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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1869474/Vulin%3A+Gde+god+se+vlada+pita%2C+bi%C4%

87e+kolektivnih+ugovora.html 

Vulin: Gde god se vlada pita, biće kolektivnih 
ugovora 
 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da 
drţava i sindikati nisu protivnici i da će vlada, gde god to zavisi od nje, insistirati na potpisivanju 
kolektivnih ugovora sa zaposlenima. 

Vulin je na Kongresu Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti ocenio da Srbija danas 

"nije zemlja socijalne pravde", što prema njegovim rečima, "ne moţe ni da bude posle 12 godina 

pljačkaške privatizacije". 

"Tokom tog perioda, mogli ste da se izborite za svoja prava maksimalno na lokalnom nivou. Sada 

ste prvi put dobili kolektivni ugovor za celu Srbiju zato što ova vlada zna koliko je to dobro za 

zaposlene u komunalno-stambenoj delatnosti", kazao je ministar obraćajući se članovima sindikata. 

On je pozvao i privatne poslodavce da se "ohrabre" na kolektivno pregovaranje. 

"Drţava je iskreno spremna za kolektivno pregovaranje i s privatnim poslodavcima. Ona njima ne 

moţe to da naredi, ali moţe da ih podstakne, jer samo zajedno moţemo nešto da promenimo. 

Srbija nije bogata, ali moţe postati pravednija drţava i svakim danom ona to postaje", kazao je 

Vulin. 

Kongres Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti nastavljen je glasanjem za novog 

predsednika tog sindikata i predsednika Nadzornog i Statutarnog odbora. 
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http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/vulin-srbija-danas-nije-zemlja-socijalne-pravde-clanak-1713230 

Vulin: Srbija danas nije zemlja socijalne pravde 

Gde god se vlada pita, biće kolektivnih ugovora, poručio ministar 

BEOGRAD - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin 
izjavio je danas u Beogradu da drţava i sindikati nisu protivnici i da će vlada, gde god to zavisi od 
nje, insistirati na potpisivanju kolektivnih ugovora sa zaposlenima. 
Vulin je na Kongresu Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti ocenio da Srbija danas 
"nije zemlja socijalne pravde", što prema njegovim rečima, "ne moţe ni da bude posle 12 godina 
pljačkaške privatizacije". 
"Tokom tog perioda, mogli ste da se izborite za svoja prava maksimalno na lokalnom nivou. Sada 
ste prvi put dobili kolektivni ugovor za celu Srbiju zato što ova vlada zna koliko je to dobro za 
zaposlene u komunalno-stambenoj delatnosti", kazao je ministar obraćajući se članovima 
sindikata.On je pozvao i privatne poslodavce da se "ohrabre" na kolektivno pregovaranje. 
"Drţava je iskreno spremna za kolektivno pregovaranje i s privatnim poslodavcima. Ona njima ne 
moţe to da naredi, ali moţe da ih podstakne, jer samo zajedno moţemo nešto da promenimo. 
Srbija nije bogata, ali moţe postati pravednija drţava i svakim danom ona to postaje", kazao je 
Vulin.Kongres Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti nastavljen je glasanjem za 
novog predsednika tog sindikata i predsednika Nadzornog i Statutarnog odbora. 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:540275-Prosecna-neto-plata-u-februaru-42749-

dinara 

Proseĉna neto plata u februaru 42.749 dinara 
Tanjug  

Proseĉna neto plata isplaćena u periodu januar-februar 2015. godine, nominalno je ista kao i u 

uporednom periodu lani a realno je manja za 0,4 odsto 

BEOGRAD - Prosečna neto plata u Srbiji u februaru ove godine iznosila je 42.749 dinara, i u odnosu 
na prethodni mesec nominalno je veća za 8,8 odsto a realno za 7,8 procenata, saopštio je danas 
Republički zavod za statistiku. 
Februarska prosečna neto plata je nominalno manja za 3,0 odsto i realno za 3,8 procenata u odnosu 
na isti mesec 2014. godine. 
 
Prosečna bruto zarada isplaćena u februaru 2015. godine iznosi 58.992 dinara i takoĎe je nominalno 

http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/vulin-srbija-danas-nije-zemlja-socijalne-pravde-clanak-1713230
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:540275-Prosecna-neto-plata-u-februaru-42749-dinara
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veća za 8,8 odsto a realno za 7,8 procenata nego u prethodnom mesecu. U poreĎenju sa feruarom 
2014. godine ovogodišnja februarska bruto zarada je nominalno manja za 3,0 odsto a realno je 
manja za 3,8 procenata. 
 
Prosečna neto plata isplaćena u periodu januar-februar 2015. godine, nominalno je ista kao i u 
uporednom periodu lani a realno je manja za 0,4 odsto. 
 
Prema RSZ-u, prosečna bruto zarada isplaćena za prva dva meseca tekuće godine u poreĎenju sa 
istim periodom 2014. nominalno manja za 0,1 odsto, a realno je manja za 0,5 odsto 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:540297-Otkazi-zbog-krize-u-Rusiji 

Otkazi zbog krize u Rusiji 
B. PUZOVIĆ  

Italijanski proizvoĊaĉ ĉarapa i veša “Vali” u Valjevu otpustio ĉak 250 radnika 

ITALIJANSKA fabrika za proizvodnju čarapa i donjeg veša "Vali" otpušta 250 radnika zaposlenih na 
neodreĎeno vreme. Bez najave, juče je objavljen spisak onih koji će, saznajemo nezvanično, 
sredinom aprila ostati bez posla, a otkazi su usledili zbog smanjenog plasmana proizvoda na trţište 
Rusije. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:540293-Profesori-ce-tuziti-direktore-zbog-plata 

Profesori će tužiti direktore zbog plata 
V. I. - I. M.   

