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BETA 

http://www.naslovi.net/2015-02-25/beta/regionalni-sindikalni-forum-o-bezbednosti-i-zdravlju-na-radu/13570084 

Regionalni sindikalni forum o bezbednosti i zdravlju 
na radu 
Beta  

BEOGRAD, 25. februara 2015. (Beta) - U Beogradu će 26. i 27. februara biti održan regionalni 
sindikalni Forum o bezbednosti i zdravlju na radu na kome će učestvovati oko 50 predstavnika 
sindikata zemalja Zapadnog Balkana, najavio je u sredu Savez samostalnih Sindikata Srbije. 
 
Kako se navodi u saopštenju, organizator te dvodnevne manifestacije je Evropski sindikalni institut, 
Savez samostalnih sindikata Srbije (S S S S) i Ujedinjeni granski sindikat (UGS) "Nezavisnost". 
 
Dodaje se da će na forumu učestvovati sindikalne organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, 
Bugarske, Makedonije, Crne Gore, Srbije, kao i eksperti iz Holandije i Belgije. 
 
"Pored predstavnika sindikata, očekuje se i učešće predstavnika Unije poslodavaca Srbije, 
Socijalno-ekonomskog saveta, Inspektorata za rad i Uprave za bezbednost i zdravlje na radu", ističe 
se u saopštenju S S S S. 

(Beta, 25.02.2015) 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:535586-Prosecna-plata-54-208-dinara 

Prosečna plata 54. 208 dinara 
FoNet 

Prosečna zarada u Srbiji isplaćena u januaru iznosi 54. 208 dinara i u odnosu na decembarsku 

nominalno je manja za 21,1 odsto, a realno manja za 20,9 odsto 

 
BEOGRAD - Prosečna zarada u Srbiji isplaćena u januaru 2015. godine iznosi 54. 208 dinara i u 
odnosu na decembarsku 2014., nominalno je manja za 21,1 odsto, a realno manja za 20,9 odsto, 
saopštio je Republički zavod za statistiku. 

Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, isplaćena u januaru 2015. godine iznosi 39.285 dinara. 

U poreĎenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u decembru 2014. godine, 

nominalno je manja za 21,4 odsto i realno je manja za 21,2 odsto. 

http://www.naslovi.net/2015-02-25/beta/regionalni-sindikalni-forum-o-bezbednosti-i-zdravlju-na-radu/13570084
http://www.beta.rs/?tip=article&kategorija=ekonomija&ida=3197982&id=&ime=
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:535586-Prosecna-plata-54-208-dinara
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Prosečna zarada isplaćena u januaru 2015. godine nominalno je veća za 3,4 odsto i realno je veća 

za 3,3 odsto od prosečne zarade isplaćene u januaru 2014. godine. 

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u januaru 2015. godine nominalno je veća za 3,5 

odsto i realno je veća za 3,4 odsto u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u 

januaru 2014. godine. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:535561-Mali-Rusi-zainteresovani-za-PKB 

Mali: Rusi zainteresovani za PKB 

Tanjug  

Ruski investitori zainteresovani su za privatiziciju PKB-a, izjavio je danas gradonačelnik 

Beograda Siniša Mali 

BEOGRAD - Ruski investitori zainteresovani su za privatiziciju PKB-a, izjavio je danas gradonačelnik 
Beograda Siniša Mali, koji veruje da je taj poljoprivredni kombinat interesantan i za investitore iz 
drugih zemalja. 
Mali je u izjavi Tanjugu rekao da je prošle godine, kada su uvedene sankcije EU prema Rusiji, ta 
zemlja izrazila zainteresovanost da kupuje što više proizvoda iz Srbije, posebno poljoprivrednih i 
prehrambenih. 
 
"To su aktivnosti koje teku već nekoliko meseci unazad, a s obzirom da je PKB u procesu 
privatizacije, oni su izrazili zainteresovanost da učestvuju u tom procesu kako bi sebi stvorili bazu 
za izvoz, ne samo poljoprivrednih, nego i mlečnih proizvoda u Rusiju", rekao je Mali. 
 
