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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:566490-NSZ-Stopa-nezaposlenosti-u-Srbiji-179-

odsto 

NSZ: Stopa nezaposlenosti u Srbiji 17,9 odsto 
Tanjug  

Stopa nezaposlenosti u drugom kvartalu ove godine iznosi 17,9 odsto, što je smanjenje za 1,3 

odsto u odnosu na prvi kvartal, kao i smanjenje za 2,4 odsto u odnosu na drugi kvartal 2014., 

pokazali su podaci ankete Republičkog zavoda za statistiku 

BEOGRAD - Stopa nezaposlenosti u Srbiji u drugom kvartalu ove godine iznosi 17,9 odsto, što je 
smanjenje za 1,3 odsto u odnosu na prvi kvartal, kao i smanjenje za 2,4 odsto u odnosu na drugi 
kvartal 2014., pokazali su podaci Ankete o radnoj snazi Republičkog zavoda za statistiku (RSZ). 

Podaci pokazuju da anketna stopa zaposlenosti za drugi kvartal 2015. godine iznosi 51,7 odsto (za 

stanovništvo radnog uzrasta starosti od 15 do 64 godine), a broj zaposlenih procenjen je na 

2.467.273 lica. 

To, kako se navodi u saopštenju Nacionalne sluţbe za zapošljavanje, predstavlja povećanje za 1,8 

odsto u odnosu na prethodni kvartal, i za 2,4 odsto u odnosu na drugi kvartal 2014., kada je iznosila 

49,3%. 

Prema anketi, u drugom kvartalu 2015. godine godine došlo je do povećanja broja zaposlenih za 

189.589 lica u odnosu na drugi kvartal lane. 

Podaci za avgust pokazuju da je registrovano 737.838 lica na evidenciji NSZ. U odnosu na prethodni 

mesec broj nezaposlenih je smanjen za 1.235 lica ili za 0,17 odsto. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:566495-Na-Balkanu-cena-struje-pada-u-Srbiji-raste 

Na Balkanu cena struje pada, u Srbiji raste 
M. L. JANKOVIĆ  

Dok na zapadnom Balkanu vrednost električne energije pada, jedino se kod nas najavljuju 

poskupljenja. U Srbiji kilovat 8, a u Hrvatskoj 15 dinara. Avgustovski računi već veći za 12%, a 

sledeće godine opet poskupljenje 

SRBIJA je iz prethodnog meseca izašla sa većim računom za struju od 12 odsto, a novo poskupljenje 
već je zacrtano za narednu godinu. Dok je kod nas stalno prisutan trend rasta cena kilovata, 
situacija kod komšija je obrnuta. Vrednost električne energije na evropskom trţištu pada, pa su 
zato i Makedonija i Hrvatska spustile svoje prosečne cene struje za domaćinstva. Stručnjaci 
objašnjavaju da Srbija kaska za susedima jer je kod nas struja već jeftina pa će narednih godina 
morati dodatno da poskupljuje. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:566490-NSZ-Stopa-nezaposlenosti-u-Srbiji-179-odsto
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:566490-NSZ-Stopa-nezaposlenosti-u-Srbiji-179-odsto
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:566495-Na-Balkanu-cena-struje-pada-u-Srbiji-raste
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Prosečna maloprodajna cena struje za domaćinstva u Makedoniji u prvoj polovini 2015. iznosila je 

5,024 denara, odnosno 9,73 dinara po kilovat-času, što je 1,29 odsto manje nego u istom periodu 

prošle godine. Dok je Makedonija zabeleţila relativno minorno pojeftinjenje, hrvatski potrošači 

plaćaće izmeĎu 1.000 i 2.000 dinara godišnje manje za struju, kada se ušteda preračuna u našoj 

valuti. Pojeftinjenje obuhvata 1.999.794 domaćinstva koja su korisnici HEP. Ipak, trenutna cena 

kilovata kod naših zapadnih suseda je 15,6 dinara, dok je kod nas 8,04 dinara. 

Ovo su prvi rezultati pada trţišne cene struje u regionu i Evropi, gde je energija trenutno niţa od 

očekivane zbog usporavanja ekonomskog rasta. Tako je cena sa 55 evra po megavat-času pala na 

oko 40 evra. 

- U Evropi padaju trţišne cene struje - kaţe Nikola Rajaković, profesor na ETF i bivši drţavni 

sekretar u ministarstvu rudarstva i energetike. 

I MMF TRAŢI JOŠI u Memorandumu o razumevanju, koji je Srbija u junu potpisala sa MeĎunarodnim 
monetarnim fondom, stoji da će elrktrična struja, po ugledu na avgustovsko poskupljenje, otići još 
nagore. Taj trend će se, prema Memorandumu, nastaviti i u 2016. i 2017. godini. 

- Dostizanje trţišne cene struje u Srbiji zbog toga treba produţavati maksimalno koliko se moţe, a 

istovremeno raditi na dva posla - povećanju energetske efikasnosti i podizanju efikasnosti rada 

elektroenergetskih preduzeća. Osim poskupljenja struje od 1. avgusta za 12 odsto, u sledećoj 

godini struja bi mogla da poskupi još jednom, za oko 10 odsto. To je neophodno i dovoljno za 

izgradnju nove elektrane koja decenijama nije izgraĎena u Srbiji. 

