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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=04&dd=10&nav_id=599300 

СССС: Хапсити несавесне послодавце 

Извор: Бета  

Београд -- Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић 
подржава најаву да ће бити хапшени послодавци који забрањују оснивање синдиката.  

Он је казао да су синдикати још раније, односно од кад је почела приватизација у Србији, 
упозоравали и указивали на проблем немогућности организовања синдиката у појединим 
фирмама.  

"Говорили смо конкретно које фирме, који послодавци, који власници и шта је то што раде. 
Осим разумевања до сада није било реакција. Очекујем да ово није предизборна 
кампања", казао је Орбовић. 

Према његовим речима, синдикално организовање је уставно право 
и они који то крше требало би да одговарају.  
 
Председник СССС је додао да синдикално организовање не 
спречавају само стране фирме, већ је много више домаћих фирми, 
али није желео да наведе које су то фирме, наглашавајући да је 
синдикат спреман да у "писаној форми и са потписом укаже на 
њих".  
 
"Ми имамо информације да су поједини министри када су 
преговарали о продајама предузећа, страним инвеститорима 
обећавали да неће имати синдикате и да ће радницима због 
тога исплаћивати 10 одсто изнад минималне зараде, што је 
неприхватљиво за ову земљу", казао је он.  
 
Орбовић је додао да су "то чувене инвестиције које политичари сада обилазе и показују 
како су доброчинитељи и како су довели стране инвеститоре и благостање у Србији, не 
гледајући шта они раде према запосленима и колико их израбљују". 

УПС: Радници незаинтересовани за синдикате 

Радници у великом броју предузећа у Србији су незаинтересовани за синдикално 
организовање и сарадњу са послодавцима у поспешивању производње и боље организације 
рада, каже портпарол Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић. 

 

Министар унутрашњих 
послова Србије и 
председник 
Социјалистичке партије 
Србије (СПС) Ивица 
Дачић је казао да је у 
неким предузећима чији 
су власници страни 
инвеститори забрањено 
оснивање синдиката и 
најавио је да ће хапсити 
такве послодавце. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=04&dd=10&nav_id=599300
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=04&dd=10&nav_id=599155
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"Немамо сазнања да чланови Уније послодаваца, међу којима је 
велики број иностраних инвеститора, спречавају раднике да 
огранизују синдикат, али је чињеница да у одређеном броју фирми 
нема синдиката јер радници нису заинтересовани да их оснивају", 
рекао је Рајић.  
 
Он је истакао да је интерес послодавца да има што бољу 
комуникацију са радницима, јер то доприноси квалитету рада и 
продуктивности, а тиме и већем профиту.  
 
"Далеко од тога да су послодавци савршени, без озбира да ли 
су страни или домаћи инвеститори, али ни синдикати не раде оно 
што би било од користи радницима, односно не боре се да фирма 
има што већи профит како би и они имали већу зараду", рекао је 
Рајић.  
 
Он је додао да би запослени преко синдиката и синдикалних 
централа требало да се боре за исплату бруто плате, како би 
део новца који зарађују уместо што га дају држави издавајали за 
бољу здравствену заштиту или штедњу за старост. 

БЕТА 

http://www.naslovi.net/2012-04-10/beta/pravo-je-radnika-da-osnuju-sindikat/3350673 

Право је радника да оснују синдикат 

Бета  

БЕОГРАД, 10. априла 2012. (Бета) - Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) 
Љубисав Орбовић изјавио је у уторак да подржава најаву министра унутрашњих послова Србије 
Ивице Дачића да ће хапсити послодавце који забрањују оснивање синдиката. 
 
Он је агенцији Бета казао да су синдикати још раније, односно од кад је почела приватизација у 
Србији, упозоравали и указивали на проблем немогућности организовања синдиката у 
појединим фирмама. 
 
"Говорили смо конкретно које фирме, који послодавци, који власници и шта је то што раде. 
Осим разумевања до сада није било реакција. Очекујем да ово није предизборна кампања", 
казао је Орбовић. 
 
Портпарол Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић казао је медјутим, и да су радници у 
великом броју предузећа у Србији незаинтересовани за синдикално организовање и сарадњу са 
послодавцима у поспешивању производње и боље организације рада. 
 
"Немамо сазнања да чланови Уније послодаваца, медју којима је велики број иностраних 
инвеститора, спречавају раднике да огранизују синдикат, али је чињеница да у одредјеном 
броју фирми нема синдиката јер радници нису заинтересовани да их оснивају", рекао је Рајић 

Поводом изјаве 
министра полиције 
Ивице дачића, Рајић је 
истакао да је то 
предизборна порука 
гласачима. "Ако су 
радници у некој фирми 
спречени да организују 
синдикат они то треба да 
пријаве и да се боре за 
своја права", казао је 
Рајић и додао да у 
финансијском сектору, 
као и у великом броју 
медија, скоро да и нема 
синдиката јер запослени 
за такво организовање не 
показују интерес. 

