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Минималац стиже просек 

Б. СТЈЕЉА  

На снагу је, упркос бунту послодаваца, ступила нова најнижа цена рада и обрадовала 552.000 
запослених. Држава ће поштовати договор, а приватнике ће тешко на то натерати 

На снагу је ступила нова најнижа цена рада 

Нова најнижа цена радног сата управо је стартовала и упркос бунту послодаваца, неће се 
мењати све до марта идуће године. Тако минимална зарада (20.010 динара) и просечна 
фебруарска плата (40.003 динара) никада нису биле тако близу једна другој, па из тог разлога 
послодаваци најављују бојкот колективних уговора, односно опструкцију топлих оброка и 
регреса. 

Ипак, чини се да је већина њихових "претњи" заправо пуцањ у празно јер ће нову сатницу 
углавном, као и до сада, највише поштовати државна предузећа, док ће запослени у приватним 
фирмама пролазити по старом. 

Пристајемо да радницима који живе од минималца исплаћујемо нову увећану цену рада, али не 
и да се линеарно повећају плате свима осталима - објашњава Небојша Атанацковић, 
председник Уније послодаваца Србије. - Зато ћемо предложити синдикатима да се у обрачуну 
просечних зарада као коефицијент узима стари износ. Уколико не добијемо пристанак, повући 
ћемо своје потписе са свих колективних уговора. 

ОБРАЧУН НА ДАН ИСПЛАТЕ Послодавац је дужан да минималну зараду исплаћује у 
висини која важи у моменту исплате, без обзира на то за који се месец минималац односи - 
додаје Букумирић Катић. - То значи да се при обрачуну и исплати зараде од сада користи 
минимална зарада од 115 динара, без обзира на који се месец исплата односи. 

Ова одлука послодаваца, међутим, неће имати значајног ефекта јер се колективни уговори, а 
нарочито они са проширеним дејством, односе на раднике чије се плате финансирају из буџета. 
Самим тим је опструкција послодаваца више симболичног карактера него суштинског. Зато ће 
нови обрачун плата уследити за најмање 142.000 радника који живе од минималца, али ће се 
плата увећати и запосленима у фирмама у којима се примењују грански колективни уговори. А 
то је безмало 430.000 запослених у пољопривреди, прехрамбеној и грађевинској индустрији, 
као и индустрији хемије и неметала и металској индустрији. 

У Министарству рада и социјалне политике, међутим, не виде разлоге за негодовање јер је 
"Министарство финансија направило процену расхода и она не одскаче од буџетског плана за 
ову годину". А разлога за повећање минималца је напретек. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:373694-Minimalac-stize-prosek
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- Минимална потрошачка корпа износи 29.648 динара, па су за њу неопходне 1,67 минималне 
плате. Уз то је инфлација у прошлој години била седам одсто, а најнижа основица за плаћање 
доприноса у претходних шест месеци порасла за 14,7 одсто - објашњава Радмила Букумирић 
Катић, помоћник министра у сектору за рад. - Зато је Влада донелу овакву одлуку и тиме 
заштитила запослене са најнижим примањима, нарочито зато што спадамо у земље са најниже 
плаћеном радном снагом. 

Зато ће, по њеним речима, директне користи од повећања минималне зараде, осим радника, 
имати и незапослени. 

- И накнада за незапослене зависи од минималца јер не може бити нижа од 80 одсто 
минималца. А корист ће осетити и сви запослени којима Фонд солидарности, у случају 
покретања стечајног поступка, исплаћује заостале зараде. 

 

 
ПРИВРЕДА ГУБИ 700 МИЛИОНА ЕВРА 

Према рачуницама Асоцијације слободних и независних синдиката, повећањем минималне 
зараде остварује се укупно повећање од 12,75 одсто по радном месту. 

- С обзиром на то да је договорено да се и порески одбитак повећа на 10 динара, ефекат на 
привреду биће 700 милиона евра - кажу у АСНС. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:373624-Kraljevo-Radnici-fabrike-vagona-u-strajku 

Краљево: Радници фабрике вагона у штрајку 

Г. ЋИРОВИЋ  

Обустава рада у фабрици вагона прети да угрози и напола већ реализован извозни посао. Око 
500 радника тражи исплату другог дела зараде за мај 2011. и остале дугове 

КРАЉЕВО - У дану када обележавају 76 година постојања некадашњег гиганта домаће 
вагоноградње, око 500 углавном производних радника, од укупно 800 запослених у овдашњој 
Фабрици вагона, ступило је у штрајк. На позив два репрезентативна синдиката - Индустријског 
и Самосталног синдиката металаца - од понедељка захтевају неисплаћену трећину зараде за мај 
прошле године, као и исплату свих десет заосталих плата до априла ове године. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:373624-Kraljevo-Radnici-fabrike-vagona-u-strajku
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Краљевачким „вагонџијама“, које су у јануару примиле први део мајске плате, исплата другог 
дела била је обећана за минули петак. Али како од тог обећања није било ништа, као ни од 
десет заосталих зарада, незадовољни радници одлучили су да ступе у штрајк. 

