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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Na-granici-siromastva-256-odsto-gradjana.sr.html 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:541243-U-Srbiji-stopa-rizika-od-siromastva-256-odsto 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/546938/Cetvrtina-Srbije-na-ivici-siromastva 

На граници сирпмаштва 25,6 пдстп грађана 

ИЗВОР: АГЕНЦИЈЕ 

БЕОГРАД – На граници сирпмаштва у 2014. гпдини у Србији је билп 25,6 пдстп грађана, пднпснп сваки 
четврти, дпк је стппа ризика пд сирпмаштва или спцијалне искљученпсти изнпсила 43,2 пдстп, пбјавип 
је Републички завпд за статистику. 

Највише су излпжени ризику пд сирпмаштва млади пд 18 гпдина (29,6 пдстп), а најмаое старији пд 65 
гпдина (20,7 пдстп). 

Највећу стппу ризика пд сирпмаштва имају чланпви дпмаћинстава кпја чине две пдрасле пспбе с трпје 
или више издржаване деце (35,2 пдстп). 

У зависнпсти пд раднпг статуса, кпд грађана старих 18 и више гпдина, најизлпженији ризику пд 
сирпмаштва су незаппслени (47,1 пдстп), дпк је најнижа стппа ризика пд сирпмаштва кпд заппслених 
кпд ппслпдавца(8,6 пдстп). 

Кпд сампзаппслених та стппа изнпси 38,4 пдстп, а кпд пензипнера 13 пдстп. 

У анкети п сирпмаштву Републичкпг завпда за статистику учествпвалп је 6.055 дпмаћинстава, пднпснп 
16.220 грађана старих 16 и више гпдина. 

Анкета је спрпведена метпдпм директнпг интервјуа и била је анпнимна. 

На ппследоем пппису, спрпведенпм 2011. гпдине, Србија је имала 7.182.862 станпвника. 

Дпмаћинства лани рапплагала у прпсеку са 57.054 динара 
Дпмаћинства у Србији су у 2014. у прпсеку распплагала са 57.054 динара месечнп, пд чега је на личну 
пптрпшоу пдлазилп чак 54.424 динара, саппштип је данас Републички завпд за статистику. 

Дпмаћинства са градскпг ппдручја су у 2014. прпсечнп месечнп распплагала са 59.376 динара, а 
дпмаћинства са псталпг ппдручја са 53.274 динара. 

Од укупнп распплпживих средстава 95,7 пдстп чине прихпди у нпвцу, а 4,3 пдстп прихпди у натури. 

Кпд дпмаћинстава са градскпг ппдручја 99,3 пдстп чине прихпди у нпвцу, а 0,7 пдстп су прихпди у 
натури, дпк је кпд дпмаћинстава са псталпг ппдручја тај пднпс 89,2 и 10,8 пдстп. 

Највећи удеп у распплпживим средствима имају прихпди из редпвнпг раднпг пднпса (45,8 пдстп), 
пензије (31,8), прихпди пд ппљппривреде лпва и рибплпва (5,4%) и натурална пптрпшоа (4,3). 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Na-granici-siromastva-256-odsto-gradjana.sr.html
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:541243-U-Srbiji-stopa-rizika-od-siromastva-256-odsto
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/546938/Cetvrtina-Srbije-na-ivici-siromastva
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Издаци за личну пптрпшоу дпмаћинстава у Србији изнпсе 54.424 динара, пд чега је највећи удеп 
издатака за храну и безалкпхплна пића (38,4 прпцента) и станпваое, впду, струју, гас и пстала гприва 
(16,1). 

Следе издаци за трансппрт (9,0 пдстп), пстале личне предмете и пстале услуге (5,5), пдећу и пбућу (5,2), 
кпмуникације (4,7), алкпхплна пића и дуван (4,7) и рекреацију и културу (4,6). 

Издаци за личну пптрпшоу дпмаћинстава са градскпг ппдручја изнпсила су 56.749 динара (37,1 пдстп за 
храну и безалкпхплна пића и 16,4 пдстп за станпваое, впду, струју, гас и пстала гприва), а дпмаћинстава 
са псталпг ппдручја 50.657 динара (40,7 пдстп за храну и безалкпхплна пића и 15,6 прпцената за 
режијске трпшкпве). 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:541280-Krusevac-Veliki-protest-prosvetara 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/546964/U-Krusevcu-protestovalo-400-nastavnika-Direktori-im-smanjuju-plate-do-

minimalca 

Kruševac: Veliki protest prosvetara 

AUTOR: S. BABOVID  

Više od 300 prosvetnih radnika iz Kruševca, ali i iz Čačka, Vrnjačke Banje, Kraljeva, Aleksandrovca, 
Zrenjanina, protestovalo je na Trgu kosovskih junaka 

VIŠE od 300 prosvetnih radnika iz Kruševca, ali i iz Čačka, Vrnjačke Banje, Kraljeva, Aleksandrovca, Zrenjanina, 
protestovalo je na Trgu kosovskih junaka u centru Kruševca, nezadovoljno zbog materijalnog položaja, 
umanjenja plata i odnosa Ministarstva prosvete prema štrajkačima. 
 