 

 

http://www.naslovi.net/2012-04-10/beta/pravo-je-radnika-da-osnuju-sindikat/3350673
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агенцији Бета. 
 
Министар рада и социјалне политике Србије Расим Љајић изјавио је да има посредна сазнања о 
томе да послодавци забрањују оснивање синдиката у својим фирмама, али да се радници 
плаше да то пријаве да не би изгубили посао. 
 
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић изјавио је да свако ко нарушава слободу 
синдикалног организовања мора да се суочи са последицама и да нико не може да умањује 
права радника. 
 
"Министар унутрашњих послова и заменик премијера добија на стотине писама и представки 
које указују на то да се радници страних компанија које су од наше државе добиле паре да 
отворе те компаније не понашају према радницима у складу са нашим законом", рекао је Дачић 
на конференцији за новинаре у Палати Србија. 
 
"Синдикално организовање је слободно и свако ко то нарушава мора да се суочава са 
последицама", рекао је Дачић. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1080244/Sindikati%3A+Strategija+je+%22spisak+lepih+%C

5%BEelja%22.html 

Синдикати: Стратегија је "списак лепих 
жеља" 

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године "списак је лепих жеља", футуристички 
пројекат који не уважава реалност слабог друштвеног и економског развоја, тврде синдикати 
просвете. 

Председник Синдиката образовања Србије Бранислав Павловић оценио је да је предлог 
стратегије развоја образовања до 2020. године "списак лепих жеља" за чију реализацију неће 
бити довољно средстава. 

За реализацију стратегије предвиђа се издвајање од шест одсто бруто националног производа, 
што је, према тврдњи Павловића "магична цифра", с обзиром на, како каже, црне прогнозе 
привредног раста. 

Такође, документ, који је тренутно на јавној расправи, израђен је без икаквог учешћа чланова 
синдиката из области образовања, што је недопустиво, рекао је Павловић. 

Како тврди, у стратегији се наставници третирају само као извршиоци посла, који треба да буду 
обучени, квалитетни, одговорни, а нигде се не говори о платама и могућности да се напредак у 
каријери некоме и финансијски исплати. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1080244/Sindikati%3A+Strategija+je+%22spisak+lepih+%C5%BEelja%22.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1080244/Sindikati%3A+Strategija+je+%22spisak+lepih+%C5%BEelja%22.html
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"Када су аутори Стратегије све лепо предвидели, зашто нису предвидели и европске плате до 
2020. године", упитао је Павловић на конференцији за новинаре. 

Стратегија предвиђа реизбор наставника у основним и средњим школама, што, како тврди, 
нигде у Европи не постоји. 

Велики проблем је и предвиђено финансирање образовања по ученику, које ће, уколико 
заживи, довести до катастрофалних последица, отпуштања наставника и неједнаких плата за 
исти рад, рекао је Павловић и навео да ће се Синдикат образовања томе оштро супротставити. 

Председник Синдиката просвете "Независност" Томислав Живановић указао је на 
нелогичности у стратегији које се тичу високог образовања. 

"Стратегија је неизводљива, јер нема очекиване привредне активности", сматра Живановић, 
наводећи да план од 30 одсто високообразованог становништва није реалан јер то, како каже, 
нисмо могли да остваримо ни за претходних 50 година. 

Челници синдиката постављају и питање зашто би једна влада на крају мандата на брзину 
усвајала овакав документ који сигурно неће бити реализован, сматрајући да је све "део 
предизборне кампање и маркетиншки трик". 

Јавна расправа о стратегији образовања почела је 3. априла у Врању, а биће завршена у 
Суботици 18. априла. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1080396/Radnike+ne+zanima+sindikat%3F.html 

Раднике не занима синдикат? 

У великом броју предузећа у Србији радници нису заинтересовани за синдикално 
организовање и сарадњу са послодавцима, тврди Драгољуб Рајић из Уније послодаваца Србије. 
Унија нема сазнања да њени чланови спречавају синдикално организовање. 

Радници у великом броју предузећа у Србији незаинтересовани су за синдикално организовање 
и сарадњу са послодавцима у поспешивању производње и боље организације рада, изјавио је 
портпарол Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић. 

"Немамо сазнања да чланови Уније послодаваца, међу којима је велики број иностраних 
инвеститора, спречавају раднике да огранизују синдикат, али је чињеница да у одређеном броју 
фирми нема синдиката, јер радници нису заинтересовани да их оснивају", рекао је Рајић 
агенцији Бета. 