Tendenciju potvrĎuje i predsednik Nadzornog odbora EPS Branko Kovačević, koji kaţe da se Srbija 

tek priprema da prati trţište. 

- Cene u Evropi su niţe jer je industrija pala - objašnjava Kovačević. - Problem kod nas je što je 

naša cena meĎu najniţima u Srbiji i nije trţišna. Srbija će moći da prati trend evropskih cena kada 

svoju postavi na isti nivo. 

Da za kilovate plaćamo najmanje u Evropi, potrošačka udruţenja sumnjaju. 

- Cena kilovat-časa stvarno jeste najjeftinija u Srbiji - kaţe Petar Bogosavljević, predsednik 

Udruţenja potrošača. - Ipak, kada se na to doda deo u računu za obračunsku snagu i troškove 

distributera, ukupna cena nije najpovoljnija. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:566424-Privreda-staje-na-noge 

Privreda staje "na noge" 
D. Marinković  

Ekonomski institut procenjuje da će rast srpskog BDP prevazići projekciju MMF. Rast BDP-a u 

ovoj godini iznosiće od 0,6 do jedan odsto, ocenjuju u Institutu 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:566424-Privreda-staje-na-noge
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U SRBIJI u 2015. godini, umesto planiranog pada bruto domaćeg proizvoda BDP-a od 0,5 odsto, 
moţe se očekivati rast od 0,6 odsto, ocenili su saradnici Ekonomskog instituta u Srbiji. 

- Taj rast BDP-a mogao bi da bude i do jedan odsto, ako privredi budu dostupniji jeftiniji izvori 

finansiranja, efikasnije sprovoĎenje infrastrukturnih projekata - naglasio je Stojan Stamenković na 

predstavljaju časopisa "Markoekonomske analize i trendovi" (MAT). - Rast će podstaći i pokretanje 

druge visoke peći u Ţelezari, pokretanje industrije automobila u "Fijatu" i početak izvoza u Rusiju. 

Stamenković je podsetio da su i MeĎunarodni monetarni fond i NBS revidirali prethodne projekcije 

rasta na plus 0,5 odsto za ovu godinu, a analitičari MAT-a su, kako je kazao, bili još malo 

optimističniji pa su ocenili da će rast biti 0,6 odsto. 

On je istakao da je drţava ostvarila fantastičan rezultat kada je reč o republičkom budţetu. Tako 

je u drţavnoj kasi u julu zabeleţen suficit od 2,2 milijarde dinara, treći put ove godine, pa je 

manjak u budţetu kumulativno gledano od početka godine iznosio 24,2 milijarde dinara. To je 30 

odsto manji minus nego u istom period 2014. godine. 

KREDITISTRATEGIJA za rešavanje problema nenaplativih, "loših" kredita dobila je pozitivnu ocenu 
MMF-a, ali uz zaključak da bi je sada trebalo i sprovesti. - Visok udeo nenaplativih kredita u Srbiji 
od 22,7 odsto ozbiljan je rizik za ekonomski oporavak zemlje - ističu u MAT-u. - Praktično, 
ograničava banke da kreditiraju, a to dovodi do slabe likvidnosti firmi i samih graĎana. 

Prema njegovim rečima, mere fiskalne konsolidacije - veći neporeski prihodi za čak 80 odsto i 

manji rashodi za zarade u javnom sektoru i penzije značajno su uticali na smanjenje deficita. 

Analize Ekonomskog instituta pokazuju da su strane investicije u Srbiji u prvom polugodištu ove 

godine iznosile 742 miliona evra, a prošle godine 821 milion evra. 

- Za oţivljavanje srpske privrede, stabilan i dugoročan rast, potrebno je da neto strane investicije 

iznose više od 1,5 milijardi evra - ukazao je Stamenković. 

Realno je, smatraju u MAT-u, da će do kraja 2017. bez posla u javnom sektoru ostati izmeĎu 30.000 

i 40.000 ljudi. Vladimir Vučković ističe da je realno da ove godine iz javnog sektora ode 30.000 do 

40.000 ljudi, iako je sporazumom sa MMF predviĎeno da na platnom spisku bude manje oko 75.000 

ljudi. 

VEĆI PROMET, MANjI ŠVERC 
 
 
PROMET u maloprodaji konstantno raste. U prvih sedam meseci ove godine, u odnosu na isti period 
prethodne, prodaja je povećana 1,9 odsto. Posmatrano na meĎugodišnjem nivou, taj rast je i veći. 
Ekonomisti smatraju da rast prometa nije realan, već posledica prelivanja iz "sive" zone u legalne 
tokove. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/589463/Radnici-Srpske-fabrike-stakla-traze-od-vlasnika-da-plati-dug-za-struju-i-gas 

Radnici Srpske fabrike stakla traže od vlasnika da 
plati dug za struju i gas 

G. Jevremović  

Sindikati Srpske fabrike stakla iz Paraćina stakla pozvali su danas većinskog vlasnika, bugarski 

konzorcijum “Glas industri”, da izmiri dugovanja za utrošenu struju i gas po dogovoru sa Vladom 

Srbije. 