Štrajĉaki koji nisuprimili zaradu i dalje odbijaju da drže ĉasove.Prosvetari najavljuju da 

nastave neće biti sve dok ne prime plate 

OKO 30.000 prosvetnih radnika pokrenuće u naredne dve nedelje tuţbe protiv direktora škola zbog 
nezakonitog umanjenja plata, najavio je Dragan Matijević, predsednik Unije sindikata prosvetnih 
radnika na jučerašnjem skupu u Čačku. Prosvetari Moravičkog okruga ni juče nisu bili u svojim 
učionicama, već su odrţali protestnu šetnju od čačanskog centralnog trga do ovdašnje Školske 
uprave. 

Prema Matijevićevim podacima, profesori u oko 50 škola u Srbiji, najviše u Čačku i Kruševcu, još 
nisu dobili platu, pa će štrajk, kako je naglašeno, trajati sve dok na njihove račune ne budu legle 
zarade. Direktori u ovim školama nisu ţeleli da potpišu umanjene plate jer, kako su objasnili, nisu 
hteli da urade ništa protivzakonito. 

- Trenutno stanje u školama je haotično, pošto su profesorima, koji su plate primili, umanjenja bila 
od dva procenta do čak 33 odsto - rekao je Matijević "Novostima". - Ne plašimo se pretnji ministra i 
otkaza. On maše zakonom kao batinom, a zaboravlja da batina ima dva kraja. Ako već ne moţe da 
nam vrati ono što nam je već uzeo, onda ne mora dalje da nam oduzima. 

U Čačku juče nije radilo dvadesetak škola, a u Moravičkom okrugu više od 30. Prosvetari najavljuju 
da nastave neće biti sve dok ne prime plate. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:540297-Otkazi-zbog-krize-u-Rusiji
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:540293-Profesori-ce-tuziti-direktore-zbog-plata
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- Nisam primila platu, ali se danas osećam ponosno, jer ovi ljudi ovde predstavljaju neko svetlo u 
tami u kojoj ţivimo već izvesno vreme - rekla je školski psiholog Lidija Nidţović. - Ovo nije štrajk, 
ovo je javni čas iz dostojanstva ne samo za našu decu, već za celu Srbiju. Nemam straha zbog 
pretnji ministra. 

I dok štrajkači optuţuju ministra da je odlukom o smanjenju plata prekršio zakon, iste optuţbe 
stiţu i sa druge strane. Ministar Verbić izjavio je da je u toku prikupljanje podataka o nemilim 
dogaĎajima u školama Srbije i da će biti pozvani na disciplinsku odgovornost svi nastavnici za koje 
se utvrdi da su počinili prekršaj: 

- Mislimo na jučerašnje sukobe nastavnika koji su ţeleli da rade 45 minuta i onih koji im to nisu 
dozvoljavali, a koji su se odvijali pred učenicima - rekao je Verbić istakavši da su se javljali i 
roditelji i da je to sve zajedno niz nemilih scena. 

Verbić je još jednom pozvao sindikate i njihove voĎe da ne prave skupove na kojima ne mogu da 
kontrolišu svoje članstvo. Ministar je istakao da se ne bi sloţio da je štrajk prosvetara zaoštren, jer 
danas ima manje učesnika nego juče, a još manje nego pre dva dana. 

POVERLjIVO ZA UDžBENIKE 

MINISTARSTVO prosvete je, nakon reagovanja poverenika Rodoljuba Šabića, zatraţilo od direktora 
škola da obustave prikupljanje pojedinih podataka od roditelja ili staratelja traţenih u proceduri za 
besplatne udţbenike. Sporna dokumenta, koja su već prikupljena, treba da unište. Reč je o 
fotokopijama lične karte, zdravstvene knjiţice, uverenjima o radnom staţu ili visini primanja, 
medicinskoj dokumentaciji... Inače, juče je istekao i produţeni rok u kome su roditelji mogli da 
prijave decu za besplatne udţbenike. 

NORMALIZACIJA ILI... 

SASTANKU Aktiva direktora škola Moravičkog okruga u Lučanima prisustvovali su juče i predstavnici 
lokalne samouprave. Oni su od direktora zatraţili hitnu normalizaciju nastave - u suprotnom, 
najavili su da će obustaviti prenos sredstava školama iz budţeta po svim osnovima, što uključuje i 
novac za komunalije, potrošni materijal... 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:540255-Prosvetni-radnici-radikalizuju-strajk-Verbic-

Odlaganje-pripreme-za-malu-maturu-sramno 

Prosvetni radnici radikalizuju štrajk; Verbić: Odlaganje 

pripreme za malu maturu sramno 
E. V. N.   