Он је истакао да је интерес послодавца да има што бољу комуникацију са радницима, јер то 
доприноси квалитету рада и продуктивности, а тиме и већем профиту. 

"Далеко од тога да су послодавци савршени, без озбира на то да ли су страни или домаћи 
инвеститори, али ни синдикати не раде оно што би било од користи радницима, односно не 
боре се да фирма има што већи профит како би и они имали већу зараду", рекао је Рајић. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1080396/Radnike+ne+zanima+sindikat%3F.html
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Поводом изјаве министра полиције Ивица Дачића да ће хапсити послодавце који спречавају 
организовање синдиката, Рајић је истакао да је то предизборна порука гласачима. 

"Ако су радници у некој фирми спречени да организују синдикат, они то треба да пријаве и да 
се боре за своја права", рекао је Рајић и додао да у финансијском сектору, као и у великом броју 
медија, скоро да ни нема синдиката, јер запослени за такво организовање не показују интерес. 

Он је додао да би запослени преко синдиката и синдикалних централа требало да се боре за 
исплату бруто плате, како би део новца који зарађују уместо што га дају држави издавајали за 
бољу здравствену заштиту или штедњу за старост. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/gradjevinci_danas_pocinju_strajk_gladju.4.html?news_id=237949 

Радници крагујевачког предузећа „Ратко Митровић“ радикализују протест  

Грађевинци данас почињу штрајк глађу 

Аутор: З. Радовановић 

Крагујевац - Радници приватизоване грађевинске фирме „Ратко Митровић“, који протестују 
због отварања стечаја протестују још од 22. марта, револтирани су нечињењем државе и од 
данас ступају у колективни штрајк глађу.  

- За надлежне ћемо убудуће имати два основна захтева. Први је да нам полиција саопшти докле 
се стигло са истрагом о пословању „Ратка Митровића“. Према нашим сазнањима, из 
документације коју смо доставили инспекторима Одељења за привредни криминал, било је 
малверзација. Други захтев је да нам власник фирме Драгољуб Пантић одмах исплати и уплати 
све што нам дугује, од неисплаћених зарада до неуплаћених доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање, па да се растанемо за сва времена. Држава, после тога, може с њиме да 
ради шта хоће - рекао је за наш лист председник синдиката у „Ратку Митровићу“ Предраг 
Радовић. 

Синдикат и радници тог предузећа тврде да је Пантић свесно изазвао стечај, како би се 
ослободио дугова и запослених. Он је, тврде у синдикату, приходе „Ратка Митровића“ стављао 
на рачун своје матичне фирме „Неимар“, док је купљено предузеће оптерећивао дуговима и 
кредитима, и на тај начин га довео до стечаја, а више од 100 радника отерао на улицу.  

- Полицији смо у више наврата достављали документацију и доказе о Пантићевим 
малверзацијама, али до сада ништа није урађено, што нас наводи на сумњу да иза начина на 
који он „послује“ стоји држава. У таквој ситуацији не преостаје нам ништа, него да пажњу 
јавности привучемо штрајком глађу, казао је Радовић.  

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/gradjevinci_danas_pocinju_strajk_gladju.4.html?news_id=237949


7 

 

http://www.danas.rs/danasrs/izborna_groznica/odazvala_se_na_ljajicev_poziv.1089.html?news_id=237970 

Славица Савић, Савез самосталних синдиката  

Одазвала се на Љајићев позив 

Аутор: Мирјана Р. Миленковић 

Београд - Оног тренутка када сам постала кандидаткиња за народну посланицу, поднела сам 
оставку на место секретарке Већа Савеза самосталних синдиката Србије. То сам учинила 22. 
марта, у шта се може уверити свако ко погледа сајт СССС. Очекујем да ће је Веће прихватити на 
првој наредној седници, 27. априла - каже за Данас Славица Савић из Већа СССС и 
кандидаткиња за народну посланицу на листи „Избор за бољи живот - Борис Тадић“.  

Шта можете да постигнете за побољшање статуса радника као посланица и верујете ли да ће 
вас колеге у парламенту подржати ?  

- Да ли ће ме колеге посланици послушати или не, видећемо. Посланици су сада власници 
мандата, па могу да очекујем да ће бар неки од њих послушати своју савест, а не само ставове 
партијских врхушки. Статус радника не зависи само од синдикалне борбе, већ и од многих 
законских решења за која је надлежна Народна скупштина. А оно на чему ћу посебно 
инсистирати је да одређени законски пројекти морају обавезно да прођу договорену процедуру, 
односно да претходно буду разматрани на седницама Социјално-економског савета. Из 
искуства знам да су све досадашње владе понекад умеле да заобиђу СЕС.  