Dugovi za struju i gas narasli na 950 miliona dinara: Iz Srpske fabrike stakla 

Sindikalci su podsetili da je na sastanku 31. jula u Vladi Srbijedogovoreno realizacija od 10. do 15. 

septembra. EPS je krajem avgusta upozorio Staklaru da će isključiti napajanje strujom 1 septembra 

ukoliko se ne ispoštuje protokol od 27. jula. TakoĎe, i “Srbijagas” je najavio isključenje gasa zbog 

neplaćanja računa. 

  

Ni 10 dana dana nakon poslednjeg dogovora nisu realizovane uplate, ali sindikalci navode u 

saopštenju da se 850 radnika “još nada da će većinski vlasnik ispuniti obećanja i isplatiti dugove, te 

sačuvati fabriku, jer je prethodno investirao daleko više u nove kapacitete“.  

 

Najavljena sednica Nadzornog odbora treba da donese nove vesti o budućnosti Staklare, kaţu 

sindikalci.  

 

Zaposlenima je na zborovima radnika predlagano da se odreknu dela zarada kako bi se olakšala 

trenutna situacija, ali to nije usvojeno. Račun tog preduzeća blokiran je od novembra 2014. 

godine. Staklara duguje za struju i gas 950 miliona dinara. 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/589463/Radnici-Srpske-fabrike-stakla-traze-od-vlasnika-da-plati-dug-za-struju-i-gas
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/585866/Odlozena-seca-struje-Fabrici-stakla-u-Paracinu
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/589383/Sest-firmi-iz-Srbije-medju-top-500-u-centralnoj-Evropi 

Šest firmi iz Srbije medju top 500 u centralnoj 
Evropi 

Na tradicionalnoj rang listi revizorsko-konsultantske kuce "Dilojt" "Top 500 kompanija u centralnoj 

Evropi" za 2015. godinu, na osnovu ostvarenih prihoda u prethodnoj godini nalazi se šest kompanija 

iz Srbije u odnosu na 10 iz prošlogodišnje liste. 

Kompanije iz Srbije su prošle godine ostvarile 3,5 odsto manje prihode u odnosu na one iz 2013, 

navodi se u izveštaju objavljenom na sajtu "Dilojta". 

Najbolje rangirana srpska kompanija na listi za 2015. je NIS, koji na listi 50 najuspešnijih 

kompanija iz energetskih sektora u centralnoj Evropi zauzima 34. mesto, a na listi 500 kompanija 

63. mesto, kao i prošle godine, uz prihode od prodaje od 2,19 milijardi evra, ili 4,4 odsto manje u 

odnosu na 2013. 

 

Sledeća firma na listi je JP EPS, koji je na listi top 50 energetskih kompanija na 39. mestu, a na 

listi top 500 na 88. mestu (tri mesta lošije u odnosu na prošlu godinu), sa prihodima od prodaje od 

1,72 milijarde evra, 7,2 odsto slabijim nego u 2013. 

"Dunav osiguranje" se na listi 50 vodećih kompanija iz osiguravajućeg sektora nalazi na 49. mestu, 

jednu poziciju bolje u odnosu na prošlogodišnju listu, dok na listi top 500 nije rangiran. 

 

Medju srpskim kompanijama na listi top 500 je i Telekom Srbija na 197. mestu, zatim Tarkett Bačka 

Palanka na 308, JP Srbijagas na 354. i Merkator-S na 359. mestu. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/589335/Prosvetari-porucuju-Vladi-Ili-jednokratna-pomoc-ili-STRAJK 

Prosvetari poručuju Vladi: Ili jednokratna pomoć ili 
ŠTRAJK! 

Tanjug  

Sindikati obrazovanja zatraţili su danas da vlada konačno saopšti kada će zaposlenima u prosveti 

biti isplaćena dogovorena jednokratna pomoć i u kom iznosu, inače će ponovo razmotriti štrajk i 

izlazak na ulicu. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/589383/Sest-firmi-iz-Srbije-medju-top-500-u-centralnoj-Evropi
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/589335/Prosvetari-porucuju-Vladi-Ili-jednokratna-pomoc-ili-STRAJK
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Traţimo da vlada poštuje sporazum sa sindikatima, potpisan prošle školske godine, kojim se 

obavezala da isplati jednokratnu pomoć, rekao je predsednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav 

Pavlović. 

 

On je na konferenciji čelnika tri od četiri reprezentativna sindikata u prosveti, istakao da iz vlade 

konačno mora da se saopšti kada će biti dodeljena pomoć. 

Sporazum je od jednog dela sindikata potpisan u februaru a potom su ga u aprilu verifikovali i 

preostali sindikati, nakon cega je višemesečni štrajk okončan. 

 

Predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković najavio je da će sindikati, u 

slučaju izostanka pomoći, morati da traţe korekciju koeficijenata, posebno ako izostanu platni 

razredi čija se primena najavljuje od 1. januara sledeće godine, od čega, kako je rekao, nema 

ništa. 