Ĉlanovi Unije sindikata prosvetnih radnika najavili su da od ĉetvrtka radikalizuju protest, pa 
neće držati dopunsku i dodatnu nastavu, pripreme za malu maturu, niti će uĉenike voditi na 

takmiĉenja 

Revolt jer je martovska plata smanjena do 8.000 dinara 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:540255-Prosvetni-radnici-radikalizuju-strajk-Verbic-Odlaganje-pripreme-za-malu-maturu-sramno
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:540255-Prosvetni-radnici-radikalizuju-strajk-Verbic-Odlaganje-pripreme-za-malu-maturu-sramno
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POSLE tri dana totalne obustave rada, i najradikalniji štrajkači u prosveti u četvrtak bi trebalo da 
se vrate u učionice. Svi štrajkači i dalje drţe časove skraćene na 30 minuta, a članovi Unije 
sindikata prosvetnih radnika najavili su da od četvrtka radikalizuju protest, pa neće drţati 
dopunsku i dodatnu nastavu, pripreme za malu maturu, niti će učenike voditi na takmičenja. 

Ovu odluku ministar prosvete SrĎan Verbić nazvao je sramnom. On je obećao da će, uprkos štrajku, 

školska godina biti završena regularno, uključujući i zaključivanje ocena. 

- Moramo da završimo školsku godinu na najbolji mogući način i da omogućimo nastavak školovanja 

- rekao je Verbić. 

On je podsetio da ocene zaključuje nastavničko veće, ukoliko to ne učini nastavnik, smatrajući da 

je nastavnik koji to odbije "ozbiljno promašio profesiju". Ocenio je i da najveći broj škola radi 

normalno, ali da "jedan broj sindikalnih lidera očigledno ima nekakve druge interese". 

A u Čačku, jednom od najtvrĎih štrajkačkih uporišta, kako nam je rekao Radovan Kuvekalović, 

predsednik Sindikata obrazovanja Čačka, od početka nedelje nije radilo 11 škola, čiji prosvetni 

radnici još nisu dobili platu. u četvrtak bi trebalo da su se svi štrajkači vratili za katedre, ali na 

časove skraćene na pola sata. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/545462/Verbic-Strajkacima-umanjena-i-naredna-plata 

Verbić: Štrajkaĉima umanjena i naredna plata 

Beta, Politika  

Ministar prosvete i nauke SrĎan Verbić izjavio je da će nastavnicima koji su još u štrajku, biti 

umanjena i naredna plata, a rekao je i da će se školska godina završiti na vreme, jer "većina škola u 

Srbiji radi regularno". 

"Većina škola u Srbiji radi regularno i nema razloga da se školska godina ne završi na vreme. To 

znači da će nastavnici zaključiti ocene i da će učenici osmog razreda polagati maturu kako je 

i planirano. Što se tiče nastavnika koji su u štrajku, njima će i od naredne plate biti umanjene 

zarade, u skladu sa zakonom", rekao je Verbić u intervjuu za "Politiku" od četvrtka. 

  

Verbić je rekao da je zakonska obaveza direktora da vode računa o tome koliko neko radi, da vode 

evidenciju o tome i isplate novčani iznos u skladu s tim koliko je neko radio. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/545462/Verbic-Strajkacima-umanjena-i-naredna-plata
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"To jeste po zakonu. I po Zakonu o štrajku, i Zakonu o osnovnoj, i o srednjoj školi, gde eksplicitno 

piše da nastavnici u štrajku imaju sva prava, osim prava na zaradu za ono vreme koje nisu radili", 

rekao je on. 

 Odgovarajući na pitanje da li će, posle protesta prosvetnih radnika, podneti ostavku, Verbić je 

rekao da je njegov posao da radi, rešava probleme i unapreĎuje ono što dobro funkcioniše, a da je 

posao stranaka da rade svoj posao, pa i da traţe ostavke. 

 "Što se protesta tiče, nadam se da iza pokretanja tolike mase ljudi stoji nešto konkretnije osim 

moje ostavke", rekao je Verbić. 

 On je dodao da "nije u redu da sebe ocenjuje" i da će ocenu o njegovom radu dati predsednik 

Vlade Srbije. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/545244/VulinGde-god-se-Vlada-pita-bice-kolektivnih-ugovora 

Vulin:Gde god se Vlada pita, biće kolektivnih 
ugovora 

Tanjug  

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

Beogradu da drţava i sindikati nisu protivnici i da će Vlada, gde god to zavisi od nje, insistirati na 

potpisivanju kolektivnih ugovora sa zaposlenima. 

 Vulin je na Kongresu Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti ocenio da Srbija 

danas "nije zemlja socijalne pravde", što prema njegovim rečima, "ne moţe ni da bude posle 12 

godina pljačkaške privatizacije". 

  

- Tokom tog perioda, mogli ste da se izborite za svoja prava maksimalno na lokalnom nivou. Sada 

ste prvi put dobili kolektivni ugovor za celu Srbiju zato što ova vlada zna koliko je to dobro za 

zaposlene u komunalno-stambenoj delatnosti - kazao je ministar obraćajući se članovima sindikata. 

 On je pozvao i privatne poslodavce da se "ohrabre" na kolektivno pregovaranje. 

 - Drţava je iskreno spremna za kolektivno pregovaranje i s privatnim poslodavcima. Ona njima ne 

moţe to da naredi, ali moţe da ih podstakne, jer samo zajedno moţemo nešto da promenimo. 

Srbija nije bogata, ali moţe postati pravednija drţava i svakim danom ona to postaje - kazao je 

Vulin. 