Зашто сте ушли у политику када је ваш синдикат одлучио да се неће политички ангажовати?  

- Тачно, Савез самосталних синдиката донео је одлуку да не уђе у политику, нити самостално, 
нити у оквиру неке странке. Веће је проценило да би улазак у политику тако велике и масовне 
организације какав је СССС могао да доведе до одређених проблема унутар Савеза и до 
незадовољства оних чланова који преферирају неку другу политичку опцију. Поштујући такву 
одлуку Већа, дала сам оставку. Ако је моје опредељење да прихватим позив 
Социјалдемократске партије Србије Расима Љајића било погрешно, а мислим да није, 
консеквенце ћу сносити само ја.  

Да ли ћете свом чланству саветовати да не штрајкује уколико уђете у власт?  

- То сигурно никада не бих учинила. Штрајкови и протести су легитимна средства синдикалне 
борбе, посебно онда када су исцрпљене све друге могућности, када послодавац не жели да 
преговара, када се оглушује о захтеве запослених, када не поштује њихова елементарна права 
или их драстично крши.  

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/izborna_groznica/odazvala_se_na_ljajicev_poziv.1089.html?news_id=237970
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http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Za-isti-rad-primaju-dve-plate-iz-Beograda-i-Pristine.sr.html 

За исти рад две плате, из Београда и 
Приштине 

Шездесет запослених у СО Косовска Митровица које финансира и држава Србија у наредних 15 
дана мораће да се одрекну примања из косовског буџета, каже министар Горан Богдановић 

 
Министарство просвете у Приштини: Предраг Стојчетовић позвао српске просветаре на 
моралну одговорност и обавезу да се одрекну пара које подижу у косовским банкама Фото А. 
Васиљевић 

Косовска Митровица – Запослени на Косову и Метохији који се финансирају из буџета 
Републике Србије у наредне две недеље мораће да се одрекну новчаних примања које им даје и 
влада у Приштини из косовског буџета. У противном им следе откази. 

У складу са Законом о раду и радним односима Републике Србије, а на основу дописа које је 
још 17. марта прошле године упутио Горан Богдановић, министар за Косово и Метохију, свим 
институцијама које послују у складу са системом српске државе, одговорност ће сносити 
руководиоци, односно представници локалне самоуправе, директори школа, здравствених 
установа и предузећа, који морају да се одреде да ли ће у својим установама имати и оне који 
крше закључак Владе Републике Србије из 2003. године. 

Ово је за „Политику” рекао Горан Богдановић поводом писма које је Крстимир Пантић, 
председник општине Косовска Митровица, упутио министарству тражећи „инструкције како да 
поступи са 60 радника општинске управе у Косовској Митровици који су и на платном списку 
косовске владе”: 

„Закон је сасвим јасан. Ја не могу да одговарам, понаособ, Крстимиру Пантићу, јер је очигледно 
да он бежи од одговорности. Зашто од мене тражи инструкције, када пред собом има Закон о 
раду и радним односима Републике Србије, који је јасан и где се каже да лица са подручја 
Косова и Метохије могу само по једном основу да остварују примања, као што су плате, зараде и 
друга примања на основу рада, новчане накнаде, привремене новчане накнаде, а све у складу са 
ставом 8. закључка Владе Републике Србије од пре девет година”, наглашава за наш лист 
Богдановић. 

Председник општине Косовска Митровица Крстимир Пантић је на редовној седници СО 
одборницима саопштио да је локална самоуправа дошла „у посед списка радника које плаћа 
косовска влада, а на којем се налази и 60 радника општинске управе у Косовској Митровици”. 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Za-isti-rad-primaju-dve-plate-iz-Beograda-i-Pristine.sr.html
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Пантић је за „Политику” потврдио да је јавна тајна да је од укупно 109 радника колико је 
запослено у локалној косовскомитровичкој самоуправи њих 49 на списку државе Србије, док је 
преосталих 60 од 2002. године и на платном списку консолидованог косовског буџета. 

Цео текст прочитајте у штампаном издању од 11. априла. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Osetan-pad-proizvodnje.sr.html 

Осетан пад производње 

 
Ретке су фабрике у којима су радници имали пуне руке посла ове зиме  

Србији прети рецесија у 2012. години ако индустријска производња настави да пада, оценио је 
Стаменковић. У фебруару ове године индустријска производња имала је највећи пад од 2000. 
године. У последњих 30 година само три пута забележен је већи месечни пад производње, и то 
у јуну 1992. када су уведене санкције, априлу 1999. у време НАТО бомбардовања и октобру 
2000. године у време демократских промена у Србији. 

