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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.291.html:377072-Hapsenja-u-GP-Ratko-Mitrovic-Izmislili-stecaj-isterali-

radnike 

Хапшења у ГП „Ратко Митровић“: Измислили 
стечај, истерали раднике 
М. Л.   

Ухапшен власник предузећа са двојицом сарадника. Сумња се да је предузеће 

оштећено за 1,3 милиона евра 

КРИМИНАЛИСТИЧКА полиција ухапсила је у среду Драгољуба Пантића, (63) директора и 
већинског власника грађевинског предузећа „Ратко Митровић“, који се сумњичи да је уз помоћ 
двојице сарадника ово предузеће оштетио за 1,3 милиона евра. На тај начин је, како се сумња, 
ова грађевинска фирма доведена до стечаја, због чега је без посла остало 110 радника. 
Како је саопштено из Полицијске управе у Крагујевцу, осим Пантићу, полицијско задржавање 
од 48 сати одређено је и његовом сину Јовану (33), претходном директору, који је и власник 
„сестринског“ предузећа „Неимар 1985“, као и Мерсаду Хусаку (52), садашњем директору тог 
предузећа. Терете се за злоупотребу службеног положаја.  
- Постоје основи сумње да су они, по претходном договору, током прошле и претпрошле године 
на име фиктивног дуга непокретну и покретну имовину грађевинског предузећа „Ратко 
Митровић“ из Крагујевца пренели у власништво приватног предузећа „Неимар 1985“, наводи се 
у полицијском саопштењу. 
ШТРАЈК ГЛАЂУОко 40 радника „Ратка Митровића“ једанаест дана су штрајковали глађу у 
мензи управне зграде предузећа тражећи исплате зарада и доприноса од 2009. године. 

У полицијском саопштењу се додаје да су на тај начин фирму „Ратко Митровић“ оштетили за 
1,3 милиона евра и довели је у стечај. Како се сумња, на име фиктивног дуга у власништво 
другог предузећа пренете су бетоњерка, дванаест објеката, менза и друга имовина која је 
припадала „Ратку Митровићу“. 
Иначе, предузеће „Ратко Митровић“ приватизовано је током 2007. године и већински пакет 
акција купио је Драгољуб Пантић. У марту ове године предузеће је отишло у стечај, а свих 110 
радника остало без посла. Они су одмах потом започели штрајк, оптужујући власника да је 
фирма намерно гурнута у стечај. 
Прозивани Драгољуб Пантић је то демантовао и у ранијим изјавама новинарима овим поводом 
говорио да су то подметања. Он је тврдио да предузеће „Ратко Митровић“ није успео да спасе 
стечаја због велике кризе у грађевинској индустрији и да за све запослене није могао да 
обезбеди посао. 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.291.html:377072-Hapsenja-u-GP-Ratko-Mitrovic-Izmislili-stecaj-isterali-radnike
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.291.html:377072-Hapsenja-u-GP-Ratko-Mitrovic-Izmislili-stecaj-isterali-radnike


3 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:377175-Zdravstvo-Strajk-upozorenja 

Здравство: Штрајк упозорења 
Чланови три синдиката у здравству организовали су једночасовни штрајк 

упозорења, незадовољни материјалним положајем и Уредбом о корективном 

коефицијенту 

 
ЧЛАНОВИ три синдиката запослених у здравству организовали су у среду једночасовни штрајк 
упозорења у свим здравственим установама у којима имају чланство, незадовољни 
материјалним положајем и Уредбом о корективном коефицијенту. 
Око 100 представника Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити, Новог 
синдиката здравства Србије, као и Синдиката здравства "Слога" окупило се испред зграде КЦС, 
а у исто време су на сат времена посао обуставили и лекари у домовима здравља, који су 
примали само хитне пацијенте. 
 

Окупљени су поручили да је неопходно да се одложи примена или да се ван снаге стави Уредба 
о корективном коефицијенту, али и што пре отпочну преговори са представницима 
Министарства здравља. Иначе, СЛФС је саопштио да наставља штрајк, започет 17. априла, у 
више од шездесет здравствених установа и да лекари поштују минимум рада. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/318992/Iz-Italije-doslo-jos-120-firmi 

НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ГОДИНУ ДАНА 

Из Италије дошло још 120 фирми 

Снежана Кривокапић  

За само годину дана број италијанских фирми у Србији порастао је за 120 и сада их је укупно 

400. Са доласком “Данијелија” и укупним обимом улагања од 2,6 милијарди евра Италија ће 

престићи Аустрију, највећег страног улагача. 