 Kongres Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti nastavljen je glasanjem za novog 

predsednika tog sindikata i predsednika Nadzornog i Statutarnog odbora. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/545244/VulinGde-god-se-Vlada-pita-bice-kolektivnih-ugovora
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/strajk_prosvetara_izmice_kontroli_.55.html?news_id=299322 

Štrajk prosvetara izmiĉe kontroli 
AUTOR: V.A - N.K. 

Štrajk prosvetnih radnika polako izmiče kontroli. U čačanskim školama nastava je potpuno 

obustavljena, a u uţičkoj Tehničkoj školi "Radoje Ljubičić" protestovali su Ďaci zbog toga što deo 

profesora drţi časove u trajanju od 45 minuta, a deo od 30. 

U 15 škola u Čačku ni juče nije bilo nastave, jer zaposleni u tim obrazovnim ustanovama nisu 
primili drugi deo februarske plate pošto su direktori odbili da im obračunaju smanjenje. Vladimir 
Adţić, iz Unije sindikata prosvetnih radnika, izjavio je za Danas da su nastavnici iz tog grada 
spremni da se vrate u zakonski štrajk sa skraćenim časovima na 30 minuta, ukoliko ministar 
prosvete povuče dopis da se prosvetarima u štrajku umanje plate za vreme koje nisu drţali 
nastavu. Oni traţe i da im uz prvi deo martovske plate, koji se isplaćuje 6. aprila, bude vraćen 
oduzeti novac.  
U organizaciji Sindikata obrazovanja Čačka juče je u tom gradu odrţan javni čas, kojem su 
prisustvovalo preko 700 prosvetnih radnika iz Vršca, Kragujevca, Niša, AranĎelovca, a za danas je 
zakazan protest ispred Prve kragujevačke gimnazije, naveo je Adţić.  
Jasna Janković, iz Unije sindikata prosvetnih radnika, kaţe za Danas da situacija u školama izmiče 
kontroli, "jer više niko ne moţe da kontroliše bes" i da je obrazovni sistem "došao do tačke 
pucanja".  
Ministar prosvete SrĎan Verbić ocenio je juče kao "sramnu" odluku članova Unije sindikata 
prosvetnih radnika da u okviru radikalizacije štrajka ne drţe pripreme dece za malu maturu. On 
meĎutim nije odgovorio na pitanje Danasa kako će rešiti taj problem već je naveo da se "školska 
godina mora završiti na najbolji mogući način".  
Replicirajući ministru, Jasna Janković kaţe da je sramotno to što se Verbić obraća prosvetnim 
radnicima preko medija i napominje da je Unija još u ponedeljak traţila nastavak pregovora, ali da 
odgovor nisu dobili. Ona je dodala da je "sramotna" izjava ministra prosvete SrĎana Verbića, koji je 
pozvao prosvetne radnike da ignorišu predsednike sindikalnih organizacija, napominjući da time 
pravi razdor meĎu zaposlenima i da je ministar zaboravio da ti sindikalni lideri rade u školama.  
Učenici šest odeljenja Tehničke škole "Radoje Ljubičić" u Uţicu odbili su juče da prisustvuju 
nastavi, u znak protesta što deo profesora drţi časove u trajanju od 45 minuta, a deo od 30. Đaci 
zahtevaju da se uskladi školsko zvono, odnosno da časovi traju 45 ili 30 minuta.  
 - Ako časovi budu trajali pola sata, ţelimo da nadoknadimo izgubljeno posle nastave sa 
profesorima koji nisu u štrajku - objasnili su učenici i dodali da su o tome razgovarali sa direktorom 
škole, zapretivši da neće prisustvovati časovima dok njihovom zahtevu ne bude udovoljeno.  
Ivan Marić, direktor škole, kaţe da "učenici nisu protiv štrajka prosvetnih radnika, već da traţe 
jedinstven stav profesora o trajanju časova". On je najavio da će se o ovom problemu razgovarati 
večeras na sednici nastavničkog veća.  
 - Učenicima sam rekao da je obaveza škole da obezbedi zvono na 45 minuta, ali da nemam pravo 
da profesorima naredim da rade 45 ili 30 minuta, već da to zavisi od profesora. Rekao sam im i to 
da oni mogu da ostanu u učionici još 15 minuta, ukoliko profesor drţi čas od 30 minuta i da ću im, 
ako to budu zahtevali, obezbediti profesora koji će biti sa njima - naveo je Marić, dodavši da od 78 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/strajk_prosvetara_izmice_kontroli_.55.html?news_id=299322
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nastavnika, 41 drţi časove po 45 minuta, a da su ostali u zakonskom štrajku.  
- Učenici koji su bili kod mene rekli su da ţele da pomire kolektiv, ali jedan od njih, koji je 
maturant, nije došao na pripremnu nastavu za maturu, iako je profesorka, koja je u zakonskom 
štrajku, došla na taj čas - ilustrovao je stanje direktor škole, dodavši da profesori koji su u 
zakonskom štrajku drţe dopunsku nastavu, ali da se učenici na tim časovima ne pojavljuju.  
Istakavši da "problem postoji, jer zbog časova koji traju 30 minuta učenici moraju da čekaju 20 
minuta početak narednog časa", Branko Nikolić, predsednik sindikata u toj školi, kaţe da je "takva 
situacija nedopustiva".  
- Ministarstvo prosvete je naredilo da se zvoni na 45 minuta zbog bezbednosti dece, ali neko bi 
trebalo da nam objasni kako su deca bezbednija ako čekaju po 20 minuta do sledećeg časa, umesto 
da se promeni ritam rada i da časovi traju 30 minuta u kontinuitetu - naveo je Nikolić, istakavši da 
u odeljenjima, koja su juče napustila nastavu, časove od 45 minuta drţe po dva ili tri profesora, a 
da ostale njegove kolege drţe časove čije trajanje je predviĎeno zakonskim minimumom.  
- Rešenje je u razgovoru sa učenicima i u povlačenju naredbe Ministarstva prosvete, jer je ona u 
suprotnosti sa interesima učenika i to smo traţili tokom protesta, koji je bio organizovan u utorak 
ispred Školske uprave Uţice - podsetio je Nikolić.  