Десезонирани индекс индустријске производње у фебруару нижи је од просека претходне 
године за 14,6 и за 13 одсто је мањи него у јануару 2012. године. 

По Стаменковићу питање је да ли се пад индустријске производње у фебруару може приписати 
само леденом таласу због којег су уведене рестрикције струје привреди или је у питању јачање 
тренда пада производње из друге половине 2011. године. – Могуће је да је дошло до погоршања 
и интензивирања пада индустријске производње и нисам сигуран да се може остварити ни 
снижена пројекција раста БДП у 2012. од 0,5 одсто – рекао је он. 

Стаменковић је казао и да је забрињавајуће што је у фебруару забележен пад у свим областима 
прерађивачке индустрије, истичући да је производња гвожђа и челика била 73 одсто мања него 
у јануару и 86 одсто мања него у фебруару 2011. године. 

Компензација за пад у производњи гвожђа и челика, како је оценио, могао би да буде почетак 
производње у „Фијату” у Крагујевцу, али је неизвесно у којој мери ће то моћи да се надокнади 
због стања на светском тржишту аутомобила. 

Стаменковић је казао и да су настављене лоше тенденције у спољнотрговинској размени, 
прецизирајући да је извоз у фебруару мањи за 20 одсто него у истом месецу 2011, а увоз је 
порастао за три одсто. 

Ј. Р. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stednja-mala-za-minuse.sr.html 

Штедња мала за минусе 

Мањак државе у првом тромесечју могао да буде више него двоструко већи од износа 
предвиђеног аранжманом са ММФ-ом за тај период 

 
Стручњаци МАТ-а: Много посла за нову владу 

Фискални дефицит и даље је најизраженији проблем у економској политици и он превазилази 
најављене мере штедње, оценио је јуче економиста Стојан Стаменковић приликом 
представљања новог броја часописа „Макроекономске анализе и трендови”. 

– Сагласни смо са оценом Фискалног савета да би дефицит државе у првом тромесечју могао да 
буде више него двоструко већи од износа предвиђеног аранжманом са ММФ-ом за тај период, 
односно да га премаши за око 30 милијарди динара – рекао је Стаменковић. 

У складу с договором са ММФ-ом, дефицит у првом кварталу ове године не би требало да 
премаши 26 милијарди динара. По Стаменковићевом мишљењу, усвојене мере штедње 
покриће тек половину овог мањка који се појавио у буџету, и то уз услов да се у потпуности 
остваре. Због тога прети опасност додатног задуживања државе обвезницама или директним 
задуживањем. 

У ситуацији када је ниво јавног дуга суочен са лимитом, а изгледа да је неминовност даље 
издавање државних обвезница и ново задуживање, могуће је заоштравање екстерне 
ликвидности и довођење у питање инвестиционог рејтинга земље. Због тога ће први задатак 
нове владе бити дугорочна фискална консолидација и реформа јавног сектора. По њему, нова 
влада мораће и да заборави досадашње договоре са ММФ-ом и да прави нови споразум који ће 
уважити нове параметре. 

За најављену меру укидања ПДВ-а на опрему за бебе, Стаменковић је рекао да сумња да ће та 
мера дати одговарајуће ефекте, нарочито ако није предложена било каква компензација за 
изостајање ових прихода. 

Стаменковић је указао и да ће држава имати проблема и са девизним резервама, јер уколико 
НБС настави са оваквом динамиком интервенција на девизном тржишту, резерве ће бити 
потрошене за две до три године, па постоји опасност да се већ 2013–2014. године држава суочи 
са спољном неликвидношћу и потребом да се направи велика девалвација. 

– То је проблем за нову владу. Бојим се, када прође ова предизборна еуфорија, да ће нам 
предстојати нешто слично као у појединим европским земљама – смањивање броја радних 
места и зарада – оценио је Стаменковић. 

Реформа јавног сектора обухватила би јавну управу, јавне финансије, јавна предузећа, фондове 
обавезног социјалног и здравственог и пензијског осигурања, као и сегмент управљања 
државном и јавном имовином, сматра Стаменковић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stednja-mala-za-minuse.sr.html
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Најављене мере штедње неће бити довољне за покривање рупе у буџету, те ће бити потребно да 
нова влада одмах уђе у хитну реформу јавног сектора, сматра Миладин Ковачевић, сарадник 
МАТ-а. 

Не може се, указао је он, размишљати да се смање доприноси на зараде, а да се повећа ПДВ, јер 
би се, рецимо, повећање ПДВ-а прелило на тражњу, цене, угрозило би потрошаче, тако да ту 
неког нето ефекта не би ни било, каже Ковачевић. 