On je podsetio da se krenulo sa privatizacijom PKB-a i da očekuje da će do polovine godine biti 
raspisan javni poziv za potencijalne investitore, a u meĎuvremenu se radi na sreĎivanju imovinsko-
pravnih odnosa. 
 
"Mislim da će PKB, bar taj poljoprivredni deo, biti interesantan za veći broj investitora, a ne samo 
za investitore iz Rusije", zaključio je Mali. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:535561-Mali-Rusi-zainteresovani-za-PKB
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/537561/Petrovic-Aranzman-sa-MMF-preduslov-za-uspeh-reformi 

Petrović: Aranžman sa MMF preduslov za uspeh 
reformi 

Tanjug  

Pred Srbijom je veoma ambiciozan program smanjivanja deficita i reformski paket koji ne bi bio 

ostvariv bez prisustva MMF, izjavio je predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović. 

Petrović je rekao da je sa MMF-om postignut dogovor i da smo na početku trogodišnjeg puta, ali i 

da su veliki izazovi ispred nas. 

 

Prema njegovim recima, jedan od velikih rizika jeste reforma javnog sektora, budžetskog sektora, 

odnosno zapošljavanje, smanjivanje zaposlenosti u tom budžetskom sektoru, ali paralelno sa tim i 

reforma tog sektora, školstva, zdravstva, javne administracije, da bi javni sektor postao efikasniji. 

 

Predsednik Fiskalnog saveta je istakao da su rizici veliki i da to neće ići glatko i da je najteži 

problem reforma javnih i državnih preduzeća i preduzeća u restrukturiranju te da to predstavlja 

profesionalni, politički i socijalni izazov. 

 

 - Do sada mi nismo uspeli da zagrebemo taj problem. S druge strane, ako se taj problem ne reši, 

sve uštede od plata i penzija biće počišćene. Sada je velika prilika da uz pomoc MMF-a najzad taj 

deo sredimo i onda bi bio postignut veliki uspeh, jer bi se pored fiskalnih i budžetskih ušteda dobila 

jedna reforma koja bi značajno sredila važan deo privrede -  istakao je Petrović. 

 

Povodom navoda u Vladi da će manjak biti manji od očekivanog Petrović je rekao da Fiskalni savet 

ima podatke za januar i da će za pet dana izaći sa analizama za taj mesec. 

  

"Postoje indikacije da je nešto bolje od proseka, ali je rano govoriti samo na osnovu jednog 

meseca", zaključio je Petrović. 
 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/537561/Petrovic-Aranzman-sa-MMF-preduslov-za-uspeh-reformi
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/537566/Stevanovic-Aranzman-sa-MMF-dokaz-da-reforme-imaju-smisla 

Stevanović: Aranžman sa MMF dokaz da reforme 
imaju smisla 

Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović izjavio je danas da je aranžman sa MMF 

potvrda da reforme koje je Vlada Srbije započela neposredno po formiranju, imaju smisla."Mi smo 

te reforme počeli neposredno po konstituisanju Vlade Srbije, aranžman sa MMF je verifikacija i 

potvrda da to što smo radili ima smisao i da neko u svetu relevantnih medjunarodnih institucija to 

prepoznaje kao dobro i korisno za ekonomiju ove zemlje ", rekao je Stevanović za RTS.On je dodao 

da će najveći izazovi u daljem sprovoĎenju reformi biti završetak procesa privatizacije i stečaja, 

kao i koroporativno restrukturiranje velikih javnih preduzeća. 

Govoreći o obavezi javnih preduzeća da do 28. februara uplate ostvarene prihode u prethodnoj 

godini, Stevanović je podsetio da će podaci o tome ko je i koliko uplatio u republički budžet biti 

poznati u prvoj polovini marta. 