 Ministar: Plate štrajkačima nisu smanjene  
Ministar prosvete SrĎan Verbić izjavio je juče da neće dozvoliti da učenicima ne budu zaključene 
ocene, što je jedan od mogućih scenarija koji su najavili sindikati. On je naveo da, umesto 
nastavnika koji ne ţele da zaključe ocene, to po zakonu moţe da uradi nastavničko veće. "Ako neko 
iz obrazovnog sistema neće da zaključi ocenu, ja mislim da je taj promašio profesiju", rekao je 
ministar i ponovio da nastavnicima koji štrajkuju plate nisu smanjene, veći im samo nije isplaćeno 
za ono što nisu radili.  
"I sami organizatori štrajka kaţu da više od 130 časova nisu realizovali, zašto bi to bilo plaćeno", 
upitao je Verbić. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/tigar_tires_dobitnik_nagrade_za_investiciju_godine.4.html?news_id=299348 

Dodeljena priznanja poslovnog portala eKapija "Aurea 2015" 

Tigar Tires dobitnik nagrade za investiciju godine 
AUTOR: I. NIKOLETIĆ 

Beograd - Kompanija Tigar Tyres dobitnik je ovogodišnje nagrade za investiciju godine "Aurea", 

koju dodeljuje poslovni portal eKapija. ProizvoĎač guma Tigar je u oktobru 2014. otvorio novi 

pogon za proizvodnju guma u Pirotu, koji će, po završetku celog projekta krajem 2016., uposliti 

500 novih radnika. 
- U proširenje proizvodnih kapaciteta investirano je 215 miliona evra, a uvoĎenje novog programa 
proizvodnje putničkih i poluteretnih pneumatika omogućiće povećanje obima proizvodnje za 50 
odsto, tako da ćemo isporučivati ukupno 12 miliona guma u 1.700 različitih dimenzija. Gume iz 
pirotske fabrike namenjene su izvozu na trţišta širom Evrope, Afrike, Bliskog istoka, a ukupan izvoz 
već sledeće godine dostići će 420 miliona evra - kazala je predstavnica te kompanije Milena Tošić i 
istakla da su inicijative kao što je nagrada "Aurea" vaţne za promociju uspešnih projekata u Srbiji, 
kao i promociju naše zemlje kao dobrog ekonomskog ambijenta za nove investitore. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/tigar_tires_dobitnik_nagrade_za_investiciju_godine.4.html?news_id=299348
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Osim glavne nagrade, dodeljeno je i priznanje za inovativnost, koje je ponela strartap kompanija 
TruckTrack za softver za upravljanje radom transportnih firmi, dok je priznanje za društvenu 
korisnost dodeljeno Ţenskom centru Uţice za otvaranje Reciklaţnog centra tekstila. 

Direktor "eKapije" Zdravko Lončar rekao je da je ideja nagrade "Aurea" da pomogne razvoju 
inovativne kulture i kulture odgovornog ponašanja, kako bismo se kretali u pravcu boljih i 
razvijenijih društava. 

- Dobitnik glavnog priznanja firma Tigar Tires je već dovoljno poznata, a svi kvaliteti njihovog 
projekta su nedvosmisleno nametali da oni budu pobednik. Taj projekat sabrao je sve kriterijume 
potrebne za našu nagradu, pa pored inovativnosti i društvene korisnosti uključuje i ogroman 
finansijski potencijal koji će direktno da donese veliki benefit Srbiji, stoga takvi poslovni poduhvati 
ne smeju da ostanu nezapaţeni, treba im odati priznanje - kazao je za Danas Lončar. 

On je dodao da je ţiri imao teţak posao pri odabiru najboljih, jer su svi kandidati koji su ušli u uţi 
izbor imali veoma kvalitetne projekte. 

- Inovativnosti je ove godine bilo više nego ranijih a neki od projekata su u ranim fazama i 
nesumnjivo će tek da se razvijaju, poput aparata za uništavanje ambrozije koji moţe da bude 
revolucionara ukoliko se potvrde rezultati preliminarnih istraţivanja. Kada je u pitanju društvena 
korisnost, ţiri se na kraju opredelio da podršku pruţi Ţenskom centru iz Uţica, jednoj veoma 
entuzijastičnoj ekipi sa odličnom inicijativom - zaključio je Lončar. 

