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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:530954-Finci-od-aprila-preuzimaju-FAP 

Finci od aprila preuzimaju FAP 
D. I. K.   

Pri kraju pregovori oko fabrike u Priboju. Krajem godine pojaviće se prvi savremeni kamioni iz 
FAP-a sa znakom finske kompanije „Sisu”. Vuĉić: Dva meseca za sve procedure 

PRVI savremeni kamioni iz pribojske fabrike FAP sa znakom finske kompanije "Sisu", pojaviće se 
krajem godine, jer bi proizvodnja, prema najavama, trebalo da krene od aprila. Pregovori oko 
saradnje "Sisu" i FAP korporacije su pri kraju, a premijer Srbije Aleksandar Vučić očekuje da u roku 
od dva meseca budu završene sve procedure. 

Predsednik Vlade Srbije večeras je u Helsinkiju prisustvovao prezentaciji modela "sisu" kamiona, 
koji će se proizvoditi u pribojskoj fabrici. Na sastanku, nakon prezentacije, razgovarano je i o 
detaljima proizvodne linije, kao i o savremenom procesu proizvodnje koji će se uvesti u fabriku 
FAP. 
Investicija finske kompanije u pribojsku fabriku automobila trebalo bi da ide kroz stvaranje 
zajedničkog preduzeća. Srbiju, prethodno, očekuje raspisivanje tendera, a povratak FAP-a u 
privredni ţivot naše zemlje trebalo bi da se odrazi i na bruto domaći proizvod, ali i na, kako se 
ističe, povećanje ţivotnog standarda ne samo u Priboju, već i okolini. 

Korporacija FAP, inače upošljava 1.108 radnika, prema poslednjim dostupnim zvaničnim podacima 
iz završnih računa. Gubitak u 2013. godini bio je veći od 1,6 milijardi dinara, a kada se pogleda ceo 
sistem, sa zavisnim preduzećima, minus dostiţe i 2,14 milijardi, a broj zaposlenih 1.444. 

U sistemu FAP korporacije su četiri zavisna preduzeća: FAP "Stan", FAP "Livnica sa nadgradnjom", 
FAP "Lim" i FAP "Transport". Sve ove firme, kao i matična fabrika nose oznaku "u restrukturiranju". 
FAP se nalazi na listi od 502 preduzeća koja Agencija za privatizaciju treba da oglasi na prodaju u 
prvoj polovini godine. 

Pregovori sa Fincima o kupovini pribojskog FAP-a dugo traju. Lanjskog maja potpisan je i 
memorandum o razumevanju izmeĎu Vlade Srbije (potpisnik je bio Dušan Vujović, tada ministar 
privrede) i direktora kompanije "Sisu" Tima Korhonena. 

VUĈIĆ: LAKE MERE NE DONOSE NAJBOLjE REZULTATE 
Premijer Srbije Aleksandar Vučić, rekao je danas da lake, popularne mere nisu uvek najbolje 
rešenje, niti donose najbolji rezultat. 

Vučić je tokom posete Helsinkiju, posle razgovora s finskim drţavnim vrhom, poručio da je za 
zemlje i njihovu budućnost bolje donositi teţe mere, nego lake i popularne. 

"Ono gde smo se mi (Vučić i predsednik Finske Sauli Ninisto) sloţili, to je da nisu lake mere uvek 
najbolje rešenje. Obično za zemlje i za ljude uvek bude bolje kad se više potrudimo, više radimo i 
kada se donose teţe mere", naglasio je Vučić u izjavi za RTS. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:530954-Finci-od-aprila-preuzimaju-FAP


3 

 

"To je odgovornost političara, i za zemlje i za njihovu budućnost bolje je nego da donosite lake 
mere i popularne mere. To nikada ne donese rezultat, niti je to najbolji rezultat za te zemlje", 
naveo je premijer. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:530897-Prosecna-plata-u-decembru-49970-dinara 

Proseĉna plata u decembru 49.970 dinara 
Fonet 

Proseĉna neto zarada isplaćena u decembru prošle godine u Srbiji iznosi 49.970 dinara i 
nominalno je manja za 1,7 odsto 

 
BEOGRAD - Prosečna neto zarada isplaćena u decembru prošle godine u Srbiji iznosi 49.970 dinara i 
nominalno je manja za 1,7 odsto, a realno za 3,3 odsto u odnosu isti mesec 2013, saopštio je danas 
Republički zavod za statistiku. 

U poreĎenju sa prosečnom zaradom u novembru 2014. godine, decembarska je nominalno veća za 
13 odsto, a realno za 13,5 odsto. 

Neto zarada isplaćena u periodu januar–decembar 2014. godine, u odnosu isti period 2013. godine, 
nominalno je veća za 1,4 odsto, a realno je manja za 1,5 odsto. 

Prosečna bruto zarada (sa porezima i doprinosima) isplaćena u decembru 2014. godine iznosi 
68.739 dinara, i u odnosu na novembarsku nominalno je veća za 12,7 odsto, a realno za 13,2 odsto. 