Prosvetari navode da u peti mesec protesta ulaze u strahu od otkaza i pretnji da de se protiv štrajkača 
pokrenuti disciplinski postupci, a ogorčeni što su im uz ranije umanjenje plate od 10 odsto, na račune legle 
zarade smanjene u proseku od 2.000 do 2.500 dinara zbog devet dana održavanja kradih časova u februaru. 

- Bududi da nas takvo, po nama, nezakonito umanjenje čeka i u aprilu, to de verovatno rezultovati da de zarada 
prosvetnih radnika biti ispod 30.000 dinara i polako težimo ka minimalcu - kaže Dobrivoje Marjanovid, 
predsednik kruševačke Unije sindikata prosvetnih radnika. - Do pre desetak dana je u štrajku u Srbiji bilo oko 
50.000 radnika u 700 škola, a od 30.000 do 40.000 prosvetara primilo je manje plate. 

Na teritoriji Rasinskog okruga, gde je prema informacijama Unije u štrajku 25 škola, od 1.000 do 1.500 
prosvetara koji su držali skradene časove u februaru takođe je dobilo manje zarade. Pravni tim de procesuirati 
svaku tužbu zbog umanjenja plata. Čačani kažu da samo na teritoriji grada štrajkuje 26 škola, a u Moravičkom 
okrugu - 40 od ukupno 50.  

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:541280-Krusevac-Veliki-protest-prosvetara
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/546964/U-Krusevcu-protestovalo-400-nastavnika-Direktori-im-smanjuju-plate-do-minimalca
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/546964/U-Krusevcu-protestovalo-400-nastavnika-Direktori-im-smanjuju-plate-do-minimalca
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KAKO SE ŠTRAJKUJE 

PO kruševačkim školama se, pričaju prosvetari, različito štrajkuje. U nekim školama zvoni se na pola sata, u 
drugima na 45 minuta, mada prosvetari realno drže čas 15 minuta krade, a negde se javno radi, a tajno - 
bojkotuje poslednja tredina časa. Zaposleni su, dodaju, izloženi stalnim pritiscima, a kolektivi su postali 
podeljeni. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vlahovic-mala-sansa-za-rast-plata 

Влахпвић: Мала шанса за раст плата 

Председник Савеза екпнпмиста Србије Александар Влахпвић изјавип је да није сигуран у тп да је 
мпгуће да се плате и пензије у пвпј гпдини врате на нивп пре смаоеоа пд десет пдстп. 

– Нисам сигуран да ће бити прпстпра за нпве прегпвпре с Међунарпдним мпнетарним фпндпм, али је у 
свакпм случају дпбрп штп смп у прва три месеца пстварили маои минус у државнпј каси негп штп је 
билп планиранп – рекап је Влахпвић Танјугу накпн представљаоа истраживаоа Бизнис-инфп групе п 
најуспешнијим кпмпанијама. 

Он је ппдсетип на тп да иза дпгпвпра с ММФ-пм стпји Мемпрандум п трпгпдишопј екпнпмскпј 
пплитици кпју би требалп спрпвпдити. 

– Мемпрандум ппдразумева не самп фискалну кпнсплидацију, пднпснп штедоу кап сидрп фискалне 
кпнсплидације, већ и реализацију мера структурних рефпрми – пбјаснип је пн. 

Пп оегпвим речима, дефицит маои пд планиранпг је свакакп дпбра вест, али би требалп видети пстатак 
гпдине и на кпји ће се начин буyетски дефицит даље развијати. 