Због ниских трошкова рада, повољног пореског система и значајних новчаних подстицаја које 

даје држава Србија је нови елдорадо за италијанске улагаче, констатовао је скоро тамошњи 

високотиражни лист “Ла република”. Ускоро потом је и “Данијели”, произвођач металних 

делова у аутомобилској индустрији, обзнанио планове да изгради челичану у Шапцу вредну 

пола милијарде евра. 

  

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:377175-Zdravstvo-Strajk-upozorenja
http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/318992/Iz-Italije-doslo-jos-120-firmi
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Били су подстакнути доласком „Фијата“, као и „Мањети Марелија“, „Дајтека”, “Ламес групе”, 

“Конфекциони Андреа”. Још једна велика компанија за производњу намештаја размишља о 

инвестицији вредној неколико стотина милиона евра и наредних месец дана ће одлучити да ли 

им одговара Србија. 

  

Италијанске фирме данас остварују обрт од око 2,5 милијарди евра, запошљавају око 20.000 

радника и убедљиво највише, преко 60 одсто, послује у текстилној индустрији. 

 

У гранама попут те управо је цена рада пресудан фактор да донесу одлуку о улагању, каже за 

“Блиц” Александар Милорадовић из Агенције за страна улагања и промоцију извоза. Поред 

тога, Италијане занима колико су брзе царинске процедуре, нарочито са Мађарском. 

  

 

 

Кликни за увећање (+) 

 

- Често питају и за споразум о слободној трговини са Русијом, с тим што су им шансе за извоз 

на то тржиште мале, будући да само „Фијат“ може да испоручи велике количине робе, а 

аутомобили су изузети из споразума - објашњава Милорадовић. 

 

Он каже и да је 80 одсто производње италијанских фирми намењено извозу, махом у земље 

Европске уније. Стога се у последњих пет година променила и структура спољнотрговинске 

размене јер је Србија скоро удвостручила свој извоз у Италију на 936 милиона евра прошле 

године. 

 

Међутим, управо то би могло бити велики минус у годинама кризе. Стални представник ММФ-

а Богдан Лисоволик скоро је упозорио да је за привредни опоравак Србије лоше што су јој 

главни спољнотрговински партнери, као и страни улагачи, из земаља у дубокој рецесији, 

мислећи и на Италију. 

  

 

http://www.blic.rs/data/images/2012-04-24/238290_0203b_origh.jpg?ver=1335300557.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-04-24/238290_0203b_origh.jpg?ver=1335300557.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-04-24/238290_0203b_origh.jpg?ver=1335300557.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-04-24/238290_0203b_origh.jpg?ver=1335300557.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-04-24/238289_0203a_origh.jpg?ver=1335300696.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-04-24/238289_0203a_origh.jpg?ver=1335300696.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-04-24/238289_0203a_origh.jpg?ver=1335300696.jpg
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Кликни за увећање (+) 

 

Професор Београдске банкарске академије Исмаил Мусабеговић објашњава за “Блиц” да то пре 

свега значи да ће банке како оне у матичној земљи тако и овде у земљи теже долазити до 

капитала. 

 

- Кредити су главни извор финансирања компанија и кад се систем пољуља као што се сад 

дешава, онда фирме немају средства за улагање - закључује Мусабеговић. 

  

"Фијат" замена за "Ју-ес стил" 

  

Економиста Стојан Стаменковић упозорио је на 

катастрофалне резултате наше индустрије у фебруару. Због 

одласка “Ју-ес стила” производња метала опала је за чак 86 

одсто у односу на лане. Тек од следеће године видећемо да 

ли је Фијат довољна компензација за одлазак Ју-ес стила”, 

казао је Стаменковић. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/319158/Ponovni-rast-globalnih-cena-hrane 

Поновни раст глобалних цена хране 

Танјуг  

Глобалне цене хране поново расту, услед поскупљења нафте, снажне тражње из Азије и лоших 

временских услова у појединим деловима Европе, Јужне Америке и Сједињених Америчких 

Држава, саопштено је јуче из Светске банке (СБ) у Вашингтону. 

Најновији индекс цена хране СБ показује да су цене порасле за осам одсто у периоду између 

децембра 2011. и марта 2012. 

