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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:544307-Vujovic-MMF-priznaje-rezultate-Vlade-

Srbije 

Vujović: MMF priznaje rezultate Vlade Srbije 
Tanjug  

Ministar finansija Dušan Vujović rekao večeras da je u razgovoru sa najvišim zvaničnicima 

Svetske banke i MMF-a ocenjeno da je Srbija ostvarila značajan napredak 

Ministar finansija Dušan Vujović rekao večeras da je u razgovoru sa najvišim zvaničnicima Svetske 
banke i MMF-a ocenjeno da je Srbija ostvarila značajan napredak i da MMF priznaje grešku u 
prognozi deficita. 

Vujović, koji boravi u Vašingtonu na prolećnom zasedanju Svetske banke i Međunarodnog 

monetarnog fonda (MMF), rekao je za RTS da je tokom razgovora ocenjeno da je Srbija ostvarila 

znacajan napredak, ali da je potrebno učiniti više na fiskalnoj konsolidaciji, kao i da je fond 

spreman da napravi reviziju projekcije ekonomskog rasta i da će to biti u domenu malo iznad nule. 

"Potpisali smo dva zajma, završavamo ovaj četvorogodišnji period vrlo uspešno i čini mi se da 

pripremamo jako dobru liniju projekata koji će se realizovati u okviru narednog četvorogodišnjeg 

programa - koji pocinje 1. jula", rekao je Vujović. 

Prema njegovim recima, dogovoreno je da to budu projekti koji podržavaju strukturne reforme, 

koje su najvažniji deo reformi u Srbiji. 

Komentarišući prognoze MMF-a da bi Srbija ove godine mogla da završi sa recesijom, Vujović je 

rekao da je najvažnije da je na makromonetarnom i makrofisklanom nivou sve u redu. 

"Mi smo ostvarili fantasticne rezultate koje MMF priznaje. Posle uključivanja rezultata za takozvanu 

opštu državu, imamo svega 25 milijardi za prvi kvartal, što je manje od 40 odsto od očekivanog 

deficita. Fond sa zadovoljstvom priznaje svoju grešku, on je projektovao 55,7, to je skoro 2,5 puta 

manje", rekao je Vujović. 

On je dodao da fond i dalje upozorava na opasnost, ali da je spreman da napravi reviziju projekcije 

ekonomskog rasta i da ce to još uvek biti u domenu malo iznad nule. "Očekujemo da vidimo kakvi 

će biti rezultati Železare 'Smederevo' sa novim menadžmentom, kakvi će biti rezultati takozvanog 

hemijskog kompleksa, kakvi će biti rezultati Bora i ostalih velikih proizvođača, i kako ćemo završiti 

privatizacije koje sada ulaze u kritičnu fazu - 20 plus 70 preduzeca ulaze u kriticnu fazu", rekao je 

ministar za RTS, dodajući da će to uticati na ekonomski rast, zaposlenost i sve ostalo. Prema 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:544307-Vujovic-MMF-priznaje-rezultate-Vlade-Srbije
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:544307-Vujovic-MMF-priznaje-rezultate-Vlade-Srbije
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njegovim rečima, ocekuje se da velika javna preduzere svega EPS i Zeleznice, budu spremna da 

stave na sto program restrukturira, koji ti osnova da se podrzi program. 

"Očekujemo i napredak u prvim koracima reforme javne administracije. U planu je da to 

prevazikom misije koja traje od 29. aprila do 30. maja", rekao je Vujovi Delegaciju Srbije na 

sastanku u Vašingtonu, predvodi guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković, saopštila je 

ranije centralna banka. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:544199-U-Srbiji-trenutno-766500-nezaposlenih 

U Srbiji trenutno 766.500 nezaposlenih 
Tanjug  

U Srbiji je trenutno 766.500 nezaposlenih, što je za tri odsto manje nego u istom periodu 

prošle godine, dok je najviše novozaposlenih mlađe od 30 godina 

U Srbiji je trenutno 766.500 nezaposlenih, što je za tri odsto manje nego u istom periodu prošle 
godine, dok je najviše novozaposlenih mlađe od 30 godina, izjavio je danas direktor Nacionalne 
službe za zapošljavanje Zoran Martinović. 

Martinović je, gostujući na RTS, rekao da je za prvi kvartal ove godine karakteristično povećanje 

zapošljavanja mladih do 30 godina, a u ovom periodu u odnosu na ukupan broj zaposlenih, 39 odsto 

čine mladi. 