U odnosu na decembar 2013. godine, bruto zarada je nominalno manja za 1,9 odsto, a realno za 3,5 
odsto. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:530975-Savindan-pod-vedrim-nebom-sindikati-u-

protestnoj-setnji 

PROSLAVA SVETOG SAVE U USLOVIMA ŠTRAJKA 
PROSVETESavindan pod vedrim nebom, sindikati u 
protestnoj šetnji 
I. Mićević  

U školama obeleţavanje školske slave, a prosvetari u Beogradu u protestnoj šetnji od Hrama 
svetog Save do Trga Republike 

IAKO u štrajku, sve škole u Srbiji obeleţavaju u utorak školsku slavu Svetog Savu. Predstave, 
svečane akademije, sečenje slavskog kolača i dodela nagrada - obeleţiće Ďačku svetkovinu, ali za 
razliku od prethodnih godina, biće odrţana i Akademija pod vedrim nebom. Za njenu organizaciju 
zaduţeni su sindikati. Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika najavila je i protestnu 
šetnju od Hrama svetog Save do Trga Republike. Od 20 sati u Narodnom pozorištu, biće 
organizovana Svetosavska akademija. A u školama neće biti nastave, već će samo biti prireĎene 
svetosavske svečanosti u čast prvog srpskog prosvetitelja i arhiepiskopa. Slaviće se i na 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:530897-Prosecna-plata-u-decembru-49970-dinara
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:530975-Savindan-pod-vedrim-nebom-sindikati-u-protestnoj-setnji
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:530975-Savindan-pod-vedrim-nebom-sindikati-u-protestnoj-setnji
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univerzitetima, a na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 17 časova biće odrţano 
tradicionalno takmičenje u besedništvu. 

Prvi pisani trag o proslavi Savindana kao školske svetkovine datira iz 1734. godine, iz Sremskih 
Karlovaca. U celoj Srbiji proslavlja se od 1841, a ustanovljena je zakonom koji je doneo Mihailo 
Obrenović. Ove godine, meĎutim, jednoj nevladinoj organizaciji zasmetalo je obeleţavanje školske 
slave, koje traje gotovo dva veka. NVO "Pokret za prosvećeno društvo" smatra da se obeleţavanjem 
Svetog Save kao školske slave krši načelo sekularnosti u školama u Srbiji. Nisu zadovoljni proslavom 
Savindana onako kako se to čini decenijama. 

- Poslednjih godina, u školskoj proslavi aktivno, molitvama i neumesnim propovedima, te 
izvoĎenjem religijskih obreda, učestvuju sveštenici Srpske pravoslavne crkve, čime se dodatno 
naglašava verski značaj praznika. Proslavljanjem školske slave kao religioznog praznika direktno se 
krši Ustav Republike Srbije, koji u članu 11. nalaţe odvojenost crkava i verskih zajednica od 
drţave. Podsećamo direktore drţavnih škola i odgovorne u Vladi i resornom ministarstvu da meĎu 
učenicima, roditeljima i nastavnicima ima pripadnika drugih veroispovesti, kao i ateista. Njima se 
uskraćuje pravo da Svetog Savu proslavljaju kao istinski školski praznik otvoren za sve, bez obzira 
na versko i nacionalno opredeljenje - navodi se u njihovom saopštenju. 

NAGRADE U VLADII OVE godine Ministarstvo prosvete dodeliće tradicionalne Svetosavske nagrade. 
Prethodnih godina dobitnici su bili iz redova Ďaka, nastavnika i drugih prosvetnih radnika, kao i 
pojedine medijske kuće. Ko je ove godine zasluţio ovo najviše prosvetno priznanje biće 
obelodanjeno u podne u Vladi Srbije. 

Oni traţe da proslave izgube bilo kakav verski karakter, i da se lomljenje kolača ne organizuje u 
školama. 

Na ovo saopštenje nije bilo reakcija iz Ministarstva prosvete, a prosvetari su uglavnom negodovali, 
uz stav da proslava Svetog Save ne vreĎa ničija osećanja, već veliča prosvećenost i znanje. 

PREGOVORI: UGOVOR ĈEKA VLADU 
PREDSTAVNICI sidnikata i Ministarstva prosvete nastavili su u utorak pregovore, ali se nisu 
dogovorili oko prekida štrajka. U četvrtak bi, kaţu u Uniji sindikata prosvetnih radnika, Vlada Srbije 
trebalo da usvoji Posebni kolektivni ugovor, što je jedan od tri uslova za štrajkače. Predstavnici 
zaposlenih u obrazovanju insistiraju da se PKU potpiše odmah, nezavisno od Sporazuma o prekidu 
štrajka. - S obzirom na to da 29. januara ove godine prestaju da vaţe svi kolektivni ugovori, 
sindikatima je stalo da ovaj dokument bude potpisan što pre. Insistiranje Ministarstva prosvete da 
se i Kolektivni ugovor i Sporazum potpišu istovremeno usporava tok pregovora - kaţu u sindikatima. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/529696/PREGOVORI-Rukovodstvo-Esmarka-u-Beogradu-o-ugovoru-za-Zelezaru 

PREGOVORI Rukovodstvo Esmarka u Beogradu o 
ugovoru za Ţelezaru 

Beta  

Predstavnici američke kompanije Esmark dolaze u Beograd da bi pregovarali o ugovoru o kupovini 
Ţelezare Smederevo. Na pregovore, prema rečima premijera Srbije Aleksandra Vučića, dolazi 
"kompletna ekipa" Esmarka, a pregovaraće se, izmeĎu ostalog, o garancijama i ceni sirovina za 

Ţelezaru. 