Lista najboljih 
Osim nagraĎenih investicija u finale ovogodišnjeg izbora plasiralo se još pet projekata: 
"Naftachem", postrojenje za aditiviranje goriva, UreĎaj za uništavanje ambrozije, "Feplo" Fabrika 
vodootpornih EKO graĎevinskih ploča, "Meter&Control" IDIS interoperabilna brojila električne 
energije i "StartLabs" - Tehnološki akcelerator za razvoj IT preduzetništva. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srpske-plate-najtanje-u-regionu 

Српске плате најтање у региону 
 

Просечна нето плата у Србији у фебруару ове године износила је 42.749 динара, и у 
односу на претходни месец номинално је већа 8,8 одсто, а реално 7,8, саопштио је јуче 
Републички завод за статистику. 

Међутим, ако бацимо поглед тачно годину дана уназад, видећемо да је та плата реално мања 
од лањске 3,8 одсто, а мања је и просечна зарада исплаћена за прва два месеца ове године у 
поређењу с истим периодом 2014.  

Како год да окренемо, новчаници су нам танки па танки, и за њих се нико у региону неће 
отимати јер најлошије стоје. Агенција „Анадолија” јуче је обнародовала снимак плата у целом 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srpske-plate-najtanje-u-regionu
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комшилуку, по којем је Србија на самом дну, а Словенија у врху. Истраживање се односи на 
јануарске плате, само су Македонци дали податак за децембар 2014. јер за ову годину још 
нису саопштили висине зарада. 

Елем, на простору некадашње Југославије, у јануару су највећу просечну нето плату од 
1.002,85 евра имали запослени у Републици Словенији,а најмању у Србији – 326,42 евра. После 
Словенаца, који једини имају просечну плату која је прешла 1.000 евра, на листи су запослени 
у Хрватској с просечном исплаћеном платом од 5.656 куна, што је 742,46 евра. У Црној Гори је 
482 евра, у Босни и Херцеговини 828 КМ (423,35 евра), у Македонији 22.407 денара (357,82 
евра), а најмања је у Србији – 39.285 динара (326,42 евра). Све те плате, изузев хрватске, биле 
су мање него месец раније. 

Поменимо, пре два дана је статистика Републике Српске објавила износ плате исплаћене у 
фебруару. Била је 834 конвертибилних марака, што је око 400 евра, те нас је и тај 
босанскохерцеговачки ентитет претекао.Уз тако мизерне плате, наравно, и на листама куповне 
моћи смо на самом дну, било да гледамо целу Европу, било само комшилук. Званична 
европска статистика нема још укупне податке за прошлу годину, али преклане нисмо могли 
догурати ни до половине куповне моћи у Европи. 

Србија је била на 46 одсто просека, Хрватска на 61, а Словенија на 76. Од осталих република 
бивше СФРЈ, Црна Гора је била на око 50 одсто просека ЕУ, Македонија је дошла до 40, а Босна 
и Херцеговина до 37 одсто. Међутим, како нам је недавно саопштио помоћник министра 
привреде Едвард Јакопин, бруто домаћи производ Србије по куповној моћи је 35 одсто од 
просека ЕУ. По његовим речима, нисмо по том параметру ни пали ни порасли у претходних 
неколико година, већ имамо статус кво. 

Вратимо се на најсвежије податке о платама у Србији. Највеће су и за прошли месец 
исплаћене у Београдском региону – 51.893 динара. У Војводини је просечна зарада износила 
42.186 динара. Међу војвођанским платама најбоља је била панчевачка – 51.043 динара. 
Беочинци су у фебруару зарадили 50.539 динара, Новосађани 50.028 динара, а најтање коверте 
у Војводини имали су запослени у Житишту – 29.388 динара. 

Иначе, највећа плата у Србији тог месеца исплаћна је у Костолцу – 68.064 динара, потом у 
Сурчину – 66.986 динара, а најнижа у Медвеђи – 20.329 динара. 
И прошлог месеца највише су зарађивали запослени у рударству, снабдевању струјом, 
гасом..., информисању и култури... Рецимо, програмери и консултанти су имали 133.325 
динара, а у услужним делатностима у рудаству исплаћене су плате од 137.088 динара. 

С. Глушчевић 
  
Никог не претичемо 
Фебруарска плата у Србији вреди 355 евра, те ни она, иако осам одсто виша од јануарске, није 
прескочила ниједну у региону.Просечна бруто зарада исплаћена у фебруару 2015. године 
износи 58.992 динара и такође је номинално 8,8 одсто већа него у претходном месецу а реално 
7,8. У поређењу с феруаром 2014. године, овогодишња фебруарска бруто зарада је номинално 
мања три одсто, а реално 3,8 процената. Просечна нето плата исплаћена у периоду јануар–
фебруар 2015. године номинално је иста као и у упоредном периоду лане, а реално је 0,4 
одсто мања. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gazdama-radnicka-prava-poslednja-rupa-na-svirali-0 

Газдама радничка права последња рупа на 
свирали 

 

Велика незапосленост један од највећих проблема у Србији, а та ситуација, на много 
начина, раднике ставља у веома лошу позицију. Многи пристају на то да раде и много 
више сати него што је законом дозвољено 

Иста права треба да важе за све 

 и за зараду испод законског минимума, уз неповољне услове на радном месту, посебно у 
области грађевине. Потреба да се заради да би се прехранила породица постала је примарна, 
а они који до посла дођу, ретко кад питају каква су им права јер је много оних који би радо 
радили уместо њих. Зато се о потписивању колективног уговора, као акта који регулише права 
и обавезе послодавца и запослених, веома ретко размишља. 