"Plate u prosveti Srbije su najmanje u regionu", rekao je Brajković, uz ocenu da ništa iz sporazuma 

nije ispunjeno i da je sada "samo još veći haos". 

 

Predsednik Granskog sindikata radnika u prosveti Srbije "Nezavisnost" Tomislav Ţivanović ukazao je 

na neuvaţavanje prava zaposlenih u prosveti i stakao da su pravilnik o ceni usluga u osnovnim i 

srednjim školama i Zakon o utvrdjivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru uneli haos 

u škole. 

Čelnici sindikata će, kako je rečeno, sledeće sedmice odrţati sastanak i proveriti raspoloţenje 

članstva za štrajk, ukoliko se vlada ne oglasi. 

Konferenciji nije prisustvovao niko iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, pa su novinari 

postavili pitanje da li su se sindikati podelili, što je na skupu demantovano, uz objašenjenje da 

sindikati samo imaju različite metode delovanja. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Pale-prve-suspenzije-u-Zelezari.sr.html 

Пале прве суспензије у Железари 

Фабричке контролне службе испитују да ли је приликом пријема нових радника било 

корупције, од чега зависи да ли ће се у истрагу укључити и полиција 

Смедерево – Након што је Независни синдикат металаца „Железаре Смедерево” указао на 
малверзације око запошљавања нових радника у сектору „Производње гвожђа”, о чему је 
„Политика” писала, јуче су суспендована двојица руководилаца тог погона – Дарко Ђорђевић и 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Pale-prve-suspenzije-u-Zelezari.sr.html
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Ранко Ристић. Потврду ове информације добили смо у Независном синдикату металаца, а по 
свему судећи, реч је о интерној ревизији која је у току. „Железарине” службе контроле 
испитују да ли је приликом пријема нових радника било елемената корупције, од чега зависи 
да ли ће се у истрагу укључити и полиција. 
– Познато је да нико није гадљив на паре. Ако комисија за пријем одлучује самовољно, у 
мраку, како да знамо да ли је суштина у родбинско-кумовским везама или је позадина нешто 
друго. Наш синдикат нема доказе, али имамо разлоге да сумњамо, каже Милета Гујаничић, 
председник Независног синдиката металаца. 

И док се ремонти Високе пећи 1 приводе крају, а њено паљење заказује за крај септембра, те 
вести постају сенка афере око пријема нових радника. Реч је о конкурсу који је и расписан 
баш за погон „Производње гвожђа”, односно за потребе Агломерације и Високе пећи, где се 
због паљења друге пећи тражи 80 нових људи. Гујаничићев синдикат захтева од Петера 
Камараша, првог човека ХПК тима, да информише запослене и јавност „ко то све муља у 
’Производњи гвожђа’” и да одмах стане на пут овлашћењима која поједини менаџери 
злоупотребљавају. „Ниједан радник убудуће не може да буде запослен, а да нема пуну 
сагласност свих чланова комисије за пријем“, поручио је НСМ у писму у које је „Политика” 
имала увид. 

 Овај синдикат наставља да раскринкава малверзације око новог запошљавања. Конкретним 
примерима, управљачком тиму „железаре” стављено је до знања да „проблем лежи углавном 
у делу домаћег менаџмента који за своје функције нема адекватне квалификације”. Таквих 
није мало у челичани, наводе у НСМ називајући их „курсаџијама”, а баш они „малтретирају, 
шиканирају раднике, одлучују о пријему новозапослених међу којима је највише деце њихових 
пријатеља, рођака, сарадника...” 

Зато што немају потребне квалификације, на овај начин купују лојалност својих сарадника и 
праве обруч послушника око себе. То је уједно и разлог што примају кога они хоће, јер им 
образовани кадар представља претњу за њихова руководећа места, сматра Гујаничић. 
Примера ради, у „Производњи гвожђа” на место „руковаоца вагонопревртача” примљен је 
аутоелектричар чији је отац шеф смене у том погону, што је, сматра НСМ, превагнуло у односу 
на квалификације. 

Поменут је случај, сада већ покојног радника Ранка Спасића, који је избачен са посла због 
крађе шест тона бакра из складишта, а да ниједан менаџер за безбедност није добио чак ни 
прекор, као да је то могло да се изнесе непримећено из фабрике. Ту је и случај Милоша 
Павића који је, како тврди НСМ, упркос резултатима у сектору ФТО, добио отказ због уличне 
туче и прекршајне пријаве коју је „зарадио” пре запослења у „Железари”, а због које му је 
забрањено ношење оружја, наводи овај синдикат. Даље се тврди да је пре два месеца 
примљен радник који је украо извесну количину никла, а да је изостала одговорност за оне 
који су га запослили. На другој страни, радник „Енергетике Драгослав Ракић, који има 
седморо деце, не може да запосли свог сина у фабрици, па су приморани да се сналазе да 
прехране породицу. Оваквих случајева има још, тврде у Независном синдикату металаца. 