Esmark je jedini dao ponudu za kupovinu 80,01 odsto kapitala Ţelezare, koja je otvorena 9. 
januara, a očekuje se da kupoprodajni ugovor bude potpisan do kraja januara. 
  
Vlada Srbije će, u slučaju dogovora sa Esmarkom, biti vlasnik preostalog kapitala u tom preduzeću 
koje je u februaru 2012. kupila za jedan dolara od američkog Ju-Es stila (U.S. Steel) koji se 
povukao zbog gubitaka. 
  
Prema uslovima tendera, drţavni poverioci će otpisati dug Ţelezari sa stanjem na dan 31. decembar 
2013. godine. 
  
Ţelezara zapošljava oko 5.000 ljudi, trenutno proizvodi izmeĎu 340.000 i 350.000 tona čelika, a 
njeni proizvodni kapaciteti su oko 2,2 miliona tona. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/529591/SrbijaSvakom-cetvrtom-gradjaninu-pretilo-siromastvo-2013-godine 

Srbija:Svakom ĉetvrtom graĊaninu pretilo 
siromaštvo 2013. godine 

Tanjug  

Stopa rizika od siromaštva u Srbiji iznosila je 2013. godine 24,6 odsto, što znači da je kod svakog 
četvrtoa graĎanina postojao rizik od siromaštva, rečeno je danas na promociji publikacije "Prihodi i 
uslovi ţivota u Srbiji 2013", uraĎenoj na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku (RZS). 

Srbija:Svakom četvrtom graĎaninu pretilo siromaštvo 2013 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/529696/PREGOVORI-Rukovodstvo-Esmarka-u-Beogradu-o-ugovoru-za-Zelezaru
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/529591/SrbijaSvakom-cetvrtom-gradjaninu-pretilo-siromastvo-2013-godine
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Anketa o prihodima i uslovima ţivota sprovedena je i 2014. godine, ali će podaci biti objavljeni 
krajem marta ove godine budući da proces obrade ankete traje oko tri meseca, rekao je v.d. 
direktora RZS, Miladin Kovačević. 
 
Prema podacima ankete iz 2013, kojom je obuhvaćen uzorak od oko 8.000 domaćinstava, odnosno 
20.069 lica, stopa rizika od siromaštva te godine u Srbiji je iznosila 24,6 odsto, a stopa socijalne 
isključenosti bila 42 odsto, što je duplo više nego u EU. 
 

Kovačević je konstatovao da je nivo rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti te godine bio vrlo 
visok, odnosno da je više od tri miliona stanovnika bilo izloţeno riziku od siromaštva ili izrazitoj 
materijalnoj deprivaciji, i da je ţivelo u domaćinstvima niskog intenziteta rada. 
 
Sličnu stopu socijalne isključenosti imaju jedino Rumunija i Bugarska, dodao je v.d. direktora RZS, 
predstavljajući nalaze ankete, koja je rezultat "Silc" projekta koji finasira Evropska komisija uz 
tehničku podršku Svetske banke. 
 
On je ukazao da je reč o veoma sloţenom istraţivanju i da je anketa dala veoma obimne podatke o 
prihodima, socijalnoj uključenosti, odnosno isključenosti stanovništva, nejednakosti, stopama 
rizika na bazi prihoda, stopi radnog intenziteta... 
 
Stopa slabog radnog intenziteta u Srbiji, prema njegovim rečima, iznosila je oko 13 odsto. 
 
Ta anketa se, inače, sprovodi u svim zemljama članicama EU i pojedinim zemljama kandidatima, a 
u Srbiji je prvi put sprovedena 2013. Kako je rekao, anketa o prihodima i uslovima ţivota u Srbiji će 
postati redovna godišnja anketa. 
Za anketu je, kako je precizirao Kovačević, karakteristično i to što ima i nisku stopu odbijanja, 
odnosno visoku stopu prihvatanja graĎana da u njoj učestvuju - oko 83 odsto. 
 
Anketa je ocenjena kao dobra, odnosno da ima dobru bazu podataka i moţe da posluţi kao dobar 
izvor podataka kreatorima socijalne politike, napomenuo je Kovačević. 
 
Ţarko Šunderić iz Tima Vlade Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva smatra da je 
vaţno da se prate ovakvi podaci, i da je bitno što je anketa bila zasnovana i na prihodima a ne 
samo na podacima o potrošnji. Prema njegovom mišljenju, na osnovu podataka iz ankete će moći 
da se kreiraju mere koje će biti od koristi i imati uticaj na ţivotni standard graĎana. 
  