Повећање ПДВ-а би највише угрозило сиромашне, односно оне који највише троше на храну, 
па би то имало и социјалне последице, указао је на могући ланац догађања Ковачевић и оценио 
да је могуће решење проширење пореске базе. 

Ј. Рабреновић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nezaposlenost-ce-blago-da-raste 

Незапосленост ће благо да расте  

– Финансијска и економска криза снажније је утицала на слабије плаћене раднике и повећала 
неједнакост зарада и прихода – каже економиста Михаил Арандаренко, аутор публикације 
„Утицај кризе на зараде у Југоисточној Европи”,  

и навео да се у Србији због смањења привредног раста може очекивати благи раст 
незапослености у скоријем периоду. 

Он је напоменуо и да смо и у време релативно високих стопа привредног раста имали раст 
незапослености, а сада је процена да ће он у овој години бити око нуле. 

– И у нормалним условима стопа раста запослености једнака је горњој граници раста БДП-а – 
указао је он. 

– У региону и у Србији последњих десет година евидентиран је привредни раст, али без раста 
запослености и у време кад смо имали видан економски раст – указао је представник 
Међународне организације рада (МОР) Јован Протић. – Немамо много показатеља који би 
указивали на то да би запосленост могла опасти у скоријем периоду, и то је тренд и у земљама у 
региону где се стално бележи раст незапослености. 

Ауторка поменуте публикације Соња Авлијаш нагласила је да је пре кризе раст плата у јавном 
сектору био знатно бржи од оног у приватном сектору, а од почетка кризе и краја 2008. раст 
зарада у јавном сектору стагнира због њиховог замрзавања, као и у приватном услед смањења 
раста БДП-а. 

– Приватни сектор се економској кризи прилагођавао кроз знатан пад запослености, а у јавном 
сектору је запосленост одржана на готово истом нивоу као и пре кризе, а зараде су се 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nezaposlenost-ce-blago-da-raste
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номинално смањивале – казала је Соња Авлијаш. – По публикацији је евидентирана блага 
дискриминација жена у платама у односу на мушкарце, али пре свега због нижег нивоа 
образовања жена, а тај јаз варира између четири и 15 одсто        

Е. Д. 

 Изгубљено 900.000 радних места 

– Од 2000. године до данас број запослених је смањен за око 900.000, а минимална зарада је 
расла брже од просечне зараде и очекује се да ће од априла 2012. прећи 50 одсто просечне 
зараде – навео је Арандаренко. – То је висок ниво који може има негативне последице по раст 
запослености, посебно у секторима ниских плата. 

Он је нагласио да је пре кризе стопа раста зарада расла брже од стопе раста БДП-а и износила 
је око 13 посто у односу на стопу раста БДП-а од 5,4 посто. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srbija-ulazi-u-recesiju-i-drugu-krizu 

Србија улази у рецесију и другу кризу?  

Србија је на корак од уласка у нови рецесију, а ако се нешто хитно не промени, сва уверавања да 
ћемо ове године имати какав-такав раст бруто домаћег производа пашће у воду.  

Аналитичари Хипо Алпе-Адрија групе прогнозирали су још у својој мартовској анализи да се 
може десити да Србија ове године има пад БДП-а од један одсто, а не, како очекује Влада 
Србије, раст од барем 0,5 процената, а да смо на корак од нове рецесије потврђују и домаћи 
стручњаци. 

Србија је у рецесији била 2009. године када смо имали велики пад БДП-а  од чак 3,5 одсто. 
Међутим, по подацима Министарства финасија и Народне банке, 2010. годину смо завршили у 
плусу јер је БДП порастао један посто, а није лоша била ни 2011, када је раст био 1,9 проценат. 
Ове године, сва је прилика да ће нас фебруарски снег завити у црно.  

– Пад индустријске производње у Србији у фебруару највећи је од октобра 2000. године и, ако 
се оваква тенденција настави, што ће се видети у марту и априлу, прети нам рецесија – оценио 
је јуче економиста Стојан Стаменковић. Он је додао да је питање да ли се фебруарски пад може 
приписати само временским неприликама или јачању тенденција пада производње из друге 
половине 2011. године, што може утицати на даљи пад БДП-а. 