 

Podsećajući da će Vlada Srbije ta preduzeća kontrolisati na kvartalnom nivou, Stevanović je dodao 

i da je Vlada dala preporuku da javna preduzeća prilikom ispunjavanja obaveze da prihode uplate u 

budžet uzmu u obzir i to da se time ne ugrozi tekuće poslovanje. 

 

Stevanović je naveo i da je Ministarstvo privrede uputilo zahtev sudovima za otvaranje stečaja u 76 

preduzeća koja nemaju zaposlene, a da će do kraja marta taj proces biti pokrenut i u onim 

firmama koje imaju zaposlene. 

 

"Mi smatramo da stečaj nije kraj i da je jako dobro da oni koji žele da ulože novac razmisle o tom 

potencijalu koji imamo, jer kad kupujete firmu u stečaju kupujete čistu firmu, očišćenu od 

dugova...", rekao je Stevanović i dodao da je jako bitno da se taj "balast i teret" skine sa 

republičkog budžeta. 

 

Upitan za 502 firme za koje postoje potencijalni kupci, Stevanović je kazao da Ministarstvo 

privrede gleda da reši probleme koji su se otvorili, poput imovinskih, katastarskih i drugih, i da 

pokušava da definiše rešenje sa kojima će proces privatizacije ići lakše. 

 

"Modele privatizacije smo odredili za svako preduzeće. Očekujemo da se ljudi jave, svi koji su 

pokazivali interesovanje imaće šansu da u toj kupovini učestvuju, tako da verujem da ćemo uz sve 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/537566/Stevanovic-Aranzman-sa-MMF-dokaz-da-reforme-imaju-smisla
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slabosti i probleme dobar deo balasta koji budžet nosi na sebi do kraja godine uspeti da otkačimo", 

istakao je Stevanović. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/537568/TUZNA-SUDBINA-Ovako-propadaju-celicane-bivse-SFRJ 

TUŽNA SUDBINA Ovako propadaju čeličane bivše 
SFRJ 

Večernje novosti  

Smederevska Železara deli zajedničku tužnu sudbinu sa ostalim čeličanama iz regiona, pišu 

Večernje novosti. 

Neuspešni tenderi, raskinute privatizacije, stečaj - etape su kroz koje su prošli skoro svi nekadašnji 

giganti metalskog kompleksa od Siska, Splita, preko Zenice, Jesenica, Nikšića, do Skoplja. 

  

Problemi sa kojima se sada suočava Železara Smederevo nisu zaobišli ni sve druge železare na 

prostoru bivše Jugoslavije, jer je u nekima od tih fabrika više puta obustavljana proizvodnja, a i 

dalje postoji verovatnoća da će se to uskoro, pod pritiskom tekuće krize ponovo dogoditi. 

  

Posle tri neuspešne privatizacije za deset godina, nikšićka čeličana je 2012. godine prodata turskoj 

firmi "Toščelik". Novi vlasnik je najavljivao investicije od 35 miliona evra, povećanje broja 

zaposlenih sa 300 na 550 radnika, ali sve to je ostalo samo kao obećanje na papiru. Danas se 

zaposleni žale na teške uslove rada i brojne povrede. Ova fabrika je podignuta pre gotovo 60 

godina. Nekada je zapošljavala i do 8.000 radnika. 

  

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić kaže da su sve čeličane znatno smanjile 

kapacitete, ali da i mi možemo izvući pouku iz činjenice da su sve komšije uložile napore da 

njihove fabrike, ipak, opstanu. 