 

У период од четири месеца до децембра 2011, су пак цене пале, па, чак и после најновијег раста, 

остају за један одсто испод нивоа од пре годину дана, и за шест одсто испод историјског 

врхунца забележеног у фебруару 2011, наведено је у саопштењу Светске банке. 

 

"После четири месеца узастопног пада цена, цене хране поново бележе раст, претећи да угрозе 

снабдевање храном за милионе људи," рекао је Отавиано Кануто, потпредседник Светске банке 

за смањење сиромаштва. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/319158/Ponovni-rast-globalnih-cena-hrane
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"Ценовни индекси житарица, масти и уља, као и других намирница, забележили су стопе раста 

у готово сваком месецу од јануара 2012," наведено је у саопштењу. 

Глобалне цене пиринча су, међутим, пале због великих залиха ове житарице и снажне 

конкуренције међу извозницима. 

 

Уколико тренутна прогноза о производњи хране за период 2012/2013 не буде остварена, 

глобалне цене хране би могле достићи још веће нивое, што би захтевало њихово строго 

праћење, упозорила је Светска банка. 

 

Привреде у развоју су биле тешко погођене кризом цена хране и енергије у периоду 2008/2009, 

што је изазвало социјалне немире и забране извоза хране у неким земљама. 

 

Даљи раста цена у 2010. и почетком 2011. довео је до повећане производње главних усева, 

додаје банка. У саопштењу се наводи да је тешко предвидети да ли ће раст цена у овој години 

довести до нове глобалне кризе хране. Банка је навела да ради на развијању система који ће 

дефинисати, идентификовати и пратити раст цена хране на глобалном и националном нивоу. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/318995/Stecajni-upravnici-zaradjuju-milione 

ИСПЛАТИ СЕ ВОДИТИ ФИРМЕ ПРЕД 
ЛИКВИДАЦИЈОМ 

Стечајни управници зарађују милионе 

Снежана Кривокапић  

Најплаћенији стечајни управник успео је да избори себи месечну бруто плату од око 12.000 

евра за три године вођења поступка у предузећу у Сремској Митровици. Са том зарадом, 

прешишао је директоре многих успешних банака, осигуравајућих друштава и предузећа. 

Највећа награда следи ако остаци пропале фирме вреде више од милион евра 

Тако је директор фирме спремне за банкрот приходовао више од менаџера профитабилних 

државних предузећа, Телекома, Пошта Србије, Аеродрома и ЕПС-а чије су плате од 220.000 до 

390.000 динара, али и од гувернера који месечно заради 658.167 динара. 

  

Зарадио је више и од Николе Станкова који се налази на челу Управног одбора Агенције за 

контролу летења и има плату од 858.286 динара. У Агенцији за лиценцирање стечајних 

управника (АЛСУ) кажу да је износ од 43 милиона динара највећи износ икад исплаћен на име 

награде стечајном управнику. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/318995/Stecajni-upravnici-zaradjuju-milione
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- У конкретном случају ради се о предузећу чија је имовина имала ликвидациону вредност од 

преко милијарду динара, док је бруто награда стечајног управника чинила четири одсто од те 

вредности - објашњавају у АЛСУ, али нису хтели да открију име мистериозног рекордера. 

  

Бројке   

43,08 милиона динара највеће исплаћена награда   

1,2 милијарде укупан износ награда и накнада седам стечајних управника изгубило лиценцу   

414 лиценци, 273 активна управника води се 2.388 стечајних поступака 

  

Стечајни управник нема плату већ само награду и накнаду која зависи од вредности имовине. 

Максималну награду може да добије ако је вредност фирме изнад 1.000.001 евро. Тада може да 

рачуна на 28.100 евра плус 0,5 одсто од имовине. 

  

Наводе да је своју трогодишњу вишемилионску зараду најплаћенији управник оправдао тако 

што је испитао преко 600 пријава потраживања поверилаца, покренуо поступак да се утврди 

власништво на више од 3.800 парцела, те да је спровео продају предузећа које је наставило да 

обавља делатност. 

 

Искуство Петра Вуловића, “најтрофејнијег” домаћег стечајног управника, скромније је од тога. 

Иако овај Ваљевац води чак 28 поступака, максимална накнада коју је у протеклих 10 година 

остварио је 1,5 милиона динара без плаћених пореза и доприноса. 

 

- Од овог посла може да се живи, мада он није посебно популаран чак и уз овако високу 

незапосленост. У последњих шест година ниједан нови управник није тражио лиценцу у 

Ваљеву - каже Вуловић. 