– Десезонирани индекс индустријске производње нижи је од просека претходне године 14,6 
одсто и мањи је 13 одсто него у јануару 2012. – рекао је он на презентацији новог броја часописа 
Макроеконмске анализе и тендови (МАТ). – Могуће је да је у фебруару, и поред проблема у 
саобраћају и снбдевању струјом, дошло до интензивирања пада индустријске производње, што 
може утицати на то да стопа раста бруто домаћег производа буде нижа од 0,5 процената. 
Стаменковић је подсетио на то да је у протекле три деценије индустријска производња имала 
највећи пад у јуну 1992. године због увођења санкција, у априлу 1999. због бомбардовања и у 
октобру 2000. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srbija-ulazi-u-recesiju-i-drugu-krizu
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Он је указао на то да је највећи пад у фебруару 2012. забележен у производњи челика због 
обустављања производње у „Железари Смедерево„, затим у прерађивачкој индустрији као и у 
области рударства. 

По Стаменковићу, компензациони фактор негативним тенденцијама може бити почетак 
производње у „Фијату„ у Крагујевцу, али је питање колика ће та производња, као и извоз, 
заиста бити у овој години. Он је навео да ни показатељи спољнотрговинске размене нису 
охрабрујући јер је извоз у фебруару 20 процената мањи, увоз је порастао три посто док је 
покривеност увоза извозом, први пут после три године, испод 50 процената. 

Стаменковић је нагласио да је фискални дефицит и даље најизраженији проблем у економској 
политици и да превазилази мере штедње. Како је рекао, позивајући се на Фискални савет, 
дефицит опште државе у првом тромесечју могао би бити више него двоструко већи од износа 
предвиђеног аранжманом с ММФ-ом за тај период, односно да премаши око 30 милијарди 
динара. 

Све ово додатно је закомпликовано чињеницом да Србија хитно мора да уради ребаланс буџета 
јер је садашњи прављен уз очекивања да ће БДП порасти не 0,5 посто већ 1,5 проценат. Ако 
буде пад, онда смо у још већим невољама, а рупа у буџету ће бити огромна.    

Д. У. 

 Пад и по становнику 

Макроекономске анализе Хипо Алпе-Адрија групе показују да се очекује и пад БДП-а по 
становнику. Тако смо 2009. годину завршили с БДП-ом по глави становника од 4.150 долара. 
Следеће, 2010, имали смо 4.230 евра, лане смо зарадили 4.635, а ове се очекује повратак уназад 
и БДП по глави становника од 4.506 евра. 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radnici-brodovima-blokiraju-dunav 

Радници бродовима блокирају Дунав 

Члан Извршног одбора синдиката у предузећу “Дунав група агрегати” Миливој Шујдовић 
изјавио је да ће запослени из тог предузећа у среду(11.април) у подне блокирати бродовима 
Дунав.  

- Бродови ће бити низводно, километар од улаза у канал Дунав - Тиса - Дунав (ДТД), и о томе 
смо обавестили Министарство за инфрастрктуру и Капетанију - навео је Шујдовић. Рекао је да 
ће вероватно са два, три брода блокирати  Дунав и да бродове неће померати док им се не 
обрате власник предузећа "Дунав група агрегати" Душан Борвица и директор предузећа Машан 
Ерцеговић. 

Социјални дијалог између радника, који су од понедељка закључани у згради некадашењег 
предузећа “Херој Пинки”, где је сада седиште" Дунав групе агрегати", и пословодства није 
почео. У фирму нису долазили директор “Дунав групе”и власник “Дунав групе агрегати”. С 
Боровицом нисмо усели да успоставимо контакт, као ни с директором Ерцеговићем, који је био 
на састанку. 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radnici-brodovima-blokiraju-dunav
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Шујдовић је поновио да око 470 радника није примило зараде од октобра 2011. године, да од 1. 
априла немају оверене здравствене књижице и да им од фербуара прошле године нису 
уплаћивани доприноси за задравствено и пензионо осигурање. Казао је је да је између 
синдиката и половодства био постигнут договор око исплате зарада, али да га власник није 
поштовао. То је разлог, рекао је Шујдовић, што радници хоће да блокирају реке, јер не виде 
други излаз из лошег материјалног положаја. 

З. Делић 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/316732/Sindikat-Agroziva-trazi-pomoc-Vlade-Vojvodine 

Синдикат Агрожива тражи помоћ Владе 
Војводине  

Бета  

Представници синдиката фирме "Агрожив" у Житишту упозорили су јуче да продаја три фарме 
угрожава опстанак те компаније за прераду живинског меса.  

Представници Самосталног синдката и синдиката Независност "Агрожива" сматрају да је 
"Агрожив" онеспособљен издвајањем тих фарми које су компанији "Матијевић" продате из 
стечаја.  

Они су о томе обавестили покрајинског секретара за рад Мирослава Васина, а састанку су 
присуствовали председник Општине Житиште Драган Милековић и директор "Агрожива" 
Предраг Амижић.  