On je istakao da su za Nacionalnu službu za zapošljavanje prioritet maldi ljudi do 30 godina i osobe 

starije od 50 godina, ali i Romi i druge kategorije. 

Prema njegovim rečima najviše se zapošljavalo u prerađivačkoj industriji, trgovini na malo i veliku 

kao i u sektoru usluga, dok do radnog mesta najlakše dolaze inženjeri informacionih tehnologija, 

elektrotehničari, farmaceuti. 

On je takođe istakao da se i oni sa srednjom stručnom spremom, kao i krojači, tešari, kuvari se 

zapošljavaju u većem broju. 

Martinović je podsetio da je stopa nezaposlenosti u 2014. godini bila 16,7 odsto, prema procenama 

MMF-a stopa nezaposlenosti sa kojom će Srbija završiti ovu godinu projektovana je na 20,7 odsto ali 

se očekuju pozitivni trendovi. 

Ukupna sredstva namenjena za subvencionisanje zapošljavanja iznose 3,5 milijardi dinara, rekao je 

Martinović i dodao da je najvažnije da su sve mere namenjene privatnom sektoru. 

On je naglasio da privatni poslodavci imaju šansu da iskoriste taj novac bilo za nova radna mesta, 

programe stručne prakse, obuku zaposlenih. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:544199-U-Srbiji-trenutno-766500-nezaposlenih
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Martinović je rekao i da su očekivane subvencije za programe samozapošljavanja 160.000 dinara a 

za osobe sa invaliditetom 200.000 dinara. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/552123/Vujovic-MMF-priznaje-rezultate-Vlade-Srbije 

Vujović: MMF priznaje rezultate Vlade Srbije 

Tanjug  

Ministar finansija Dušan Vujović rekao večeras da je u razgovoru sa najvišim zvaničnicima Svetske 

banke i MMF-a ocenjeno da je Srbija ostvarila znacajan napredak i da MMF priznaje grešku u 

prognozi deficita. 

Vujović, koji boravi u Vašingtonu na prolećnom zasedanju Svetske banke i Međunarodnog 

monetarnog fonda (MMF), rekao je za RTS da je tokom razgovora ocenjeno da je Srbija ostvarila 

znacajan napredak, ali da je potrebno učiniti više na fiskalnoj konsolidaciji, kao i da je fond 

spreman da napravi reviziju projekcije ekonomskog rasta i da će to biti u domenu malo iznad nule. 

"Potpisali smo dva zajma, završavamo ovaj četvorogodišnji period vrlo uspešno i čini mi se da 

pripremamo jako dobru liniju projekata koji će se realizovati u okviru narednog četvorogodišnjeg 

programa - koji pocinje 1. jula", rekao je Vujović. 

Prema njegovim recima, dogovoreno je da to budu projekti koji podržavaju strukturne reforme, 

koje su najvažniji deo reformi u Srbiji. 

 

Komentarišući prognoze MMF-a da bi Srbija ove godine mogla da završi sa recesijom, Vujović je 

rekao da je najvažnije da je na makromonetarnom i makrofisklanom nivou sve u redu. 

 

"Mi smo ostvarili fantasticne rezultate koje MMF priznaje. Posle uključivanja rezultata za takozvanu 

opštu državu, imamo svega 25 milijardi za prvi kvartal, što je manje od 40 odsto od očekivanog 

deficita. Fond sa zadovoljstvom priznaje svoju grešku, on je projektovao 55,7, to je skoro 2,5 puta 

manje", rekao je Vujović. 

 

On je dodao da fond i dalje upozorava na opasnost, ali da je spreman da napravi reviziju projekcije 

ekonomskog rasta i da ce to još uvek biti u domenu malo iznad nule. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/552123/Vujovic-MMF-priznaje-rezultate-Vlade-Srbije
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"Očekujemo da vidimo kakvi će biti rezultati Železare 'Smederevo' sa novim menadžmentom, kakvi 

će biti rezultati takozvanog hemijskog kompleksa, kakvi će biti rezultati Bora i ostalih velikih 

proizvođača, i kako ćemo završiti privatizacije koje sada ulaze u kritičnu fazu - 20 plus 70 

preduzeca ulaze u kriticnu fazu", rekao je ministar za RTS, dodajući da će to uticati na ekonomski 

rast, zaposlenost i sve ostalo. 