  

 - Naročito dobar primer su Slovenci, jer oni ne bi zadržali Jesenice da im ne donose profit, tako da 

se od njih može dosta naučiti. Svi su u nekim problemima, ali ne razmišljaju o gašenju. Vidim da se 

i kod nas pominjalo da bi smederevsku Železaru trebalo ugasiti, ali najlakše je likvidirati sve, ali 

šta posle sa ljudima i šta ćemo kad sve prestane da radi? Treba naći rešenje da nešto opstane -  

smatra on. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/537568/TUZNA-SUDBINA-Ovako-propadaju-celicane-bivse-SFRJ
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Železara u Sisku je u zlatno doba svog poslovanja zapošljavala gotovo 14.000 radnika. Propala je po 

istom "receptu" kao i sva ostala velika preduzeća u regionu, tako što je prvo otpušten veliki broj 

ljudi, a zatim se podelila na nekoliko manjih firmi koje je bilo lakše privatizovati. Posle četiri 

vlasnika koji su gazdovali nekadašnjim gigantom, praktično ne radi ništa. Postala je deo italijanske 

grupe "Danijeli" i sada zapošljava jedva oko 300 radnika. 

  

Splitsku železaru, sada "Adrija čelik", kroz stečaj je 2012. preuzeo CIOS, koji je potom uveo 

nemačkog partnera, firmu "Tehkom", a onda mu i potpuno prepustio vlasništvo. U 2013. godini su 

proizvodili 70.000 čeličnih greda i oko 50.000 tona betonskog rebrastog čelika. 

  

Železara Zenica zapošljavala je oko 25.000 ljudi, a privatizovana je za jedan dolar. Broj zaposlenih 

je tokom godina desetkovan, pa je na platnom spisku nešto manje od 2.500 radnika. Čeličanom 

sada gazduju investitori iz Kuvajta. 

  

 - U Zenici imaju problem, jer fabrika nije rentabilna, ali ne odustaju. U najtežoj situaciji je 

fabrika u Nikšiću, jer je proizvodnja bila obustavljena -  smatra Savić.  
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/537635/Prosecna-plata-u-januaru-pala-ispod-40000-dinara 

Prosečna plata u januaru pala ispod 40.000 dinara 

G. A.  

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u januaru iznosi 39.285 dinara, saopštio je danas 

Republički zavod za statistiku.Prosečna plata u januaru pala ispod 40.000 dinara 

U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u decembru prošle godine manja je za 20,9 odsto. 

 Prosečna bruto zarada u januaru iznosila je 54.208 dinara. Sa druge strane, neto plata u januaru 

ove godine bila je tri odsto veća u odnosu na isti mesec prošle godine. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/537635/Prosecna-plata-u-januaru-pala-ispod-40000-dinara
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/537683/Savez-ekonomista-Prioritet-Vlade-reforma-javnih-preduzeca 

Savez ekonomista: Prioritet Vlade reforma javnih 
preduzeća 

Beta  

Glavni cilj Vlade Srbije u narednom periodu treba da bude reforma javnih preduzeća, kako bi 

postala profitabilna, ocenio je danas predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović. 

On je najavljujući Kopaonik biznis forum, koji će biti održan od 3. do 6. marta, kazao da će se na 

tom skupu jedna od centralnih rasprava biti reforma državne uprave i javnog sektora. 

 Tema ovogodišnjeg 22. Kopaonik biznis foruma je "Srbija 2015-30: Nova 

vizija industrijalizacije privrede i modernizacije društva". 

 Forum organizuju Savez ekonomista Srbije i Udruženje korporativnih direktora Srbije, a okupiće 

550 učesnika medju kojima su predstavnici Vlade, domaći i inostrani privrednici, ekonomski 

stručnjaci, ambasadori, predstavnici medjunarodnih finansijskih institucija i organizacija. 

 PotvrĎeno je učešće premijera Srbije Aleksandra Vučića, guvernera Narodne banke Srbije 

Jogovanke Tabaković, ministra finansija Dušana Vujovića, ministarke državne uprave i lokalne 

samouprave Kori Udovički, ministra energetike Aleksandra Antića, ministarke poljoprivrede Snežane 

Bogosavljević Boskšković, ministra kulture Ivana Tasovca. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-srozane-na-39285-dinara-zbog-javnog-sektora 

Плате срозане на 39.285 динара због јавног 
сектора 
 

Званична статистика објавила је јануарски извештај о платама, у којем се виде прави 
ефекти прописа о смањењу плата у јавном сектору. 