- TakoĎe, olakšaće nam i praćenje da li mere koje se sprovode imaju efekta - rekao je Šunderić. 
 
Tijana Čomić iz RZS predstavila je način provoĎenja "Silc" ankete, napominjući da je ona u Srbiji 
sprovedena 2013. i 2014. u okviru projekat koji se finansira iz IPA fondova. 
 
Prezentujući rezultate ankete, Čomić je objasnila da je prag rizika od siromaštva, prema podacima 
iz 2013, iznosio 13.680 dinara mesečno za jedno domaćinstvo. 
Obrada podataka iza ankete, kako je rekla, traje tri meseca, a u istraţivanju za 2013. učestvovalo 
je 140 ljudi koji su radili u 24 tima. 
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Konferenciju, koja će trajati dva dana u Šapcu, organizovali su RZS i Tim za socijalno uključivanje i 
smanjenje siromaštva Vlade Srbije. 
 
Anketom o prihodima i uslovima ţivota prikupljaju se podaci neophodni za praćenje siromaštva i 
socijalne uključenosti. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/529692/Borovcanin-Nezaposlenost-veliki-problem 

SVE VIŠE MLADIH BEZ POSLA 

Borovĉanin: Nezaposlenost veliki problem 

Na evidenciji Nacionalnesluţbe za zapošljavanje krajem oktobra 2014. godine registrovano je 
741.362 nezaposlenih od tog broja 196.247 je mladih od 15. do 29. godina. Sve ovo ukazuje na 
činjenicu da je za mlade ljude u Srbiji najveći problem nezaposlenost. 

Drţavni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta g-din, Nenad Borovčanin je za emisiju Karijerni TV 
Informator za mlade istakao: „Nezaposlenost nije samo ekonomski problem već je i socijalni 
problem Srbije zato što to znači da je veliki broj mladih ljudi u nemogućnosti da se osmostali i 
planira svoju porodicu. Vaţno je da drţava formira sistemske mogućnosti da se mladi zapošljavaju 
ali takoĎe i da mladi budu aktivni u traţenju posla i rade na prekvalifikacijama i usavršavanju kako 
bi bili što konkurentnijii na trţištu rada.“ 
Problem nezaposlenosti na trţištu rada prati diskriminacija prilikom odabira adekvatnog kandidata 
za odreĎenu poziciju. U Srbiji postoji mnogo ugroţenih grupa meĎu koje spadaju osobe sa 
invaliditetom, mladi, nacionalne manjine, osobe koje ţive u ruralnim područjima, ali preovladava 
mišljenje da su ţene najpodloţnije diskriminaciji kada je zapošljavanje u pitanju.  
  
Mnoge ţene u Srbiji smatraju da su zapostavljene,  odnosno da one sporije napreduju od muškaraca 
i da su za iste poslove manje plaćene, što je u intervjuu za emisiju Karijerni TV Informator za 
mlade potvrdila i Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, g-Ďa Suzana Paunović 
  
. „Kancelarija se suočava činjenicom da ţene prilikom zaposlenja vrlo često budu pitane da li 

planiraju porodicu, da li su moţda u drugom stanju i td. Ovo predstavlja najgrublje kršenje i 

zakona i standarda koji su tim zakonima sadrţani ali i meĎunarodnog prava“ dodala je 

Paunovićeva.  

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/529692/Borovcanin-Nezaposlenost-veliki-problem
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/529452/PROTEST-NA-SAVINDAN-Skolska-slava-u-znaku-priredbi-akademije-i-strajka-

prosvetara 

  

PROTEST NA SAVINDAN Školska slava u znaku 
priredbi, akademije i štrajka prosvetara 

Beta  

Učešćem u prigodnim akademijama i priredbama, Ďaci u Srbiji danas obeleţavaju školsku slavu 
Svetog Savu, meĎutim neki od njihovih nastavnika i učitelja okupiće se na protestnoj šetnji u 
Beogradu, u organizaciji četiri reprezentativna sindikata obrazovanja.Pregovori o posebnom 
kolektivnom ugovoru i o sporazumu koji bi podrazumevao prekid štrajka u prosveti traju 
nedeljama, a kako je najavljeno iz sindikata, predlog kolektivnog ugovora trebalo bi u četvrtak 29. 
januara da bude razmatran na sednici vlade. 
 Sindikati protestuju duţe od dva meseca nezadovoljni, izmeĎu ostalog, umanjenjem zarade i 
insistiraju da se posebni kolektivni ugovorpotpiše odmah, nezavisno od sporazuma o prekidu 
štrajka.  
  

Inače, Savindan se u školama obeleţava radno ali bez nastave, uz akademije i svečane priredbe, 
odlazak u crkvu, a posvećen je sećanju na velikog srpskog prosvetitelja i utemeljivača obrazovanja, 
prvog srpskog arhiepiskopa, zakonopisca. 
  
Članovi reprezentantivnih sindikata prosvete danas organizuju protestnu šetnju i akademiju "pod 
vedrim nebom".  
  