  

Он каже и да је половина случајева које води без икакве имовине, што значи да за тај посао 

неће добити накнаду. Управо је нередовност зараде највећа мана посла, уз ону да се пред 

повериоцима одговара свом својом имовином. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Odrzan-jednocasovni-strajk-upozorenja-u-zdravstvu.sr.html 

Здравство Србије стало на један сат 

Синдикати траже да се не смањују плате лекара, односно да се Уредба о корективном 

коефицијенту укине или одложи 

Члановима Синдиката лекара и фармацеута Србије, који су у штрајку већ девети дан, јуче су се 
једносатним протестом придружили и чланови три синдиката запослених у здравству. Широм 
Србије, у домовима здравља, општим болницама и клиничко-болничким центрима одржан је 
једночасовни штрајк упозорења у којем су запослени поручили да не пристају на смањење 
плата лекара, односно да су против примене Уредбе о корективном коефицијенту. Ова уредба 
треба да ступи на снагу 1. јула, па чланови синдиката траже или њено укидање или одлагање до 
краја године када би се прецизније и боље него до сада дефинисали нормативи о радном 
учинку. 

– Ми смо и даље у штрајку, али радимо пуно радно време и примамо само хитне и неодложне 
пацијенте. Настала је конфузија око захтева синдиката у здравству. Наш штрајкачки захтев је 
јасан и један, а то је измене Уредбе о корективном коефицијенту. Када то решимо, говорићемо 
и о свим другим проблемима, а има их милион у здравству – изјавио је др Драган Цветић, 
председник Синдиката лекара и фармацеута Србије. 

Др Цветић каже да ће Главни одбор овог синдиката у петак или најкасније наредне недеље 
донети одлуку о даљем току штрајка. 

– Ми нисмо политичка странка и наш штрајк нема везе са предизборном кампањом и 
одржавањем избора. Ми нисмо имали друго време за почетак штрајка. Не постоји опструкција 
штрајка, он је онакав какав може да буде у овом моменту и у овој земљи, доста смо заталасали 
јавност и скренули пажњу на наш проблем – казао је др Цветић. 

Око стотинак представника Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити, Новог 
синдиката здравства Србије, као и Синдиката здравства „Слога” окупило се јуче испред 
Управне зграде Клиничког центра Србије. Они су захтевали да се Уредба о корективном 
коефицијенту стави ван снаге, али и да што пре отпочну преговори са представницима 
Министарства здравља о решавању проблема запослених у здравству. 

Председник Новог синдиката здравства Србије Живорад Мркић је најавио да ће уколико не 
отпочну преговори са Министарством здравља, штрајк највероватније бити радикализован. 

Представница Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити, др Радмила 
Обреновић, која је и председник јединствене синдикалне организације КЦС, рекла је да 
јучерашњи штрајк није угрозио права пацијената јер су и у току штрајка хитни и неодложни 
случајеви нормално збрињавани. Докторка Обреновић је нагласила да Уредба о корективном 
коефицијенту којом се предвиђа смањење плата запослених за 10 процената доноси 
неадекватан систем награђивања и вредновања рада. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Odrzan-jednocasovni-strajk-upozorenja-u-zdravstvu.sr.html
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Једносатни штрајк упозорења јуче су одржали и запослени у Дому здравља „Нови Сад” који су 
такође тражили укидање уредбе, али и одлагање капитације здравству, која предвиђа да се 
изабрани лекари плаћају према броју здравствених картона односно броју опредељених 
пацијената. Председник новосадског синдиката др Данијел Жупић изјавио је да се запослени у 
здравству налазе у, до сада, најтежој материјалној ситуацији, а да лекар не може да пружи оно 
што се од њега очекује, ако он у радном дану има 70 пацијената. 

О. Поповић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ratari-blokiraju-puteve-u-Vojvodini.sr.html 

Сељаци блокирали путеве, министарство не 
попушта 

На војвођанским путевима јуче је било много мање трактора него пре месец дана 

Део незадовољних ратара у Војводини и централном делу Србије јуче је блокирао регионалне и 
локалне саобраћајнице, а из Министарства пољопривреде су поручили да нема повратка на 
стари систем субвенција, што је главни захтев учесника протеста . 

Незадовољни пољопривредници траже да им се подстицаји исплаћују по хектару обрадиве 
површине, а не по оствареном приносу, док у ресорном министарству објасњавају да би то 
значило поништавање свих аграрних уредби донетих у овој години и враћање већ подељених 
субвенција. 