-------------------------------------------------------------- 

Обрнут ред потеза 
 Гујаничићев синдикат оптужује „колеге из једног другог синдиката” да сачекују 
новозапослене у погонима и уместо да их упознају са правима и обавезама из колективног 
уговора, гурају им приступнице под нос, са по две-три хиљаде динара, часте их соковима, 
кафом… 
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– Да ли ови новопримљени радници траже посао у „Железари” да би осигурали своју и 
егзистенцију својих породица или да на самом почетку упознавања фабрике почињу да уче 
друге занате – мито и корупцију, пита НСМ. 

Оливера Милошевић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/uloga_sindikata_mora_da_bude_znacajna.4.html?news_id=307673 

Forum "Mogući pravci revitalizacije sindikalnog pokreta" u organizaciji Fondacije "Fridrih Ebert" i 

Centra za razvoj sindikalizma 

Uloga sindikata mora da bude značajna 
* Poslodavci mnogo bolje organizovani i kvalitetnije artikulišu svoje poslovne interese pred 

institucijama Evropske unije nego što to čine sindikalci 

AUTOR: G. VLAOVIĆ 

Beograd - Zastupanjem javnog interesa, uključivanjem članstva u proces kolektivnog 

pregovaranja, poboljšanjem agitacije i nuĎenjem novih usluga svojim članovima, sindikati u Srbiji, 

sledeći primere iz regiona i Evrope, mogu da uvećaju članstvo i povrate ugled i značaj koji su 

nekada imali, zaključak je učesnika Drugog sindikalnog foruma "Mogući pravci revitalizacije 

sindikalnog pokreta" koji su u Beogradu organizovali Fondacija "Fridrih Ebert" i Centar za razvoj 

sindikalizma. 
Docent Filozofskog fakulteta u Zagrebu Dragan Bagić istakao je da sindikalni pokret u 

Evropi i razvijenim drţavama sveta, s izuzetkom skandinavskih zemalja, gubi na značaju i broju 
članova još od sredine 80-ih. 

- Postoji više političkih i ekonomskih razloga za taj pad, a neki od najvaţnijih su 
svakako udaljavanje socijaldemokratskih partija od striktnog zastupanja sindikalnih interesa, rast 
usluţnog sektora, na uštrb proizvodnog, gde je stepen zastupljenosti zaposlenih u sindikatima 
znatno manji, kao i uticaj finansijskog sektora na zbivanja u ekonomiji i njegovo faktičko 
izdvajanje u posebnu i nezavisnu granu koja diktira pravila realnom sektoru - objašnjava Bagić. 

Prema njegovim rečima sindikati mogu da povećaju broj članova intenzivnom 
regrutacijom, nuĎenjem novih raznovrsnih usluga članstvu kao što su pravne usluge, popusti za 
kupovinu i slično kao i ukrupnjivanjem sindikalnih organizacija kroz prelazak sa granskog 
organizovanja na stvaranje "megasindikata". 

Roland Tremper, potpredsednik nemačkog sindikata Ver.Di za Berlin istakao je da su 
poslodavci mnogo bolje organizovani i kvalitetnije artikulišu svoje poslovne interese pred 
institucijama Evropske unije nego što to čine sindikalci širom Starog kontinenta. 

- Sindikati u Nemačkoj u poslednjih 15 godina znatno su oslabili i konstantno su gubili 
članstvo. Razlog su pre svega privatizacija u javnom sektoru i zatvaranja preduzeća u istočnoj 
Nemačkoj, što je dovelo do otpuštanja ali i sve veći broj radnika koji stalno menjaju poslove, ne 
zadrţavaju se duţe vremena na istom ili rade više od jednog kako bi preţiveli i na taj način su u 
nemogućnosti da se sindikalno organizuju - naveo je Tremper. On je dodao da su sindikati u 
Nemačkoj počeli brojčano da jačaju onog trenutka kada su shvatili da treba da istaknu zahtev za 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/uloga_sindikata_mora_da_bude_znacajna.4.html?news_id=307673
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minimalnu cenu rada, što je privuklo nove članove u njihove redove kao i intenzivnija komunikacija 
i učešće sindikalne baze u pregovorima o kolektivnim ugovorima. 

Miloš Baković Jadţić, iz Centra za politike emancipacije istakao je da sindikati u Srbiji 
treba da uzmu značajniju ulogu u borbi protiv mera štednje i privatizacije javnih preduzeća i da na 
tom planu treba da saraĎuju sa svim društvenim pokretima sa kojima dele iste ili slične stavove. 

- Odbranom javnih preduzeća od privatizacije sindikati bi graĎanima demonstrirali da 
su društveno odgovorni i sačuvali bi brojna radna mesta koja bi nakon svojinske transformacije tih 
sistema bila izgubljena. Zadatak sindikata je i da razbiju propagandu o "višku zaposlenih" u javnom 
sektoru i da argumentovano objasne da je javni sektor u Srbiji suviše mali i da ga treba proširiti u 
cilju kvalitetnije usluge u zdravstvenom, školskom i administrativnom sektoru a i u cilju borbe 
protiv kriminala i korupcije treba jačati institucije poput sudstva, poreske uprave i druge - istakao 
je Miloš Baković Jadţić. 

