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 Радио 021 

Србија има 24.000 синдиката и најмање заштићена права радника 
 

Према броју синдикалних организација, Србија се налази на самом европску врху, али када је 

реч о заштити радничких права, то није случај, пише новосадски портал Радио 021. 

Често се истиче податак да је у Србији за 25 година синдикалног плурализма формирано преко 

24.000 синдиката. 

Највећи број њих има печат, потпис и жиро рачун, али ипак основну улогу заштите радника не 

остварује. Маргинализација синдиката довела је до тога да се измене Закона о раду из 2014. 

године, којима су се противили сви синдикати, донесу без консултације са радницима, који су 

због тога неколико пута излазили на улице. 

Председник Савеза самосталних синдиката Војводине Горан Милић узрок слабости 

синдикалних организација проналази у политици. 

"Ово је земља у којој политика држи нож и погачу. Ако причамо о реалној слици Србије, онда 

морамо признати да су све инстанце у друштву које се боре за права становника ове земље, 

укључујући и радничке синдикате, на нули или тик изнад нуле. Код нас уопште није немогућа 

мисија да се донесе закон без јавне расправе. Сам положај нам је тежак, јер се боримо са 

Владом на једној страни, која доноси закон којим се умањују права радника, а са друге стране 

имамо проблем са поверењем грађана, који сматрају да им синдикати нису од помоћи", 

објашњава Милић за 021. 

Међутим, поред политике, проблем је и у разједињености синдиката, која је управо производ 

њиховог великог броја. Иако у Србији постоји неколико великих синдиката, у које су 

интегрисани мањи, делује као да то није довољно да се услови у којима радници раде доведу до 

европског стандарда. 

На потребу за укрупњавањем синдиката указао је недавно и министар за рад и запошљавање 

Александар Вулин. Иако је на Првом конгресу Конфедерације слободних синдиката министар 

указао да су држава и синдикати на истој страни, такав утисак се не стиче уколико се у обзир 

узме то да управо Закон о раду, према којем је довољно свега три радника за оснивање 

синдиката, поспешује уситњавање синдикалних организација. 

Председница Асоцијације слободних и независних синдиката Ранка Савић за 021.рс оцењује 

овакве поруке Вулина лепим, али указује управо на проблеме у законској регулативи. 
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Трагом најаве да ће држава учинити све да помогне останак и опстанак Фијата остане у 

Србији 

Држава запоставила фабрику у којој је сувласник 

* Запослени већ неколико година упозоравају државу да постоји опасност од отпуштања * 

Премијер најавио да ће се укључити у решавање проблема у Фијату тек када су радници 

најавили протесте, тврде у синдикатима 

АУТОР: ЗОРАН РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Уочи састанка са руководством синдиката компаније Фијат Крајслер аутомобили 

Србија, заказаног за прекосутра, мандатар Александар Вучић поручио је да ће држава учинити 

све да помогне останак и опстанак Фијата у Србији. 

- Разговараћемо са италијанском владом и представницима Фијата и са радницима и даћемо 

све од себе да, колико је могуће, с наше стране помогнемо - рекао је Вучић, напомињући да је 

до сада намерно ћутао о проблемима Фијата и о најављеном отпуштању радника, јер је 

председник владе, а не страначки лидер, те да и даље не може никоме да говори ништа о 

уговору с Фијатом, и то кривицом оних који су га направили. Нагласио је, међутим, да је Србија 

дала за Фијат више новца него за све друге инвестиције заједно. 

Ове изјаве забринуле су упућену јавност, јер испада да је, осим разговора са Путином о 

бесцаринском увозу Фијатових возила, намерно ћутао и неколико година уназад ништа није 

предузимао да, као премијер државе која је сувласник ФЦА Србија, та компанија не дође у 

ситуацију да производњу аутомобила и број запослених смањује за трећину. Иначе, 

шумадијски радници и њихови синдикални представници годинама уназад упозоравали су да 

таква могућност постоји, и позивали га да дође у крагујевачку фабрику аутомобила и укључи се 

у решавање њених проблема. 

Премијер, међутим, није одговарао на позиве да започне преговоре са топ менаџментом 

Групације Фијат Крајслер о евентуалној производњи још једног модела у Крагујевцу, чиме би 

Србија поново, као у време када је Застава била на врхунцу, постала респектабилан произвођач 

и извозник аутомобила. Није реаговао ни на позиве и апеле да Влада напокон одреди свог 

представника за председника фабричког Надзорног одбора, па ФЦА Србија већ готово годину 

дана функционише без органа управљања, што, опет, сведочи о односу врха државе према 

компанији чији је сувласник. 