 
Представници синдиката затражили су да се са три фарме, у Хетину, Српском Итебеју и 
Банатском Карађорђеву, направи пословни договор, и да им у томе помогне Влада Војводине.  

Они траже да се спречи даља дезинтеграција компаније "Агрожив" која је, како су оценили, 
регионални лидер у области живинарства који послује и у земљама ЦЕФТА.  

Васин је те захтеве оценио основаним и додао да је важно да се не настави дезинтеграција 
имовине те компаније. Према његовим речима, покрајинска влада је интервенисала у више 
великих система где је било проблема са приватизацијом - "ПИК Бечеј", "Алекса Шантић", 
"Митрос".  

Генерални директор "Агрожива" Предраг Амижић је подржао захтеве синдиката нагласивши 

да је управа нашла алтернативно решење и обезбедила сировину од других коопераната да би 

се надоместиле три фарме. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/316732/Sindikat-Agroziva-trazi-pomoc-Vlade-Vojvodine


15 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/316676/Radnici-cacanske-fabrike-u-protestu-godinu-dana-nisu-primili-platu 

Радници чачанске фабрике у протесту, 
годину дана нису примили плату  

Танјуг  

Неколико десетина радника Фабрике хартије "Божо Томић" у Чачку окупило се данас у кругу 
предузећа, захтевајући да се коначно реши судбина фабрике, после неуспеле приватизације 
која је поништена пре пет месеци. 

Председник самосталног синдиката Милош Трипковић је рекао Тањугу да запослени скоро 
годину дана не примају плату и траже од надлежних да испуне обећања која су дали у вези с 
реструктурирањем фабрике.  

Ако се то хитно не уради, радници су запретили радикализацијом протеста.  

Фабрика је 17. јула 2007. године продата фирми "Честијм" из Софије. Производња је 
обустављена почетком прошле године, када је блокиран рачун, због неплаћања искључени су 
електрична струја и вода и потрошене све залихе сировина.  

Агенција за приватизацију поништила је продају предузећа и 8. децембра раскинула 
купопродајни уговор с бугарском компанијом и поставила заступника фабричког капитала.  

Према подацима синдиката, повериоци од фабрике потражују 15,5 милиона евра, док се 
радницима дугује најмање осам плата и пратећи доприноси за две године.  

У фабрици је, после раскидања приватизације, остало 269 радника који се, према речима 
Трипковића, још воде као запослени.  

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:374897-Protest-zaposlenih-u-quotProsvetiquot 

Протест запослених у "Просвети" 
Д. Бт.  

Оба синдиката издавачке куће у уторак су одржала протестни скуп испред књижаре "Геца Кон" 

ОГОРЧЕНИ не само зато што им плате касне пуних девет месеци већ и због целокупне 
ситуације у којој се налази "Просвета" после катастрофалне приватизације, оба синдиката ове 
издавачке куће у уторак су одржала протестни скуп испред књижаре "Геца Кон". 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/316676/Radnici-cacanske-fabrike-u-protestu-godinu-dana-nisu-primili-platu
http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:374897-Protest-zaposlenih-u-quotProsvetiquot
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Подршку су добили од Рајка Симића, председника Републичког одбора Самосталног синдиката 
запослених у графичкој, информативној и издавачкој делатности, и Драгана Милановића 
Пилца, потпредседника Градског синдиката медија "Независност". На скупу је речено да је 
несхватљиво зашто се не преиспитује приватизација, иако је такав захтев стигао из Европског 
парламента, односно зашто се од бившег власника Дејана Пантовића не тражи да положи 
рачуне. Пантовић је, по Симићевим речима, за куповину "Просвете" својевремено добио кредит 
из Фонда за развој Србије и до сада није захтевано његово враћање. Бивши власник је такође 
распродао све што се могло распродати од "Просветине" имовине и притом оставио велике 
дугове, који само за 2010. износе око 170 милиона динара. 

По речима Љубице Мухић, поверенице Самосталног синдиката "Просвете", досадашње 
реструктурирање ове куће није успело, због чега прети опасност од стечаја. Директор 
"Просвете" Јован Јањић, који је на овој функцији од 1. августа прошле године, изражавајући 
подршку већини захтева запослених, каже: 

- Од државе, која је власник "Просвете", само тражимо да измири дугове које ми нисмо 
направили, и да нас остави да радимо. Са смањеним бројем запослених и садашњим месечним 
приливом средстава можемо успешно да послујемо. 

Протести ће, како је најављено, бити одржавани сваког следећег уторка, све док судбина ове 
куће не буде извесна.  

 

 

 

 

 