Међутим, постојање тог документа и потпис на њему важни су за обе стране јер се тиме 
уређују односи између послодаваца и запослених. И поред тога, у Србији је мало потписаних 
колективних уговора, и то углавном у јавном сектору, док је у реалном изузетак. Председник 
Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић недавно је рекао да је добро што су 
ресорна министарства потписала колективне уговоре у здравству, образовању, управи, али да 
није добро што ниједан није потписан у реалном сектору. 

По његовим речима, разлог је изузетно лоша организација послодавачких удружења и њихова 
неспремност да потписују колективне уговоре. Ипак, Орбовић је нагласио да је на недавном 
састанку Социјално-економског савета договорено да у послодавачким организацијама у 
наредних 15 дана почну преговори о потписивању колективних уговора, који ће допринети 
бољој организацији у свим секторима привреде. 

Председник ССС-а Војводине Горан Милић истиче да постојање колективног уговора значи 
уређене односе између послодаваца и запослених те да они који су против тога, у суштини, не 
желе уређене односе. 
– Јавни сектор углавном има потписане колективне уговоре, до којих се стигло после дугих 
преговора и веома често штрајкова, а стање у реалном сектору показује све недостатке Закона 
о раду на које смо указивали – да су одредбе углавном на страни послодавца – каже Милић. – 
Синдикати су инсистирали на томе да део закона буде и проширено дејство колективног 
уговора јер се на тај начин обезбеђује минимум права радника. 

Проширено дејство колективног уговора, каже Милић, јесте део новог закона, али је веома 
дискутабилна његова примена. Наиме, да би се примењивао, потребно је да је од укупног 
броја оних који се баве одређеном делатношћу, међу члановима послодавачких удружења њих 
50 посто и тек онда се проширено дејство колективног уговора активира за целу браншу. То је, 
указује Милић, у Србији немогуће јер је свега око пет одсто укупног броја привредника у некој 
бранши члан неке уније послодаваца. 

– У развијеним земљама проширено дејство није потребно јер потписано важи за све 
послодавце у одређеном удружењу, а то су готово сви који се неким послом баве, док је у 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gazdama-radnicka-prava-poslednja-rupa-na-svirali-0
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земљама попут наше, где је проценат чланства у послодавачким организацијама мали, важно 
да буде део законске регулативе. Нелогично је да, уколико се потпише колективни уговор, то 
обавезује само малу групу – чланове неког послодавачког удружења, али не и све који се том 
делатношћу баве, а тиме потписници себе доводе у неравноправан положај јер није иста 
конкурентност, односно услови пословања нису исти за све. Због тога је потребно да 
послодавачка удружења буду прави репрезенти одређене делатности или да се примењује 
проширено дејство колективоног уговора – каже Милић. 
  

Д. Млађеновић 
Идеја о посебном акту за запослене у Војводини 
Општи колективни уговор је документ на нивоу Србије, а њиме се прописују права и обавезе 
послодавца и запослених, па и радно време, зараде, заштита на раду... Прошле године, каже 
Горан Милић, на седници Социјално-економског савета Војводине репрезентативни синдикати 
добили су сагласност да се направи посебан колективни уговор за Војводину. Међутим, до тога 
није дошло, односно све је стало с новим Законом о раду. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/korpa-poskupela-od-novembra-ali-jeftinija-nego-u-martu-2014 

Корпа поскупела од новембра, али јефтинија 
него у марту 2014. 
 

Укупна вредност корпе од 57 намирница, формиране за потребе истраживања које је 
спровела Асоцијација потрошача Србије - АПОС, јефтинија је у марту ове године у односу 
на исти лањски месец за 102 динара, 

али је скупља у односу на новембар 2014. за чак 385 динара, саопштио је данас АПОС. 

АПОС је закључио да трговински ланци очигледно прибегавају методи промена цена - снизе 
цену свежег меса, али повећају цену за месне прерађевине. 

Иако је кукурузно и пшенично брашно од новембра поскупело за 3,0 до 6,0 динара, као и со и у 
шећер - прерађевине које се од ових намирница праве, као што су шпагети и макарони - 
појефтинили су за 2,0 до 6,0 динара по артиклу, констатује се у извештају.  

Иста нелогичност појављује се кад су у питању месо и месне прерађевине. Од марта прошле 
године једино је константно јефтиније свеже свињско месо, док цене јунећег и пилећег 
свежег меса бележе раст. 

Ипак, то наизменично повећање и смањење цена свежег меса на исти начин не прате цене 
месних прерађевина, односно сувомеснатих производа. 
Они су од марта до новембра 2014. поскупели у просеку за 150 динара, а до данас још додатно 
за око 100 динара у просеку, навео је АПОС у саопштењу. 

Слична ситуација је и са млеком и млечним производима. Цене свежег и трајног млека су са 
чешћом тенденцијом опадања варирале у последњих годину дана, али су зато цене сирева и 
сирних намаза стално расле. 
Гауду, млади сир и качкаваљ у просеку плаћамо за око 200 динара скупље него пре годину 
дана. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/korpa-poskupela-od-novembra-ali-jeftinija-nego-u-martu-2014
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По старом правилу цене замрзнутих производа бележе константан раст у односу на март 
прошле године. Највећи раст цена је код замрзнуте и конзервиране риба (ослић, туњевина, 
сардине...) и то за 13 одсто у просеку . 

Поскупело је и замрзнуто поврће (грашак, боранија и поврће за чорбу) за 4,0 одсто у просеку и 
у АПОС-у претпостављају да управо због тога ова група намирница није битније поскупела од 
новембра 2014.  