Вучић је, без обзира на то шта мисли о уговору са Фијатом и онима који су га потписивали, јер 

је реч о документу иза којег стоји држава, морао да се одазове на позив крагујевачких радника, 

тврде у синдикатима. Наглашавају да је индикативно то да је премијер престао да ћути тек кад 

је, након најављеног отпуштања, 5.000 радника Фијат Крајслер аутомобили Србија и њених 

овдашњих коопераната најавило излазак на крагујевачке улице. Да ли би садашња незавидна 

ситуација у крагујевачкој фабрици аутомобила била избегнута да је Влада благовремено 

реаговала и барем покушала да "учини све да Фијат остане у Србији", питање је на које нема 

конкретног одговора. У сваком случају, уговор са Фијатом истиче у септембру 2018. и ето 
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прилике да будућа влада у новим преговорима са топ менаџментом Групације Фијат Крајслер 

испреговара боље услове за државу Србију од оних важећих. 

Исплативо улагање 

Чињеница је да крагујевачка фабрика спада међу најмодерније у свету, што је индустријска 

драгоценост коју нема ниједна земља у ближем и ширем окружењу. И што, наравно, кошта. 

Америчка администрација је у опстанак банкротираног Џенерал моторса пре коју годину 

уложила више од стотину милијарди долара, и исплатило се - ЏМ је поново једна од две водеће 

аутомобилске компаније на свету и један од генератора индустријског развоја водеће светске 

економије. 

 

 

Цене хране у Србији за трећину ниже од ЕУ просека 

Наша земља на 69 одсто европског просека а у региону, намирнице јефтинија само у 

Македонији 

Аутор: Ј. Антељ И. Албуновић  
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Стандард у Србији је на 45 одсто просека Европске уније, у Црној Гори је на 52 одсто, 

Македонији 40, а у БиХ на 38 одсто, објавио је „Еуростат”. Закључак најновијег извештаја 

европске статистике је да су се бивше југословенске републике, прошле године, приближиле 

такозваној стварној појединачној потрошњи која је, сматрају стручњаци, најбољи показатељ 

куповне моћи. Подаци, заправо, говоре колико је новца потребно у свакој држави појединачно 

да би се задовољио исти животни стандард. 

– То значи да је у Србији потребно 45 одсто мање пара него у некој другој држави која се сматра 

просеком ЕУ. Ако је тамо за задовољење свих тих потреба потребно 1.000 евра код нас је 

довољно 450 евра – објашњавају у Републичком заводу за статистику. 

„Еуростат” је до ових резултата стигао тако што је праћен ниво потрошачких цена у 38 

европских држава. Користили су јединствену методологију. У ову статистику укључене су не 

само цене хране већ 400 различитих група производа међу којима и цене здравствених услуга, 

транспорта, становања, комуналија, беле технике и других услуга које су потребне 

домаћинству. Методологија је изузетно сложена, подаци се прикупљају на једном месту и 

обрађује их „Еуростат”. Што је најважније производи морају да буду упоредиви. 

Крајњи резултат овог извештаја указује да постоје огромне разлике између најјефтинијих и 

најскупљих земаља у односу на просек. Када је реч о храни, рецимо, она је најјефтинија у 

Пољској (63 одсто од пресека) а најскупља у Данској – са индексом од чак 145 одсто. Међу 

државама које нису чланице Уније највише новца за храну издвајају Швајцарци – 79 одсто 

више од европског просека, тамо су скупљи и хлеб и риба, уље, воће... Ипак, месо је рекордер 

јер килограм кошта чак 150 одсто више него у просеку. 

Србија је по ценама хране и безалкохолних пића на 69 одсто европског просека а у региону 

основне намирнице су јефтиније само у Македонији (58 одсто) где су најниже и цене алкохола 

и цигарета. Ипак по ценама млека, сира и јаја најближи смо онима које, у просеку, плаћају 

европски потрошачи (79 одсто). 

Ако постоји рај за пушаче онда су то све државе нашег региона у којима се цигарете и даље 

плаћају и до шест пута мање него у најскупљој Норвешкој. Изнад просека у ЕУ су и Велика 

Британија, Швајцарска, Исланд, Шведска, Ирска… 

У Србији је цена дувана на 35 одсто европског просека а у Македонији на 25 одсто. То је још 

један показатељ да и те како има простора за поскупљење које од следеће године најављују 

дуванска индустрија и држава. 
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ЕУ прати и цене наркотика 

Не чуди што се листа производа чија кретања прати „Еуростат” сматра најсвеобухватнијом. У 

категорији хране на њој се налазе све врсте меса, прерађевина, житарица, рибе и морских 

плодова, путер, маргарин, све врсте уља, кафа, какао, џем, мед, чак и сладолед и помфрит.... 

Међутим, за нас је било изненађење да се уз дуван прате и цене наркотика. У Републичком 

заводу за статистику рекли су нам да Србија не прати цене наркотика нити сивог тржишта 

уопште али су нам потврдили неке државе Европске уније то већ раде. Али, како кажу, ове цене 

се процењују, односно не прате на исти начин као остале. 