 

Prema njegovim rečima, očekuje se da velika javna preduzeća, pre svega EPS i Ž eleznice, budu 

spremna da stave na sto program restrukturira, koji će biti osnova da se podrž i program. 

 

"Očekujemo i napredak u prvim koracima reforme javne administracije. U planu je da ćemo ćemo 

to prevazići tokom misije koja traje od 29. aprila do 30. maja", rekao je Vujović. 

 

Delegaciju Srbije na sastanku u Vašingtonu, predvodi guvernerka Narodne banke Jorgovanka 

Tabaković, saopštila je ranije centralna banka. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pocetna_cena_oko_95_miliona_evra.4.html?news_id=300541 

Oglašena prodaja imovine kragujevačke fabrike "21. oktobar" 

Početna cena oko 9,5 miliona evra 

AUTOR: Z. R. 

Kragujevac - Agencija za privatizaciju objavila je, uoči minulog vikenda, javne pozive za 

prikupljanje ponuda za prodaju imovine kragujevačke fabrike "21. oktobar", koja je svojevremeno 

poslovala u okviru nekadašnje Grupe "Zastava". 

Oglašena je prodaja topionice i matične lokacije, odnosno pogona tog preduzeća za proizvodnju 
auto delova, u staroj kragujevačkoj industrijskoj zoni, a pravo učešća na javnom nadmetanju imaju 
domaća i strana fizička i pravna lica. Početna cena topionice je 660.614 evra, dok se matična 
lokacija firme nudi po ceni od 8,9 miliona evra, a rok za podnošenje ponuda je 27. maj. Otkup 
prodajne dokumentacije trajaće od 20. aprila do 21. maja, otvaranje prijava je predviđeno za 29. 
maj, a otvaranje ponuda za 11. jun. 

Firma "21. oktobar" je do 2001. bila jedna od značajnijih Zastavinih fabrika u kojoj su se proizvodili 
delovi od plastike, hladnjaci i elektro oprema za putnička, privredna i ostala motorna vozila, i koja 
je dobar deo svoje proizvodnje izvozila, mahom u bivši SSSR, za tamošnjeg proizvođača automobila 
VAZ. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pocetna_cena_oko_95_miliona_evra.4.html?news_id=300541
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Nakon dekomponovanja Grupe "Zastava", u leto 2001, "21. oktobar" posluje kao samostalna fabrika 
u restrukturiranju, a od preteće propasti spasila ju je proizvodnja delova za belu tehniku, koje 
isporučuje preduzećima slovenačkog "Gorenja" u Srbiji. 

Podsetimo da je pre dve godine, pogon "21. oktobra" u Gruži kupila norveška kompanija Rap 
Marine, koja ovde, kao i u ostalim svojim fabrikama u Evopi i Americi proizvodi delove za naftne 
platforme i tankere. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/podvaljivanje_penzionerima_.1118.html?news_id=300554 

LIČNI STAV 

Podvaljivanje penzionerima 

AUTOR: ZORAN IVOŠEVIĆ 

Država Srbija dugo podvaljuje svojim penzionerima. Najpre je naopakim propisima o privatizaciji 

osiromašila nekada bogate penzijske fondove. Potom ih je ujedinila u siromaštvu i privezala za 

budžet u hroničnom deficitu. A onda je od Međunarodnog monetarnog fonda dobila nalog da taj 

deficit smanji na polzu stranih kreditora. 

Pošto je devastirala penzijske fondove, državi je preostalo da devastira i sâme penzionere. Opet - 
podvalama. 

Najpre je donela Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija, koji podvaljuje: 1) tako 
što njegov naziv kaže da uređuje tehniku načina isplata penzija, a on uneređuje njenu supstancu 
progresivnim smanjivanjem visine mesečnih primanja penzionera; 2) tako što njegov naziv kaže da 
je privremen, a on skriva tajnu trajanja, tako da bi mogao biti u primeni duže od dve godine, 
koliko će, po obećanjima, trajati muka do "boljeg života". 

Potom je novelirala Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je zaustavio aprilsko i 
oktobarsko usklađivanje penzija sa troškovima života i najavio dalji pad njihove realne vrednosti, 
uprkos prethodnom obećanju predsednika Vlade da "više neće biti smanjenja penzija" i da "ubuduće 
možemo očekivati samo boljitak". 