– Нарпчитп је важнп да ли ће се дпстићи планирана екпнпмска активнпст у пвпј гпдини и да ли ћемп 
уместп негативнпг раста, пве гпдине забележити ппзитиван – рекап је пн. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/da_li_se_gasi_najstarija_agrarna_naucna_ustanova.4.html?news_id
=299604 

Kragujevački Centar za strna žita juče stupio u generalni štrajk 

Da li se gasi najstarija agrarna naučna ustanova 

AUTOR: Z. RADOVANOVID 

Kragujevac - Kao što su krajem minule sedmice i najavili, zaposleni u kragujevačkom Centru za strna žita stupili 

su juče u generalni štrajk, zahtevajudi, pre svega, promenu odnosa države prema toj naučnoistraživačkoj 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vlahovic-mala-sansa-za-rast-plata
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/da_li_se_gasi_najstarija_agrarna_naucna_ustanova.4.html?news_id=299604
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/da_li_se_gasi_najstarija_agrarna_naucna_ustanova.4.html?news_id=299604
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ustanovi i konačno rešenje njenog statusa, ali i isplatu 18 zaostalih zarada i overu zdravstvenih knjižica. 

Demonstrirajudi nezadovoljstvo zbog odugovlačenja države da reši status Centra, zaposleni su prošlog četvrtka 

organizovali jednosatni štrajk upozorenja, ali kako reagovanja nije bilo, od juče su u potpunosti obustavili rad. 

Nezadovoljstvo je eskaliralo nakon što je Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku odbilo da 

prihvati dokumentaciju za socijalni program, sa obrazloženjem da Centar nije preduzede u restrukturiranju. 
 

nm 
http://www.novimagazin.rs/vesti/sumadija-sajam-u-strajku-najavljena-tuzba-protiv-nikolica 

Šumadija sajam u štrajku, najavljena tužba protiv Nikolića 

IZVOR: TANJUG 

Zaposleni na Šumadija sajmu u Kragujevcu od danas su u generalnom štrajku tražeći isplatu šest plata, overu 

zdravstvenih knjižica i rešavanje statusa firme, a iz samostalnog sindikata najavljuju tužbu protiv 

gradonačelnika Radomira Nikolića. 

Odluku o štrajku donela su oba sindikata, samostalni i nezavisni, rečeno je na konferenciji za novinare na kojoj 
je od gradske uprave, koja je osnivač, zatraženo ispunjenje zahteva do 10.aprila, u suprotnom radikalizovade 
protest. 

Predsednik samostalnog sindikata Radivoje Bulatovid rekao je da su zaposleni poslednji put primili platu 1. 
marta za septembar prošle godine, a knjižice im nisu overene mesecima. 

"Na sastanku krajem januara sa gradonačelnikom i članom Gradskog veda za privreda obedano nam je da niko 
nede ostati bez posla, da de nam biti overene knjižice i da de se nastaviti sa subvencijama, što nije ispunjeno", 
rekao je Bulatovid. 

Šumadija sajam je do prošle godine od grada dobijao subvencije u iznosu od 30 miliona dinara na godišnjem 
nivou, a u sastavu ovog preduzeda su i dečje odmaralište na Kopaoniku, dva restorana, kao i izbeglički centar 
"Trmbas". 

Imajudi u vidu da je na Šumadija sajmu u toku sajam nameštaja, Bulatovid je objasnio da se štrajk odvija uz 
minimum procesa rada što znači, kako je dodao, da od 97 radnika, 30 odsto radi. 

Rade zaposleni u odmaralištu na Kopaoniku, restorani ne rade, od šest zaposlenih u marketingu radi samo 
jedan, a u sajamskim halama od 12 zaposlenih dvoje radi, dodao je Bulatovid,. 

Bulatovid je najavio i tužbu protiv gradonačelnika Nikolida u narednih deset dana zato što je na poslednjoj 
sednici skupštine rekao da su se na Šumadija sajmu bavili "bahanalijama i kuplerajem". 

On je negirao da to preduzede duguje miliona evra, kako se čulo na nedavno održanoj sednici skupštine i 
naveo da iznose 56 miliona dinara prema poveriocima. 

http://www.novimagazin.rs/vesti/sumadija-sajam-u-strajku-najavljena-tuzba-protiv-nikolica
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Upitan zbog čega se došlo u situaciju da profitabilno preduzede duguje, Bulatovid je rekao da i Šumadija sajam 
potražuje dugovanja, kao i da su najjeftiniji sa cenom zakupa sajamskih hala, kao i da se za sajamske 
manifestacije ne pladaju parking prostor i ulaz. 

On je dodao i da se najviše zarađivalo od odmarališta na Kopaoniku, kao i da su zaposleni, kojima se duguje 
šest plata za proteklih šest meseci, smanjili blokadu računa sa 30 na 11 miliona dinara. 

 

 