Мирослав Ивковић један од представника незадовољних пољопривредника каже да су 
пољопривредници овог пута одлучили да тракторима блокирају значајније путне правце у 
покрајини и деловима централне Србије, а не да, као у протесту организованом пре месец дана, 
крену у Београд како би надлежнима саопштили своје захтеве. 

Ивковић је рекао да ће саобраћај бити блокиран „на око 80 места од којих је више од 20 у 
централном подручју републике”, уз напомену да ће пољопривредници који протестују 
пропуштати болесне, старе, труднице, децу, хитну помоћ, војску, полицију, ватрогасце и остале 
хитне случајеве. 

Поводом блокаде путева дела незадовољних пољопривредника са подручја Војводине, 
пословно удружење друмског саобраћаја „Србијатранспорт” затражило је да се превозницима 
омогући редовно одржавање линијског аутобуског саобраћаја.Превозници су упозорили да ће 
тражити своја права и накнаду штете која проистекне услед толерисања блокада саобраћаја, 
онемогућавања уставног и законског права на рад и обављање делатности. 

У Полицијској управи Сомбор су саопштили да тракторских блокада нема на путевима у 
западнобачком округу. Трактори су постављени поред путева у Сивцу, Кули и Сонти, али се 
саобраћај одвија несметано. 

 

Пољопривредници у скупштини 
Председница Скупштине Србије Славица Ђукић-Дејановић, која замењује председника 
Републике, позвала је јуче незадовољне пољопривреднике који блокирају путеве у Војводини 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ratari-blokiraju-puteve-u-Vojvodini.sr.html
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да прекину блокаду и поручила им да ће проблеме због којих протестују решавати наредна 
влада. 

Ђукић-Дејановић је Танјугу, после састанка са представницима пољопривредника у Дому 
Народне скупштине, рекла да није реално очекивати да ће влада променити уредбу о 
субвенционисању 10 дана пред парламентарне изборе. „Политика је ушла у одређени број 
породица незадовољних пољопривредника”, сматра Ђукић-Дејановић. 

М. М. и агенције 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/radnicka-rec-manje-vredi-od-gazdine 

Радничка реч мање вреди од газдине 

Војводина је постигла добре резултате, по томе је и лидер у региону у области 
равноправности полова, али и побољшању положаја Рома, као битних сегмената 
поштовања људских права. Ипак, потребно је да такве резултате постигне и у 
другим областима  као што је поштовање права запослених, спречавање злостављања на 
раду и елиминисању било ког вида дискриминације у односима послодаваца и радника, 
изјавио је покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин 
на јучерашњој трибини “Стоп злостављању на раду” коју је у Скупштини Војводине 
организовао Савез самосталних синдиката Војводине у сарадњи са АБФ из Шведске  и Фондом 
за европске послове, а уз финансијску помоћ Европске уније. 

- Ситуација на терену показује да је врло тешко разлучити шта је злостављање на раду а шта 
повреда права из радних односа. Доказивање овог кршења људских права такође је отежано и 
због тога што се оно најчешће чини без сведока. Проблем представља и недефинисана казнена 
политика и недовољна судска пракса па је потребно да судови буду ефикаснији и брже 
решавају захтеве како би злостављачи знали шта им следи ако наставе са том праксом - истакао 
је Васин додајући да постоји и проблем примене прописа јер је то теже од самог доношења 
законског акта. 

Он је указао да је за сузбијање  злостављања на раду потребан јак синдикат, јак тим стручних и 
обучених људи, јака инспекција рада као и Канцеларија за европске интеграције која ће 
координирати са европским искуством. 

- Предлажемо да се уведе пракса да разговору послодаваца и запосленог присуствује или члан 
синдиката, овлашћени представник запослених или неко други како би се избегло да 
злостављани не може да докаже своје тврдње јер наспрам своје има реч послодавца - рекао је 
Васин. 

На скупу су се чули и предлози да се у колективним уговорима унесу одредбе које се односе за 
злостављање на раду, постицање послодаваца на унапређењу радне средине и усвајање кодекса 
понашања, затим подстицање социјалног дијалога ефикаснијим укључивањем државе, 
послодаваца и синдиката, па и да је потребно формирати удружења и саветовалишта за жртве 
злостављања. Чуо се и предлог за отварање канцеларије за борбу против мобинга на више 
нивоа синдикалне организованости.Љ. Малешевић 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/radnicka-rec-manje-vredi-od-gazdine