Sada, u zanosu političkog marketinga, taj isti predsednik obećava da će krajem godine, ako odobri 
MMF, doći do "povećanja penzija", kao da to, ako bi se kojim čudom i dogodilo, ne bi bilo samo - 
vraćanje oduzetog. 

Pošto penzioneri od svojih penzija već izdržavaju nezaposlenu decu i unuke, ne pristaju da 
izdržavaju i državu. 

Ne pristajući na to, oni su se, preko svojih udruženja, obratili ostacima Ustavnog suda inicijativom 
da se neustavni zakonski propisi stave van snage. Ali, Sud ćuti, iako bi trebalo da reaguje pošto su 
grubo povređene sledeće ustavne odredbe: 

- član 20 stav 2, koji predviđa da se dostignuti nivo ljudskih prava, a tu spada i pravo na penzijsko 
osiguranje, ne može smanjivati; 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/podvaljivanje_penzionerima_.1118.html?news_id=300554
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- član 58 stav 1, koji jemči mirno uživanje imovinskih prava stečenih na osnovu zakona, a tu spada i 
pravo na penziju; 

- član 70 stav 1 u vezi sa članom 97 tačka 8, koji predviđaju da se sistemski zakon, kakav je Zakon 
o penzijskom i invalidskom osiguranju, može menjati autentičnim a ne surogat zakonom kakav je 
Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija; 

- član 194 stav 5, koji određuje da nacionalni zakon ne sme biti u suprotnosti sa ratifikovanim 
međunarodnim ugovorom, kakva je i Evropska socijalna povelja koja, u članu 12 tačke 1-3, 
predviđa da je država potpisnica dužna da svoj sistem socijalne sigurnosti održava i postepeno 
podiže na viši nivo. 

Penzioneri Srbije očekuju da se Ustavni sud oslobodi uticaja politike i zaštiti Ustav od neustavnih 
zakonskih propisa. Tako će zaštititi i ekonomsku sigurnost penzionera, kad to, kršeći član 70 stav 2 
Ustava, nije učinila država Srbije. 

Autor je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union 
(Govor na protestnom mitingu penzionera, održanom 15. 4. 2015. godine u Beogradu) 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaposleni_u_privrednom_pregledu_sest_meseci_bez_plate.4.html?news_id=3

00451 

Problemi u najstarijem ekonomskom listu na Balkanu 

Zaposleni u Privrednom pregledu šest meseci bez 

plate 

AUTOR: LJ. B. 

Najstariji ekonomski list na Balkanu, Privredni pregled, proživljava teške dane, baš kao i zaposleni 

u njemu, koji poslednjih šest meseci nisu primili ništa više od novca za gradski prevoz.  

Privredni pregled je u vlasništvu kompanije Ecoprint, u kojoj češki preduzetnik ima 58 odsto akcija, 
a trenutno 30 radnika radi nesmanjenim intenzitetom gotovo volonterski, tvrde zaposleni. 

- Zarade nismo dobili od oktobra prošle godine, baš kao i obračunske listiće za isti period, a krajem 
2014. desetak ljudi je otišlo, uglavnom su to oni kojima je ostalo manje od dve godine do penzije - 
kažu zaposleni u Privrednom pregledu. Oni podsećaju da je loš period za ovaj ekonomski list počeo 
pre dve godine, od raskida propale privatizacije Grmeča, čiji su deo bili. 

- Od tada primamo samo minimalne plate, a privatizacija Grmeča nas je upropastila. Tada smo 
iseljeni iz zgrade u Sremskoj u kojoj smo bili, koja je naša i morali smo da se preselimo u 
podstanare - tvrde radnici. 

Jedna od opcija da se spase što se spasti da, kako napominju, jeste i dokapitalizacija, ali i prodaja 
dela kompanije, odnosno određenih brendova, kako bi bar deo preživeo. Radnici su, kažu, za ovu 
drugu opciju. Oni veruju da će u narednih nekoliko dana, a najkasnije do kraja aprila dobiti bar 
jednu zaostalu zaradu, u suprotnom moglo bi da dođe do potpune obustave rada. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaposleni_u_privrednom_pregledu_sest_meseci_bez_plate.4.html?news_id=300451
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaposleni_u_privrednom_pregledu_sest_meseci_bez_plate.4.html?news_id=300451
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Direktor Privrednog pregleda Drago Delić za Danas kaže da štrajka nema, da su zaposleni na svojim 
radnim mestima, kao i da će postojeći problemi biti rešeni. 