Када су у питању разлике у вредности корпе од истих намирница и истим маркетима наставља 
се правило да је Београд нешто повољнији од Ниша и Новог Сада. 
Мониторинг цена је рађен 8. и 19. марта у Новом Саду, Београду и Нишу, а цене су 
провераване у Дису, Идеи, Максију, Меркатору, Роди, Темпу и Универекспорту. 

Намирнице су истог произвођача и исте количине, односно величине паковања, изузев у 
случају када је тражен најповољнији артикал у понуди. 
Провераване су само редовне цене, без тренутних акцијских понуда, јер то резултатима 
истраживања даје трајнију веродостојност, прецизира се у саопштењу АПОС-а.  

Мониторинг цена је рађен као активност на пројекту АПОС-а  "Потрошач - инвеститор на 
тржишту",  који је финансирала Амбасада Сједињених Америчких Држава. 

(Танјуг) 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=03&dd=26&nav_id=973087 

Turci - poslednja nada za Prvi maj 
IZVOR: TANJUG 

Pirot -- Delegacija turske firme "Link tekstil" obišla je kompaniju "AHA Mura Prvi maj" u Pirotu a 

narednih dana se oĉekuje odluka o sudbini preduzeća sa 1.300 radnika. 

 Kako je Tanjugu izjavio poverenik ASNS sindikata u ovoj kompaniji Vladica Marinković, delegacija 

turske kompanije obišla je fabriku, proizvodne hale i od rukovodstva kompanije dobila je sve 

detalje o situaciji u kojoj se nalazi pirotska fabrika. 

Prema njegovim rečima, konačne pregovore o modalitetima saradnje vodiće predstavnici 

Ministarstva privrede, gde su predstavnici 'Link tekstila', pre posete Pirotu već odrţali sastanak.  

 

"Mi kao predstavnici sindikata insistiraćemo da, kakav god da bude eventualni dogovor o pokretanju 

proizvodnje i upošljavanju radnika, sva prava i prinadleţnosti zaposlenih budu ispoštovana. Za sada 

se ne zna konkretno da li je u opticaju zakup kapaciteta pirotske konfekcije, kupovina cele fabrike 

ili neki drugi vid saradnje", kazao je Marinković.  

 

Proizvodnja u pirotskoj konfekciji obustavljena je pre više od pola godine, radnici ne primaju 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=03&dd=26&nav_id=973087
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plate, niti imaju overene zdravstvene knjiţice.  

 

Kriza u poslovanju pirotske firme počela je kada je majka-firma, slovenačka "AHA Mura", odlukom 

Okruţnog suda u Murskoj Soboti, otišla u bankrot zbog velikih dugovanja prema Poreskoj upravi 

Slovenije. 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=03&dd=25&nav_category=12&nav_id=972910 

SINOS Tasovcu: Zakon, a ne pretnje 
IZVOR: TANJUG 

Beograd -- Sindikat novinara Srbije pozvao je ministra za kulturu i informisanje Ivana Tasovca 

da pokrene inicijativu za donošenje novog Zakona o javnom informisanju. 

 SINOS ističe da novi Zakon o javnom informisanju treba da bude u skladu sa Ustavom Srbije i 

demokratskim standardima. 

Sindikat je u saopštenju naveo da bi Tasovac to trebalo odmah da uradi umesto što preti gašenjem 

lokalnih medija, a odgovornost za to pokušava da prebaci na lokalne samouprave od kojih zahteva 

da se najkasnije do 1. aprila izjasne o modelu privatizacije medija čiji su osnivači.  

 

SINOS takoĎe poziva sve lokalne samouprave da zatraţe od Ustavnog suda hitno izjašnjavanje o 

Inicijativi za ocenu ustavnosti Zakona o javnom informisanju, koju su u septembru 2014. godine 

podneli taj sindikati Profesionalno udruţenje novinara Srbije (PROUNS).  

 

Ocenjeno je da dalekoseţne pravne posledice primene Zakona o javnom informisanju, gašenje 

velikog broja medija i ugroţavanje javnog interesa moze biti sprečeno samo i isključivo brzom 

odlukom Ustavnog suda Srbije.  

 

SINOS u saopštenju, koje je potpisala predsednica tog sindikata Dragana Čabarkapa, navodi da je 

set medijskih zakona usvojen prošle godine oduzeo gradovima i opštinama ustavno pravo da 

osnivaju medije, a tu mogućnost ostavio nacionalnim savetima.  

 

"Kako će to izgledati u praksi vidimo u slučaju Bujanovca i Preševa. Nacionalni savet Albanaca 

doneo je odluku da osnuje radio-televiziju na svom jeziku. U toj redakciji, čije će sedište biti u 

Bujanovcu, neće biti Srba, a to što će ovo područje ostati bez informacija na srpskom jeziku 

posledica je, objašnjavaju, striktnog poštovanja zakona drţave Srbije", piše u saopštenju.  

 

SINOS navodi da je Zakon o javnom informisanju omogućio "of-šor" kompanijama da budu vlasnici 

medija, čime je, kako tvrdi, legalizovana netransparentnost vlasništva i mogućnost prekomerne 

koncentracije kapitala što, svakako, navodi, nije evropski standard, iako Tasovac tvrdi suprotno. 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=03&dd=25&nav_category=12&nav_id=972910