Prosvetni radnici okupiće se oko 17 sati na platou ispred Hrama Svetog Save a potom će preko 
Slavije i Terazija doći do Trga Republike i Narodnog pozorišta, ispred koga će odrţati miting. 
  
U Narodnom pozorištu od 20 časvoa biće odrţana tradicionalna Svetosavska akademija u 
organizaciji Ministarstva prosvete, a pre toga na konferenciji za 
novinare u vladi Srbije biće proglašeni dobitnici Svetosavske nagrade. 
 
Praznik Svetog Save obeleţava i beogradski Pravoslavni bogoslovski fakultet, na svečanosti kojoj će 
prisustvovati predsednik Srbije Tomislav Nikolić. 
  
Predsednik Nikolić potom će razgovarati i sa grupom učenika osnovnih i srednjih škola, koji su 
postigli istaknute rezultate na meĎunarodnim takmičenjima. 
Inače, prvi pisani trag o školskoj proslavi Savindana je iz 1734. godine kada je obeleţen u Sremskim 
Karlovcima. 
  
Knez Mihailo Obrenović doneo je naredbu o školskoj proslavi dana Svetog Save u Srbiji, što je bilo 
regulisano zakonom od 13. januara 1841. godine. Slava je u to vreme uvedena i na Licej, a od 1864. 
godine na Univerzitet. 
  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/529452/PROTEST-NA-SAVINDAN-Skolska-slava-u-znaku-priredbi-akademije-i-strajka-prosvetara
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/529452/PROTEST-NA-SAVINDAN-Skolska-slava-u-znaku-priredbi-akademije-i-strajka-prosvetara
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U škole je, posle više decenija pauze nakon Drugog svetskog rata, ponovo vraćena 1989. godine. 
  
Sveti Sava, prosvetitelj i pomiritelj 
  
Rastko Nemanjić je u Nikeji je 1219. od vizantijskog cara Teodora Laskarisa i vaseljenskog 
patrijarha Manojla i Haritopula izdejstvovao autokefalnost (samostalnost) srpske crkve i srpsku 
arhiepiskopiju, za čije je središte odredio manastir Ţiču. 
  
Princ Rastko, čije je monaško ime Sava, ţiveo je od 1169. godine (po drugim podacima roĎen je 
1175. godine), do 1236. godine i bio je najmlaĎi sin srpskog ţupana Stefana Nemanje.  
  
On i njegov otac su iz manastira Hilandar na Svetoj Gori, koji su osnovali krajem 12. veka, 
upravljali srpskom drţavom.  
  
U Hilandaru je 1198. godine osnovao prvu bolnicu, a u manastiru Studenici, kao prvu u Srbiji, 
desetak godina kasnije.  
  
Sveti Sava je prevodio Hipokrata i Galena i prikupljao srednjovekovne medicinske zapise, od kojih 
je nastao "Hilandarski medicinski kodeks".  
  
Bio je neobično vešt i u drţavno-diplomatskim poslovima, 1208. godine u manastiru Studenica nad 
očevim telom, koje je preneo sa Svete Gore, izmirio je svoju zavaĎenu braću Vukana i Stefana 
Nemanjiće. 
  
Preminuo je u tadašnjoj bugarskoj prestonici Trnovu 25. januara 1236. godine, na povratku iz 
hodočašća u Jerusalim, posle jedne diplomatske misije za Bugarsku arhiepiskopiju.  
  
Prema zapisima iz tog vremena, glas o smrti Rastka Nemanjića stigao je u Srbiju dva dana kasnije, 
27. januara. 
  
Njegove mošti su iz Trnova prenete i sahranjene u manastiru Mileševa 6. maja 1237. godine. Mošti 
je spalio Sinan Paša 1594. godine na Vračaru. Na tom mestu nalazi se se spomen hram posvećen 
Svetom Savi. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/529536/Sindikat-IMK-14-oktobar-trazi-smenu-svih-direktora 

 

Sindikat IMK „14. oktobar“ traţi smenu svih 
direktora 

S.Milenković  

Sindikat „Nezavisnost“ IMK „14. oktobar“ traţi smenu svih direktora koji su u Izvršnom odboru zbog 
katastrofalnih poslovnih rezultata u protekloj godini. Ukupna realizacija u 2014. godini iznosila je 
230 miliona dinara što je najgori rezultat u istoriji ove fabrike. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/529536/Sindikat-IMK-14-oktobar-trazi-smenu-svih-direktora
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 Radnici "14. oktobra" 
- Sa ovakvim Izvršnim odborom nije moguć opstanak fabrike imajući u vidu rezultate rada kao i 
njihove meĎusobne odnose. Oni su u v.d. stanju od 1. maja prošle godine, a od Vidovdana u 
ostavci. Nakon realizacije socijalnog programa „14. oktobar“  je ostao sa 78 rukovodilaca na 786 
zaposlenih. Zato traţimo smanjenje broja izvršnih direktora sa pet na tri. – ističe Dejan Mutavdţić, 
predsednik UGS „Nezavisnost“. 
U decembru prošle godine u proizvodnju je u „14. oktobar“ uloţeno 15 miliona dinara, a na kraju 
meseca realizacija je iznosila 10 miliona. 
 