- Koliko znam štrajka nema, teškoća u poslovanju imamo i kriza postoji, ali još uvek radimo i 
nadamo se da ćemo prevazići sve probleme - kaže Delić za naš list. 

Privredni pregled postoji od 1923. i od tada je izašlo 16.660 brojeva. 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/rada-na-neodredjeno-rado-cemo-se-secati 

Рада на неодређено радо ћемо се сећати 
 

– У Србији је тренутно 766.500 незапослених, што је три одсто мање него у истом периоду 

лане, док је највише незапослених млађе од 30 године – изјавио је директор Националне 

службе за запошљавање Зоран Мартиновић. 

Запосленом дају отказ па га одмах поново запосле, на исти рок 

Велика незапосленост, недостатак радних места, несигурност да ће се посао ако се и има и 

задржати – слика је свакодневице Србије. У ситуацији када је радно место много лакше 

изгубити него га наћи, евентуална промена радног законодавства која би могла довести до 

укидања рада на неодређено време ствара велики притисак код грађана Србије. Тај вид 

запошљавања много је чешћи у нашој земљи – више од милион запослених има тај статус – али 

треба рећи да је запошљавање на неодређено време готово непознато у земљама Европске 

уније и да је рад на одређено време тренд у свету 

Ипак, у Министарству рада тврде да се за сада не размишља о таквој могућности, односно 

преузимању таквих трендова из ЕУ, и да то нико не тражи – ни социјални партнери, ни из ЕУ. 

Такође, из тог министарства истичу и да, у оквиру измена Закона о раду, на којима се сада 

ради, није планирано укидање колективних уговора и рада на неодеређено време. 

То потврђује и председница Асоцијације самосталних и независних синдиката Србије Ранка 

Савић, која указује на то да се о изменама и допунама Закона о раду разговара већ шест 

месеци, да у разговорима учествује и АСНС, те да се измене односе на статус запослених који 

до радног места долазе путем агенција за запошљавање, што се популарно зове рад на лизинг. 

– Приликом доношења садашњег Закона о раду, статус радника који се запошљавају путем 

агенција за запошљавање, а због противљења синдиката, заправо упоште није решен – каже 

Ранка Савић. – И даље сам на истом становишту као и тада – да је то било погрешно јер њихов 

положај није законски регулисан, и то је потребно променити. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/rada-na-neodredjeno-rado-cemo-se-secati
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Што се тиче евентуалног укидања рада на неодређено време, указује Ранка Савић, за сада то 

није тема о којој се у Србији разговара, али је веома актуелно у Босни и Херцеговини, где се 

тренутно мења радно законодавство. 

– Заснивање радног односа на одређено време је општи тренд у Европи, и права је реткост да 

се неко запосли на недоређено време. Иако се о томе код нас још не разговара, сигурно је да 

ће се тај тренд прелити и на нашу земљу, односно питање је времена када ће и то доћи на 

ред, као општи тренд и жеља да се одговори на све захтеве послодаваца. Да је тако, потврђује 

и то што у Србији приватни послодавци раднике, по правилу, запошљавју на одређено време – 

каже Ранка Савић. 

По њеним речима, запошљавање на одређено време за раднике значи даље погршавање 

положаја и нову несигурност, мада, како истиче, ни рад на неодређено време, по новом 

Закону о раду, не даје велику сигурност раднику да неће остати без посла. Ипак, запослење на 

неодређено има велике погодности у односу на оно које се заснива на одређени временски 

рок јер је приликом запошљавања на одређено време радник у сталном страху да ће остати 

без посла и у потпуности зависи од послодоваца. 

Она каже и да се радни однос на одређено време може применити у свим областима рада и за 

све степене образовања – од највишег до најнижег. То је, указује наша саговорница, устаљена 

процедура у ЕУ те је уобичајено да се склопи уговор с, рецимо, лекаром, или архитектом на 

две године, а потом се он продужава или не, у зависности од потребе. 

– По важећем закону, код нас се рад на одређено време може засновати најдуже две године. 

Међутим, то у пракси може значити и много дуже – да се запосленом да отказ па одмах поново 

запосли, на исти рок, или неки други – каже Ранка Савић. 