– Нисмо размишљали да цене наркотика укључимо на листу јер би то захтевало више људи и 

најважније морали бисмо да обезбедимо поузданост података. Где ћете наћи колико кошта 

дрога? Тешко је добити такве податке јер је реч о сивој зони – кажу у РЗС. 

 

 

ПОХВАЛЕ И НОВИ ЗАДАЦИ Србија и ММФ постигли договор о 

четвртој и петој ревизији аранжмана 

Аутор: Сузана Лакић  

Плате и пензије у 2016. треба да остану на тренутном нивоу, а о њиховом повећању 

разговараћемо крајем године, изјавио је шеф мисије ММФ Џејмс Руф. 

- Њихово повећање није било у фокусу разговора приликом ове посете. Ово је средина 2016. и 

јасно је да плате и пензије у овој години треба да остану на истом нивоу. Ту тему ћемо 

размотрити када будемо дошли крајем године да разговарамо о буџету за 2017. - поручио је Руф 

на конференцији поводом успешне четврте и пете ревизије аранжмана. 

Како је изјавио, ММФ је задовољан резултатима. Процену раста Србије за 2016. због тога су 

подигли са 1,8 на 2,5 одсто БДП. 

- Добри резултати се настављају. Економски раст јача, инфлација је остала на ниском нивоу. 

Под условом да се до краја године настави боља наплата прихода, дефицит би требало да падне 

на око 2,5 одсто БДП са четири процента. Међутим, и даље постоје важни изазови, посебно у 

областима реформе јавних и државних предузећа - указао је Руф. 
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Говорећи о смањењу броја запослених, Руф је оценио да је Влада одлуку о рационализацији 

спровела на задовољавајућем нивоу. Ипак, напоменуо је да је додатно смањење потребно, али 

да убудуће фокус треба да буде на побољшању квалитета јавног сектора. 

- Мањи акценат треба да буде на бројкама. Разлог је то што постоје области са вишком 

запослених, али има и места где постоји потреба за додатним запошљавањем - оценио је Руф. 

Одговарајући на питање шта ће бити са ценом струје, он је казао да то треба да реше Влада и 

Светска банке, али и да “људи треба да се навикну на регулисање цена“. 

Министар финансија Душан Вујовић подвукао је да је смисао програма да се обезбеде трајне и 

одрживе основе за раст. 

- То је као код операције кука, када се поставља питање када ће болесник моћи да хода. Он то не 

сме ни прерано ни прекасно - казао је он. 

 Србији ће због позитивне оцене аранжмана са ММФ додатно бити стављено на 

располагање 147 милиона евра. 

Премијер Александар Вучић је указао на то да су тешки задаци пред Србијом и да ће најтежи 

бити рационализација и систематизација Електропривреде Србије. 

- Биће тешко, али морамо тиме да се бавимо. Треба нам и фармацеутска реформа и уштеде 

локалних самоуправа, јер је много новца бацано - рекао је Вучић. 
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ЕПС: Цена струје иста бар до краја године 

Аутор: С. Лакић  

Поскупљење струје није предвиђено планом пословања за ову годину, изјавио је јуче за "Блиц" 

директор ЕПС Милорад Грчић. 

Разлог је, како је казао, то што је ЕПС прошлу годину завршио с профитом од 2,5 милијарди 

динара уместо планираног губитка од 21,5 милијарди, али и то што цена струје на тржишту 

никада није била нижа. Он је ипак додао да је цена струје код нас најнижа у Европи. 

Међутим, како је пре неки дан поручио шеф мисије ММФ-а Џејмс Руф , "људи у Србији треба да 

се навикну на регулисање цене струје из године у годину". 

На питање хоће ли струја ове године поскупети, рекао је да ће овај пут, уместо ММФ-а, о томе 

одлучивати Влада и Светска банка. 

Министар за енергетику Александар Антић јуче није желео да говори о цени струје, али се из 

Владе више пута могло чути да она није потпуно економска и да ће Влада постепено ићи ка 

томе. 

ЦЕНА СТРУЈЕ у евроцентима по кW/х 

Грчка 17,62 

Хрватска 13,12 

Румунија 13,12 

Црна Гора 9,88 

Бугарска 9,57 

Македонија 8,29 

БиХ 8,28 

Србија 6,45 

 

С друге стране, из Светске банке поручују да је ЕПС у великим финансијским проблемима и да 

је повећање прихода и смањење расхода нужно. 

- Гледамо на које је све начине могуће повећати приходе и смањити расходе како би се смањио 

дуг ЕПС-а, који је јако велики. Са стране прихода, могуће је повећати цену струје или наплату. 

Постоји и могућност смањења расхода, а најбоље је повећавати приходе и смањивати трошкове 
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- оценили су у Светској банци за "Блиц", а из њихове изјаве јасно се може закључити да 

сматрају да би до поскупљења у сваком случају требало да дође јер је то најбржи и 

најједноставнији начин да се поправи крвна слика ЕПС-а. 

Струја у Србији поскупела је последњи пут у августу 2015. за 12 одсто. 

 