- Iako imamo dva izvršna direktora za proizvodnju, namensku i civilnu, nikada nije bilo manje posla 
niti je organizacija ikada bila lošija. Nema grejanja, nema tekuće vode, osvetljenje u halama je 
slabo, krovovi prokišnjavaju. Socijalni poloţaj zaposlenih je, i dalje, katastrofalan. U prošloj godini 
iz realizacije su isplaćene samo tri plate. Broj zaposlenih je smanjen za skoro 50 odsto, ali plata i 
dalje nema. – dodaju nezadovoljni radnici. 
 
Kruševački metalci ne prihvataju da sledeća isplata bude tek 5. februara jer je u decembru 
isplaćeno samo 35 odsto od plate, a u januaru po 15.000 dinara. 
 
- Neprihvatljiv je način na koji poslovodstvo predlaţe tu isplatu. Oni ţele da isplate 70 odsto od 
januarske plate umanjeno za isplaćenih 15.000 dinara. To znači da bi najveći broj radnika dobio 
izmeĎu 2.000 i 3.000 dinara dok bi direktori primili od 50 do 60.000 dinara. – kaţe Mutavdţić. 
 
Sindikalci su Nadzornom odboru „14. oktobra“ dali rok od sedam dana da reši status direktora. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-vojvodini-najvece-plate-u-vrscu-senti-pecincima 

У Војводини највеће плате у Вршцу, Сенти, 
Пећинцима 
 

Када би сваког месеца и свима стизале децембарске плате, лакше би нам било. Наиме, 
просечна нето зарада у Србији последњег месеца 2014. била је 49.970 динара и 
номинално је била већа 13 одсто него у новембру, 

Вршчани статистички не оскудевају 

а реално 13,5 одсто. Највећу плату исплаћену у децембру имали су програмери и консултанти – 
160.100 динара (нето), а најмању они који се баве изнајмљивањем и лизингом – 22.072. 

Међутим, ваља имати на уму да децембарску плату дижу бонуси, тринаесте плате и друге 
ванредне исплате, тако да нису сви запослени имали додатне вајде. Најбоље су, осим 
програмера и консултаната, прошли запослени у услужним делатностима у рударству, који су 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-vojvodini-najvece-plate-u-vrscu-senti-pecincima
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кући однели 140.681 динар, прерађивачкој индустрији (134.011 динара), производњи рачунара, 
електронских и оптичких производа (118.613 динара), ваздушном саобраћају (109.132 
динара)... 

Све су то плате без пореза и доприноса.  Посматрано по градовима и општинама, најбоље је у 
децембру стајала престоница. Највећа просечна плата исплаћена је у Сурчину – 91.411 динара, 
а просек београдског региона био је 62.817 динара. Војвођански просек био је мањи – 49.438 
динара. У Војводини најбоље су прошли Вршчани, који су зарадили 62.206 динара, а добре 
плате исплаћене су и у Сенти – 55.662 динара, Пећинцима – 54.192 динара, Ковину – 53.374 
динара, Оyацима – 53.452 динара, Апатину – 52.248 динара...   

Ипак, ове децембарске плате биле су ниже од претходне године. Просечна нето зарада, без 
пореза и доприноса, у децембру 2014. била је номинално 1,7 одсто мања него у истом месецу 
2013. године, а реално 3,3 процента.  Бруто зарада исплаћена у децембру 2014. године 
номинално је мања 1,9 одсто од просечне зараде с порезима и доприносима у истом месецу 
2013. године, а реално 3,5 одсто, пише у саопштењу РЗС-а. 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–децембар 2014. године, у 
односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–децембар 2013. 
године, номинално је већа 1,4 одста, али је реално мања 1,5 проценат.Просечна бруто зарада 
исплаћена у периоду јануар–децембар 2014. године, у поређењу с просечном зарадом 
исплаћеном у периоду јануар–децембар 2013. године, номинално је већа 1,2 одсто, а реално 
мања 1,7 одсто. 

Поменимо и да су децембарске плате под утицајем Закона о смањењу зарада јер се он 
примењује од исплата које су биле након 1. децембра 2014. године. Ефекте тог закона 
практично још не можемо видети јер су их „испеглали“ бонуси и друге надокнаде те ће о 
њима моћи да се говори у наредном периоду. Иначе, бруто масе зарада у јавном сектору у 
укупном учествују с 54 одсто. Подсетимо, Закон о смањењу зарада предвиђа умањење у јавном 
сектору линерано десет одсто, а умањена су и друга стална примања већа од 25.000 динара, 
као што су накнаде за чланства у управним и надзорним одборима, саветима, комисијама... 
Пензије су умањиване процентуално, у зависности од износа. 