Д. Млађеновић 

  

Расте број незапослених 

По речима Зорана Мартиновића, стопа незапослености у 2014. години била је 16,7 одсто. П 

проценама ММФ-а, стопа незапослености с којом ће Србија завршити ову годину пројектована 

је на 20,7 одсто, али се очекују позитивни трендови. 

 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/resenje-za-centar-za-strna-zita_590848.html 

Rešenje za Centar za strna žita 

KRAGUJEVAC -  

Predstavnici Centra za strna žita razgovaraće u ministarstvu prosvete i nauke o mogućnostima 

da se pronađe rešenje za opstanak ove najstarije naučno istraživačke ustanove iz oblasti 

poljoprivrede na Balkanu, osnovane 1898. godine. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/resenje-za-centar-za-strna-zita_590848.html
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Predsednica Samostalnog sindikata Centra za strna žita, Ljiljana Mijailović, je rekla agenciji Beta 

da je na sastanak u ministarstvu prosvete, u 11 časova, pozvana delegacija Centra u čijem će 

sastavu biti vršilac dužnosti direktora i predsednik Skupštine Centra, predsednik sindikata i 

rukovodilac naučnog odseka. 

Zbog finansijskih problema i nerešenog statusa ustanove radnici Centra za strna žita su u štrajku od 

30. marta. 

Prema rečima Mijailovićeve račun Centra je u blokadi za oko 20 miliona dinara, a zaposlenima se 

duguje 19 zarada. 

"Mi smo u stalnom kontaktu sa republičkom i lokalnom vlašću da pronađemo rešenje za Centar", 

rekla je Mijailovićeva. 

Ona je istakla da je potrebno da se na prvom mestu saniraju neki dugovi, da se pokrene posao, a 

radnici počnu da primaju zarade. 

U Centru radi 47 zaposlenih među kojima je 6 naučnih radnika koji se finansiraju po projektima iz 

republičke kase. 

Zbog dugovanja za zarade naučnih radnika iz 2011. godine, kada se njihove plate nisu namirivale iz 

budžeta Republike i projekata, ova grupa radnika je sudskim putem zatražila isplatu dugovanja. 

Za razliku od njih ostali radnici Centra nisu utuživali poslodavca za zaostala primanja. 

"Po izvršnim presudama tih 6 zaposlenih naučnih radnika, u petak je bila zakazana licitacija za 

prodaju osnovnih sredstava Centra kod privatnog izvršitelja. Oni potražuju oko deset miliona 

dinara, a vrednost popisanih sredstava je procenjena na oko 6 miliona, što je i tri puta niže od 

realne cene", rekla je Mijailovićeva. 

Prema njenim rečima licitacija je odložena do 27. aprila, čime je obezbeđeno dodatno vreme da se 

na drugi način pronađe rešenje za finansijske probleme. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-uskladiti-zarade-sa-evropskim_590807.html 

Sindikat: Uskladiti zarade sa evropskim 

BEOGRAD -  

Sindikat zaposlenih Policije večeras je osudio inicijativu Unije poslodavaca Srbije (UPS) da se 

menja Zakon o radu i da se zaposlenima ukine plaćanje prevoza, toplog obroka i istakao da 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-uskladiti-zarade-sa-evropskim_590807.html
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kada se Unija već poziva na zakone u Evropi i navodi da se ta prava ne plaćaju, onda prvo treba 

da se usklade zarade u Srbiji približno sa onim u Evropi. 

Sindikat je istakao u saopštenju da je i vazeći Zakon o radu obespravio radnička prava i da najnoviji 

zahtevi Unije poslodavaca Srbije nikako ne mogu biti prihvatljivi za zaposlene u Srbiji. 

Sindikat podseća da u mnogim evropskim zemljama zaposleni, pored mnogo veće zarade u odnosu 

na zarade u Srbiji, imaju plaćen topli obrok, regres, pauzu, 13 platu, i mnoge druge benifite koje 

samo stimulišu radnike da i posle redovnog rada ostaju prekovremeno da rade jer se taj rad mnogo 

više vrednuje i mnogo više je plaćen. 

Zarade u Srbiji su najniže u Evropi i okruženju i ako država hitno ne iznađe rešenja za poboljšanje 

standarda zaposlenih u Srbiji, doći će do kolapsa jer više od 70 odsto zaposlenih ne može 

obezbediti osnovna sredstva za preživljavanje i plaćanje obaveza prema državi, upozorio je 

sindikat. 

 

 

 