Bojan LaĎevac, iz Fondacije "Fridrih Ebert" u Beogradu naglasio je da su sindikati u 
defanzivi i da je upravo to bio razlog za organizovanje foruma na kome bi se sindikalna javnost u 
Srbiji upoznala sa tim šta njihove kolege iz Evrope i regiona čine kako bi se suprotstavile tom 
negativnom trendu. Srećko Mihailović, iz Centra za razvoj sindikalizma je istakao da je cilj 
organizovanja foruma "Mogući pravci revitalizacije sindikalnog pokreta" izlazak iz postojeće krize. 

- Ono što je indikativno je to da postoje razne ideje na koji način krizu prebroditi, ali 
problem nastaju kada te ideje treba realizovati, odnosno razviti procedure i metode za njihovo 
sprovoĎenje. Upravo zato ovakvi skupovi imaju veliki značaj u iznalaţenju praktičnih rešenja za 
nuţnu revitalizaciju sindikalnog pokreta - zaključio je Mihailović. 

Vraćaju se u igru 
- Sindikati u Hrvatskoj su od 2000. godine uspeli da povrate deo uticaja i da mobilišu 

članstvo naročito kroz pokretanje raznih referendumskih procedura i pretnjama političkoj eliti da 
će u slučaju da ne doĎe do kompromisa sa njihovim zahtevima, sindikalci uzeti direktno učešće u 
političkoj borbi - naglasio je Bagić. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/inicijativa__sledece_nedelje_u_skupstini_srbije_.4.html?news_id=307671 

Prikupljen potreban broj potpisa za pokretanje postupka izmena Zakona o penzijsko invalidskom 

osiguranju 

Inicijativa sledeće nedelje u skupštini Srbije 
AUTOR: Z.R. 

Kragujevac - Inicijativu Udruţenja "Opcija pet" za izmene i dopune Zakona o 

penzijskom i invalidskom osiguranju do juče je potpisalo oko 3.500 prekobrojnih radnika iz nekoliko 

gradova u Srbiji, čime je ispunjen uslov da se ona naĎe pred poslanicima u Skupštini Srbije. 
Reč je o udruţenju koje okuplja bivše radnike iz više firmi, najvećim delom iz grupe 

Zastava, koji su 2011. napustili svoje fabrike uz opciju iz ponuĎenog socijalnog programa da do pet 
godina, uz mesečne nadoknade, provedu na evidenciji nezaposlenih, jer je to bio period tokom 
koga su mogli da ispune jedan od tada dva zakonska osnova za penzionisanje - ili 40 godina radnog 
staţa, ili 65 godina ţivota. MeĎutim, prilikom izmena Zakona o PIO, zakonodavac nije imao u vidu 
ovu situaciju, iako je tim radnicima bilo obećano da se eventualne izmene radnog ili penzionog 
zakonodavstva neće odnositi na njih. Prema novim pravilima, jedini uslov za odlazak u punu 
penziju jesu navršene godine ţivota, što sada oko 6.000 radnika koji su po tom programu otišli iz 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/inicijativa__sledece_nedelje_u_skupstini_srbije_.4.html?news_id=307671
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firmi, ne ispunjava iako imaju dovoljno radnog staţa. Oni bi, ako se inicijativa ne prihvati, umesto 
u punu, morali da odu i "trajno prevremenu penziju", što znači da će im primanja biti umanjena i 
do 20 odsto. 

Predsednik udruţenja "Opcija pet" Aleksandar Petrović, kaţe da je 3.500 prikupljenih 
potpisa više nego dovoljno za pokretanje inicijative za izmenu zakona o PIO, što će, prema 
njegovim rečima, Skupštini Srbije, biti predato tokom naredne sedmice. 

Potpisivanje inicijative, koje je počelo 25. avgusta, završeno je u Kragujevcu i 
Trsteniku, a još uvek traje u Kraljevu, Kruševcu, Smederevskoj Palanci i Novom Sadu, rekao je 
Petrović , napominjući da očekuje da će biti prikupljeno oko 6.000 potpisa. 

Toliko prekobrojnih radnika je, prema nezvaničnim procenama, i oštećeno 
promenama zakona. U Udruţenju "Opcija pet" tvrde i da je retroaktivna promena Zakona o PIO 
neustavna, te da će se, ukoliko inicijativa u Skupštini ne obezbedi izmene tog akta, obratiti sudu, 
najpre u zemlji, a potom, ako bude potrebe, i u Strazburu.  
 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/na_pomolu_novi_strajk_u_skolama.55.html?news_id=307725 

Reprezentativni sindikati obrazovanja nezadovoljni radom resornog ministra 

Na pomolu novi štrajk u školama 
AUTOR: V.A. 

Reprezentativni sindikati obrazovanja najavili su da će naredne sedmice doneti odluku o štrajku i 

da će vladi dati rok do koga očekuju da ispuni ono što je predviĎeno sporazumom, potpisanim još u 

februaru, najavljeno je na jučerašnjoj konferenciji za novinare čelnika Sindikata obrazovanja 

Srbije, GSPRS "Nezavisnost" i Sindikata radnika u prosveti Srbije. 