С. Глушчевић 
  
Новосадски просек 50.175 динара 
Просечна плата у децембру 2014. у Новом Саду износила је 50.175 динара. Међутим, за 
разлику од других општина у Војводини у којима су децембарске зараде премашиле 50.000 
динара због бонуса, то јест божићница, награда..., Новосађанима је плата била готово једнака 
као годину раније. Децембарска зарада у 2013. у просеку је у Новом Саду била 49.997 динара. 
Интересантно, запослени у Оyацима су минулог децембра имали зараде око 20.000 динара 
више него децембра 2013. Сада су зарадили 53.452 динара, а тада 32.573. А најниже плате у 
последњем месецу прошле године у Војводини су имали запослени у Алибунару – 31.061 
динар, Житишту – 31.145 динара, Ковачици – 31.199 динара. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/privatnici-zaposlili-90000-ljudi-u-2014 

Приватници запослили 90.000 људи у 2014. 
 

Током претходне године у приватном сектору у Србији посао је нашло око 90.000 људи, 
речено је на презентацији часописа „Макроекономске анализе и трендови”. Та бројка 
значајно је утицала 

Приватници запослили 90.000 људи у 2014. 

 и на податак да је лане стопа незапослености у Србији смањена четири одсто.Економиста 
Стојан Стаменковић изјавио је да маса зарада стагнира и поред смањења дела плата и пензија 
и да то није резултат стварног обима производње већ преласка из сиве зоне у легалне токове. 

Он је, поводом навода власти да стопа незапослености пада, казао да то није одраз стварне 
стопе незапослености већ да је у питању статистички феномен. Он је напоменуо да пад 
незапослености зависи од раста бруто домаћег производа и раста инвестиција.Економиста 
Миладин Ковачевић сагласан је с тим да је пад стопе незапослености од око четири одсто 
статистички феномен. 

По његовим речима, та бројка није добијена праћењем реланих индикатора, као што су БДП и 
обим индустријске производње. Ковачевић наводи да се детаљнијим рачунањем виде четири 
битна фактора који су утицали на ту бројку. Први је већи број људи који су напустили 
контингент активних незапослених који траже посао. Тај део становништа смањују број 
незапослених, али не повећава стопу запослености. Ковачевић каже је део тог становништа 
био ангажован и привремено, радећи неки сезонски посао. Други фактор је већи број 
запослених у приватном сектору (око 90.000). Забележен је и благи раст запослености у јавном 
сектору (неки јавни радови и сл). Затим, на бројку је утицало и то што се у 2014. повећао број 
радника у сивој зони. 

– Све заједно, стопа незапослености радикално је пала као последица повећања броја 
запослених у приватном сектору и дела у јавном, затим известан раст броја запослених у сивој 
зони и излаза становништа из зоне незапослености – рекао је Ковачевић.У анализи часописа 
МАТ објашњава се да је негативан аспекат раста запослености јесте константан раст 
неформалног сектора, где је од фебруара до новембра запослено додатних 115.000 лица. 
Осим запошљавања нових лица, неформални сектор се ширио и на рачун формалног сектора. 

Запослени у сектору пољопривреде све чешће прелазе из формалних токова у сиву зону па је 
тако број лица који у том сектору раде на црно у новембру 2014. био готово десет одсто већи у 
односу на октобар 2013. 

С. Г. 
 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/privatnici-zaposlili-90000-ljudi-u-2014
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/zivot/drustvo/agroziv-najavljen-sastanak-sa-ministrom_561937.html 

Agroţiv: Odloţen sastanak sa ministrom 

ŢITIŠTE  

Najavljeni sastanak radnika Agroţiva i predstavnika opštine Ţitište sa ministrom za rudarstvo i 
energetiku Aleksandrom Antićem, koji je trebalo da se odrţi danas, odloţen je za sutra, 
potvrdio je za RTV predsednik sindikata Nezavisnost u Agroţivu Jovica Katić. Kako je objasnio, 
do odlaganja je došlo zbog današnje sednice Vlade Srbije.  

On je rekao i da će tema razgovora, koji je trebalo da se odrţi danas u podne u Beogradu, biti 
socijalni program i sudbina preduzeća. 

"Ţelimo da čujemo da li je naš socijalni program ušao u republički budţet za ovu godinu i, ako 
jeste, kada moţemo očekivati njegovu realizaciju. Ukoliko dobijemo negativan odgovor, traţićemo 
da nam se kaţe šta mi, sa naše strane, moţemo da uradimo da do toga doĎe", objasnio je Katić. 

On je rekao i da neće priznati usmene dogovore, već da očekuje pismene potvrde, potkrepljene 
dokumentacijom. 

Radnici Agroţiva prekinuli su pre nekoliko dana i zasedanje Skupštine u Ţitištu. Oni su u štrajku 
od prošle godine. Poslednje plate dobili su u julu, a pored isplata zaostalih zarada, zahtevaju i 
socijalni program, kao i da im se kaţe kakva je sudbina tog preduzeća. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/strajk_upozorenja_u_kragujevackoj_cistoci.73.html?news_id=296371 

Štrajk upozorenja u kragujevaĉkoj Ĉistoći 
AUTOR: Z. R. 

