je iznosila 

i 2011. godine.  

 

Ta cena trebalo je da vaţi i 2012. godine, ali je tadašnji vlasnik "Ju es stil" odlučio da izaĎe iz 

srpske čeličane.  

 

Naredne, 2013. godine zarade su umanjene za 20 odsto, i cena rada iznosila je 111 dinara, a onda 

je od novembra 2014. godine i za radnike Ţelezare vaţilo umanjenje zarada za 10 odsto, naveo je 

on.  

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=01&dd=21&nav_category=12&nav_id=949182
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Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da su razgovori o Ţelezari teški i da vlada 

nastoji da ugovor sa Esmarkom završi u narednih 10 do 12 dana.  

 

"To bi bio veliki uspeh za Srbiju. Kada Železara radi to je direktnih jedan odsto rasta BDP" ", rekao 

je premijer. 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=21&nav_id=949130 

Prosvetari: 15.000 i prekid štrajka 
 
IZVOR: TANJUG 

Beograd -- Prosvetari očekuju da im deo oduzete plate bude vraćen kroz dve nadoknade čiji bi 

iznos, kako pojedini sindikati navode, mogao da bude po 7.500 dinara. 

 Predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković rekao je Tanjugu da bi kroz dve 

nagrade, novogodišnju i vidovdansku, prosvetni radnici mogli da dobiju oko 15.000 dinara, što bi 

dovelo do toga da se štrajk koji traje dva meseca okonča 26. januara, kada treba da budu potpisani 

PKU i sporazum sindikata i Ministarstva prosvete. 

Član Predsedništva Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Zvonimir Jović kaţe da u tom sindikatu 

neće da pominju cifre jer, kako kaţe, ne znaju čime raspolaţe budţet.  

 

"Nezvanično, po informacijama koje su dobile kolege iz drugih sindikata radi se o sumi od 13.000 do 

15.000 dinara za obe nagrade, ali ne bih da prejudiciram", rekao je Jović i naveo da će prosvetari 

očigledno morati da se pomire sa manjom platom, ali bi satisfakcija donekle mogle da budu ove 

dve nagrade, predviĎene u PKU.  

 

On je naveo da se i danas nastavljaju razgovori u Ministarstvu prosvete i istakao da će odluka o 

prekidu štrajka zavisiti od iznosa ponuĎenih nagrada.  

 

Jović je naveo da je posebnim kolektivnim ugovorom postignut dogovor o načinu zasnivanja radnog 

odnosa u ustanovama obrazovanja.  

 

"Insistirali smo da se prvo reši problem tehnoloških viškova i ljudi koji su zasnovali radni odnos sa 

nepunim radnim vremenom, što smo tokom jučerašnjih pregovra uspeli da usaglasimo", rekao je 

Jović.  

 

On je naveo da će po ugledu na rešenje za PKU u zdravstvu, i u prosveti biti uvedena jubilarna 

nagrada za 35 godina staţa.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=20&nav_id=948918
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=20&nav_id=948918
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=21&nav_id=949130
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Do sada su imali jubilarne nagrade za 10 godina staţa (dobijali su pola plate), za 20 godina (jedna 

plata ) a za 30 godina sledila je jedna i po zarada.  

 

Plan je da zaposleni sa 35 godina staţa dobije dve plate.  

 

Jović je objasnio da su u prosveti i do sada imali pravo na novogodišnju nagradu, ali da nije 

isplaćena od 2009. godine, jer je za drţavu bila predviĎena samo mogućnost isplate te nadoknade.  

 

"Sada se obavezala i dogovorili smo se da to mora da isplaćuje. Očekujemo da će po potpisivanju 

sporazuma, najverovatnije u ponedeljak, 26. januara, biti isplaćena jedna od tih nagrada", rekao je 

on.  

 

Vidovdansku nagradu prosvetni radnici će, ako bude potpisan sporazum, dobijati na kraju nastavne 

godine, a sindikati su, prema Jovićevim rečima, uspeli i da izdejstvuju da zaposleni dobijaju tri 

plate prilikom odlaska u penziju, kroz takozvanu otpremninu.  

 

PKU reguliše i nadonkanu za predsednika sindikata i ta stavka je, kako je rekao Jović, ostala kao i 

do sada.  

 

"Kolektivni ugovor je jedan od štrajkačkih zahteva, a sledeće treba da bude potpisivanje sporazuma 

i tek kada se potpiše, izaći ćemo iz štrajka i normalizovati nastavu", rekao je Jović i naveo da se 

predlog sporazuma danas razmatra na sednici Štrajkačkog odbora i Predsedništa Unije. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=21&nav_id=949419 

Generalni štrajk rudara "Lece" 
IZVOR: B92 

MedveĎa -- Rudari rudnika olova, cinka srebra i zlata "Lece" kod MedveĎe počeli su generalni 

štrajk zbog neisplaćenih plata i neuplaćenih doprinosa. 

Oko 400 rudara odbilo je da siĎe u jamu zahtevajući plate i bolje uslove rada. 

Kapije rudnika "Lece" su zatvorene, a vagoni za transport rude prazni. Posle mesec dana koletivnog 

odmora rudari nisu ţeleli da doĎu na posao jer već ćetiri meseca nisu primili platu. 

Jedan od njih je i Radovan Lepojević koji sa rudarskom platom od 40.000 dinara izdrţava suprugu i 

šestoro dece.  

 

Predstavnici sindikata i rudari kaţu da rudnik uspešno posluje i zato im nije jasno zašto ne primaju 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=21&nav_id=949419
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platu.  

 

Na zvaničnom sajtu kompanije Farmakom navodi se da je pre dve godine "Lece" ostvarilo prihod od 

16 miliona evra i dobit od skoro tri miliona evra.  

 

Ovaj rudnik je 2008. godine za 10 miliona evra kupila šabačka kompanija "Farmako 

 

NOVOSTI 

 
 