Branislav Pavlović, predsednik Sindikata obrazovanja Srbije, rekao je da zaposleni u obrazovanju 
očekuju odgovor kada će dobiti jednokratnu pomoć i u kom iznosu i šta će biti sa najavljenim 
uvoĎenjem platnih razreda, koji bi trebalo da počnu da se primenjuju od 1. januara 2016. Pavlović 
je naveo da će verovatno biti zatraţena i ostavka ministra prosvete SrĎana Verbića, koji je "svojim 
eksperimentisanjem i diletantskim voĎenjem obrazovanja izazvao dosad nezabeleţen haos i 
neizvesnost u školama". On je naveo da je ministar nekoliko puta menjao pravilnike o ceni usluga u 
osnovnim i srednjim školama, zbog čega rasporeĎivanje nenastavnog osoblja u mnogim obrazovnim 
ustanovama još nije završeno. 

  
Predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković najavio je da će prosvetari, u 
slučaju da platni razredi ne počnu da se primenjuju od naredne godine, traţiti "razumnu korekciju 
koeficijenata". Brajković je rekao da su plate prosvetnim radnicima najniţe u regionu i da resorno 
ministarstvo i vlada nisu ispunili ništa iz sporazuma već su napravili dodatni haos.  

 
 Na pitanje Danasa da li je najava novog štrajka prazna pretnja, s obzirom na to kako se prethodni 
protest završio, Branislav Pavlović je odgovorio odrično, napominjući da se u meĎuvremenu 
problemi toliko nakupili, da će zaposleni sigurno reagovati.  

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/na_pomolu_novi_strajk_u_skolama.55.html?news_id=307725
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- Naravno da su ljudi razočarani, ali videćemo kakvo je raspoloţenje. Ako nema raspoloţenja, nema 
ni štrajka. U ovoj zemlji ništa nije uraĎeno, a da nije bilo pritiska i štrajka - smatra Pavlović. 
On je naveo da će i Unija sindikata prosvetnih radnika biti pozvana na sastanak naredne nedelje, 
na kojem će se razgovarati o štrajku. Na pitanje novinara da li su se sindikati podelili, s obzirom da 
jučerašnjoj konferenciji nisu prisustvovali predstavnici Unije, Pavlović je rekao da svi sindikati 
imaju zajednički cilj - da se poboljša poloţaj prosvetnih radnika, ali koriste različite metode 
delovanja.  
Sindikati su ukazali i da će dodatni haos u školama nastati kada u oktobru počne primena Zakona o 
načinu odreĎivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji u prosveti neće dovesti do 
racionalizacije, jer se na radna mesta onih koji odu u penziju moraju zaposliti drugi.  

- Taj zakon, kojim se uvodi diskriminacija ţena i zaposlenih u javnom sektoru, suprotan je 
Konvenciji 111 MeĎunarodne organizacije rada o diskriminaciji u pogledu zapošljavanja, Ustavu 
Srbije i zakonima o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju - rekao je Branislav Pavlović, 
napominjući da preporuka koju je ministar Verbić uputio direktorima škola u vezi sa primenom tog 
zakona nije obavezujuća i ne znači ništa.  

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/minimalac-nedovoljan-i-za-puko-prezivljavanje 

Минималац недовољан и за пуко преживљавање 
 

Колико ће зарађивати радници којима ће бити исплаћивана минимална зарада у Србији 
наредне године још је непознаница јер представници Социјално-економског савета нису 
донели одлуку  

Како саставити крај с крајем 

о висини минималне цене рада за 2016. годину. Док се то не деси, износ минималне зараде, 
који би требало да важи за наредну годину, остаје исти – 121 динар по радном сату. 

Да ли је договор могућ показаће се наредних дана пошто је за наредну недељу заказана нова 
седница СЕС-а, али је велико питање да ли се различити ставови преговарача – послодаваца, 
те представника министарстава финансија и рада и синдиката могу приближити. Наиме, 
синдикалци се залажу за повећање минималне зараде, а остали преговарачи су за то да она 
остане иста. Одлука ће, ипак, морати да се донесе, а уколико не буде договора, о висини 
минималне зараде одлучиће Влада Србије – до 15. септембра. 

Дакле, копља се ломе око тога да ли ће минимална зарада у Србији наредне године бити око 
21.000 динара, или око 24.000, колико би износила уколико би био прихваћен предлог 
синдиката, који су тражили да минимална цена рада по радном сату буде 143,5 динара. То 
значи да се синдикалци залажу за то да се минимална месечна зарада увећа око 3.000 динара, 
што је, преведено у основне животне намирнице – око 20 литара млека и тридесет векни 
хлеба. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/minimalac-nedovoljan-i-za-puko-prezivljavanje
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Свакако да не треба сумњати у оно што каже председник Уније послодаваца Србије Небојша 
Атанацковић – да се нису стекли услови за повећање минималне цене рада, да још увек нема 
назнака да ће ове године, али ни следеће, доћи до значајнијег раста привредне активности, да 
фирме имају мање промета, да се смањила потрошња и да су се у неким општинама повећали 
парафискални намети фирмама. Ипак, не треба сумњати ни у то да запослени радник у 
Србији, који прима минималну зараду – а процене су да их је и до око 4000.000 – с тим износом 
не може саставити крај с крајем, без обзира на врсту финансијске акробације. Слободно би се 
могло рећи да велики број људи у Србији, који сваки дан долазе на посао, живи на ивици 
беде. 