Наиме, пошто смо у децембру имали нереалну слику просечних зарада због исплаћених 
бонуса, јануарска зарада је права слика стања у ковертама оних који у Србији имају посао и 
срећу да примају плате.Просечна нето плата у Србији исплаћена у јануару је 39.285 динара и 
номинално је 21,4 одсто нижа од децембарске, а реално 21,2 одсто. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/537683/Savez-ekonomista-Prioritet-Vlade-reforma-javnih-preduzeca
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-srozane-na-39285-dinara-zbog-javnog-sektora
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У саопштењу Републичког завода за статистику се подсећа на то да је просечна нето зарада 
исплаћена у децембру прошле године у Србији износила 49.970 динара, док је у новембру 
2014. била 44.206 динара. 
Јануарске плате пале су испод 40.000 динара и то је директан утицај Закона о смањењу 
зарада, који је на снази од новембра прошле године, као мера уштеде у државној каси. 

Поменимо, тај закон се примењује од исплата које су биле након 1. децембра прошле године. 
На тај начин држава планира да у буyету годишње уштеди укупно око 400 милиона евра, 
односно месечно око 33 милиона, да би смањила фискални дефицит, а подсетимо, смањење 
плата у јавном сектору и пензија већих од 25.000 динара Влада је орочила до краја 2017. 
године. Зараде у јавном сектору су, по стопи од десет одсто, смањене запосленима у 
директним и индиректним корисницима буyета, организацијама за обавезно социјално 
осигурање, локалним самоуправама, јавним предузећима, предузећима у већинском државном 
власништву, јавним агенцијама и Народној банци Србије. 

Иначе, бруто маса зарада у јавном сектору у укупној учествује с 54 одсто, што није 
занемарљиво, па отуда и толики пад јануарске просечне зараде.Поменимо, прошле године 
усвојене су и измене Закона о раду које се, између осталог, односе на вредновање накнаде за 
минули рад само код последњег послодавца, па и то утиче на тање коверте. 

У Војводини је просечна јануарска плата мања од републичке – износи 37.344 динара, а 
децембарска је износила 49.438 динара.Док је у децембру неколико војвођанских општина 
имало просек већи од 50.000 динара, у јануару је то пошло за руком само 
Беочинцима.Просечна зарада у тој оштини је минулог месеца била 52.090 динара. 

Најдрастичнију разлику у тежини децембарских и јауарских коверти од свих Војвођана, 
осетили су запослни у Оџацима, који су у децембру зарадили у просеку 53.452 динра, а 
прошлог месеца – 25.063 динара.Оџачани су се брзо вратили на само дно војвођанске лествице 
јер су мање од њих кући однели само Србобранци – 23.995 динара и запослени у Бачком 
Петровцу – 24.892 динара. 

У Апатину је јануарска зарада износила 46.674 динара, а у децембру је била 52.248 динара, у 
Пећинцима је за први месец ове године исплаћено 45.140 динара (54.192 динара у децембру), 
у Сенти је јануарска плата била 34.841 динар (55.662 динара у децембру)... 
Јануарска зарада Новосађана је била 41.043 динара. Највеће плате у Србији, у јаунару биле су 
у Прибоју – 70.895 динара, Костолцу – 65.241 динар, Лазаревцу – 60.361 динар... 

Све у свему, плате су нам пале испод 40.000 динара, а кад ће се вратити барем до 400 евра... 

С. Глушчевић 
  
У рударству – 169.458 динара 
Плата не зависи само од месеца у ком се прима већ и од среће то јест од предузећа у ком 
радите и занимања којим се бавите. 
Највећу плату исплаћену у децембру имали су програмери и консултанти – 160.100 динара 
(нето), а у јануару су зарадили 113.836 динара. 
Запослени у услужним делатностима у рударству минулог месеца зарадили су више него у 
децембру – чак 169.458 динара. 
Најмање су у јануару зрадили запослени у путничким агенцијама, тур-оператерима и 
резервацијама – у просеку 16.015 динара. 

 

 