Kragujevac - Zbog neisplaćenih zarada i nadoknada za prevoza, zaposleni u kragujevačkoj Čistoći 
svakodnevno organizuju jednosatne obustave rada, i u toj vrsti protesta će biti do 30 januara.  
 

Ukoliko im do tada ne budu isplaćene dve i po zaostale zarade, te nadoknade za prevoz za četiri 
meseca, radnici Čistoće će, kako najavljuju iz sindikata tog javno-komunalnog preduzeća, stupiti u 
generalni štrajk, uz poštovanje zakonom propisanog minimuma procesa rada. Ukupna potraţivanja 
Čistoće, prema podacima te firme, iznose 520 miliona dinara, od čega se oko 270 miliona odnosi na 
dug graĎana. Dug privrede za iznošenje smeća i druge usluge Čistoće iznosi preostalih 250 miliona  

http://www.rtv.rs/sr_lat/zivot/drustvo/agroziv-najavljen-sastanak-sa-ministrom_561937.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/zivot/drustvo/radnici-agroziva-u-skupstini-zitista-hoce-kod-vucica_560704.html
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/strajk_upozorenja_u_kragujevackoj_cistoci.73.html?news_id=296371
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NOVI MAGAZIN 

http://www.novimagazin.rs/vesti/kragujevac-radnicima-se-u-duguje-se-od-jedne-do-sest-plata 

Kragujevac: Radnicima se u duguje se od jedne do 
šest plata 
 

Zaposlenima u pet javno-komunalnih preduzeća u Kragujevcu duguje se od jedne do šest plata, 
koje u proseku iznose od 35.000 do 37.000 dinara, a naknada za prevoz kasni i do devet meseci, 
izjavio je danas predsednik Sindikata zaposlenih u komunalnoj delatnosti Branko Petrašinović. 

Prema njegovim rečima, plate su redovne samo u "Vodovodu i kanalizaciji" gde je zaposleno oko 
750 radnika, kao i u "Gradskim trţnicama", dok se sa finansijskim problemima suočavaju 
preduzeća "Čistoća", "Zelenilo", "Gradska groblja", "Parking servisa" i "Niskogradnja". 
 
"Zaposlenima u tim preduzećima nisu overene zdravstvene knjiţice a preti im i blokada računa", 
rekao je Petrašinović na konferenciji za novinare u javno-komunalnom preduzeću "Čistoća", koje je 
od petka u jednosatnoj obustavi rada, a kojima su se danas pridruţili i radnici "Zelenila". 
Predsednik Sindikata zaposlenih u "Čistoći" Marko Gavrilović zatraţio je razgovor sa predstavnicima 
lokalne samouprave na rešavanju finansijskih problema tog preduzeća. 
"Ukoliko do 30. januara ne počnu razgovori bićemo prinuĎeni da radikalizujemo štrajk, a to znači 
da ćemo raditi uz minimum procesa rada, što podrazumeva odvoţenje smeća samo iz kontejnera u 
blizini zdravstvenih ustanova i škola", rekao je Gavrilović. 
Objašnjavajući da su radnici u jednosatnoj obustavi rada jer nisu primili drugi deo zarada za 
septembar, oktobar i novembar, celu platu za decembar, kao i naknadu za prevoz za četiri 
meseca, Gavrilović je rekao da se u vreme jednosatne obustave rada od 10 do 11 časova, 
zaključava Upravna zgrada preduzeća, rampa na deponiji se spušta, a vozila za odvoţenje smeća 
staju, gde god se naĎu. 
Na pitanje novinare ko je odgovoran što je "Čistoća", sa oko 400 zaposlenih od kojih samo njih 40 
radi na odvoţenju smeća, u finansijskim problemima, Gavrilović je rekao "svi duţnici, pa i graĎani 
koji najviše duguju, kao i poslodavac". 
Prema njegovim rečima dugovanja graĎana, gradske uprave, privrede i preduzetnika za iznošenje 
smeća iznose oko 520 miliona dinara. 
"GraĎani duguju oko 250 miliona dinara, gradska uprava sa privredom oko 185 miliona, od čega 
samo grad oko 40 miliona, zatim privatni preduzetnici oko 64 miliona, a domaćinstva na selu oko 
19 miliona dinara", naveo je Gavrilović. 
Konferenciji za novinare prisustvovali su i sindikalni predstavnici u ostalim preduzećima, koji su 
rekli da su od danas u jednosatnoj obustavi rada i zaposleni u "Zelenilu", koji su poslednju platu 
dobili za septembar prošle godine, a naknadu za prevoz za februar.  
Plate su neredovne i u "Gradskim grobljima" gde su radnici poslednju zaradu dobili za avgust prošle 
godine, kao i u "Parking servisu" gde čekaju platu za novembar i decembar.  
U najteţoj situaciji je "Niskogradnja" čijih 14 radnika za 14 meseci nije dobilo plate, a ostali 
zaposleni su pre više od godinu, zbog finansijskih problema tog preduzeća, premešteni u javno-
komunalna preduzeća, a najviše u "Čistoću" gde je prešlo oko 100 njih. 
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