А за то је потребно само погледати стварне трошкове живота јер је за пуњење потрошачке 
корпе у Србији у јуну је било потребно око 67.000 динара, а за минималну потрошачку корпу 
око 37.800 динара. То заправо значи да, чак и ако два члана домаћинства зарађују минималну 
зараду, једва да могу да напуне ону минималну, у којој, без сумње, много тога недостаје. При 
томе, за стан од 45 квадратних метара с грејањем – само за комуналне трошкове потребно је 
око 12.000 динара, па од преосталог новца треба јести, купити уџбенике, платити трошкове 
превоза, купити одећу, обућу, живети сваки месец. 

Због тога се синдикати и залажу за то да се минимална зарада повећа јер би то ипак значило 
онима који је примају. Како каже председник УГС „Независност” Бранислав Чанак, јасно је да 
износ важећег минималца није довољан за подмиривање трошкова живота једночланог 
домаћинства, а камоли породице, а да се ситуација неће значајно променити ни ако се зарада 
повећа. Ипак, Чанак каже да би било добро да се направи макар мали помак у висини 
минималне зараде, посебно што се непрестано говори да Србија излази из кризе. 

Председник Савеза самосталних синдиката Војводине Горан Милић указује на то да је сваки 
коментар о висини минималне зараде и цени рада, као и ставу да је повећање немогуће – 
излишан. 

– То демантује стварност јер је недавно струја поскупела, а људи су суочени с великим 
проблемима свакодневног живота – почела је школа, ускоро ће и грејна сезона... а новца је 
све мање – каже Милић. 

Д. Млађеновић 

У ЕУ радни сат од четири евра па до 42 
Да се у земљама Европске уније више зарађује није никаква тајна, а сат рада у приватном 
сектору вреди око 25 евра, иако, наравно, у зависности од земље, разлике постоје. Тако је 
прошле године у Бугарској сат рада вредео око четири евра, у Руминији око пет, Мађарској 
око осам, Немачкој око 31, у Данској чак око 42 евра, док је у Србији радни сат коштао око 
2,30 евра, а од те суме радник је добијао око 1,7 евро. 

– Трошкови радне снаге у укупним трошковима пословања у Србији износе око 33 одсто, што  
је значајно мање него у развијеним земљама где је то учешће и до 64 одсто, колико је у 
Холандији – рекла је недавно Живка Пржуљ с Београдске банкарске академије. 
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Sindikati prosvete traže obećanu jednokratnu 
pomoć 
 
Sindikati obrazovanja zatraţili su da vlada konačno saopšti kada će zaposlenima u prosveti biti 
isplaćena dogovorena jednokratna pomoć i u kom iznosu, inače će ponovo razmotriti štrajk i izlazak 
na ulicu. 

Predsednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović rekao je da prosvetari od Vlade traţe da 

poštuje sporazum sa sindikatima, potpisan prošle školske godine, kojim se obavezala da isplati 

jednokratnu pomoć. 

Na konferenciji čelnika tri od četiri reprezentativna sindikata u prosveti, Pavlović je istakao da iz 

vlade konačno mora da se saopšti kada će biti dodeljena pomoć, prenosi Tanjug. 

Deo sindikata sporazum je potpisao u februaru, a potom su ga u aprilu verifikovali i preostali 

sindikati, nakon čega je višemesečni štrajk okončan. 

Predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković najavio je da će sindikati, u 

slučaju izostanka pomoći, morati da traţe korekciju koeficijenata, posebno ako izostanu platni 

razredi čija se primena najavljuje od 1. januara sledeće godine, od čega, kako je rekao, nema 

ništa. 

"Plate u prosveti Srbije su najmanje u regionu", rekao je Brajković, uz ocenu da ništa iz sporazuma 

nije ispunjeno i da je sada "samo još veći haos". 

Predsednik Granskog sindikata radnika u prosveti Srbije "Nezavisnost" Tomislav Ţivanović ukazao je 

na neuvaţavanje prava zaposlenih u prosveti i stakao da su pravilnik o ceni usluga u osnovnim i 

srednjim školama i Zakon o utvrĎivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru uneli haos 

u škole. 

Čelnici sindikata će, kako je rečeno, sledeće sedmice odrţati sastanak i proveriti raspoloţenje 

članstva za štrajk, ukoliko se vlada ne oglasi. 

Konferenciji nije prisustvovao niko iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, pa su novinari 

postavili pitanje da li su se sindikati podelili, što je na skupu demantovano, uz objašenjenje da 

sindikati samo imaju različite metode delovanja. 
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