- Знамо да ни немачка фирма „Штрабаг“, којој је пре десетак дана испоручено првих 15 од 
укупно 30 уговорених плато вагона, није измирила своје обавезе, па ни нама није уплаћено 
обећаних 30 одсто плате из маја прошле године. Преговарамо са руководством и надамо се да 
ће се решење убрзо пронаћи - каже Жарко Којић, председник Самосталног синдиката 
металаца, додајући да би по Фабрику било погубно да, због неисплаћених плата, пропадне 
посао са немачким купцем, вредан два милиона евра, али и други већ уговорени послови. 

Према његовим речима, проблем је у томе што су од 31. августа прошле године рачуни Фабрике 
вагона блокирани по судским пресудама, а у корист бивших радника због исплате зарада 
заосталих из периода од 1996. до 2003, и то на износ од чак милион и по евра, са каматом и 
судским трошковима. Тако ни купци, за које је посао већ одрађен, не могу да измире своје 
обавезе. 

- Тужно је што се све ово дешава баш када славимо јубилеј фабрике. Трудимо се да пронађемо 
решење, али и држава, као власник, мора да реагује, јер смо ми једна од ретких фирми која би, 
после поништења приватизације, могла да стане на ноге - каже Бошко Славковић, генерални 
директор Фабрике вагона. 

ОПОРАВАК? 

ЈОШ 2006, Фабрика вагона је продата за 220.000 евра, а купац је била украјинска компанија 
„Азов импекс“. Међутим, због непоштовања купопродајног уговора, у јануару 2010 та 
приватизација је поништена. Некадашњи џин српске и југословенске машиноградње 
постепено се вратио са руба пропасти и, најзад, после деценије таворења, започео опоравак - 
захваљујући уговореним пословима за „Железнице Србије“, односно за инострано тржиште. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/315161/Srbija-izgubila--98-fabrika-sa-po-5000-radnika 

За достизање осамдесетих потребно 30 година 

Србија изгубила 98 фабрика са по 5.000 
радника  

Зоран Луковић  

Индустрија је пре две деценије чинила 30 одсто српске привреде, пре 10 година - 18 одсто, а 
данас једва око 13. Чак 98 великих фабрика са заокруженим циклусом производње, од којих је 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/315161/Srbija-izgubila--98-fabrika-sa-po-5000-radnika
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свака запошљавала најмање 5.000 радника, једноставно је претходних година нестало с 
пословне мапе.  

Године 1989, која се обично узима као репер јер је била последња развојна, у индустрији је 
радило готово милион особа. Да би Србија достигла тадашњу производњу, потребно је, према 
проценама економиста, уз раст бруто домаћег производа (БДП) од неколико процената, целих 
30 година. Србија је пропашћу производних капацитета изгубила око 150 милијарди евра 
потенцијалног БДП-а. Уместо осмишљеног улагања у технолошки развој и даље ширење, уз 
нестајање само оних фирми које нису имале шансе да опстану код нас је радила „велика метла“, 
иза које су ницали тржни центри, увозни лобији, пословне зграде. Да смо изабрали модел 
развоја Чешке или Словачке, каже др Љубодраг Савић, имали бисмо снажну домаћу 
индустрију и много више стопе раста БДП, а овако, данас имамо врло руинирану привреду с 
превише проблема за једну малу земљу као што је наша.  

 
- Уместо одржавања макроекономске стабилности по сваку цену, у фокусу нове економске 
политике мора бити производња, извоз и запосленост. Раст ова три кључна параметра мора се 
подстицати мерама државе и централне банке, поштујући принцип да свака субвенција има 
смисла ако доприноси остварењу ова три циља - оцена је др Савића, шефа Катедре за 
економику индустрије на Економском факултету.  

 
Ако Србија настави да се развија по старом моделу, процена је струке, средстава за инвестиције 
свакако неће бити. Истовремено, пословна клима је таква да је мали број предузећа производе 
прилагодио стандардима и вредностима развијених тржишта.  
Јужнокорејски „Хјундаи“ и наша „Застава“ кренули су, стицајем околности, у исто време у 
освајање америчког тржишта. Данас је „Хјундаи“ међу пет највећих произвођача аутомобила на 
свету, док „Застава“ не постоји већ је сачекала спас „Фијата“. Промене и обнова индустрије, али 
схваћене много шире од фабричких димњака и умашћених машина, сматрају се нужношћу.  

 
- Србији недостају креативне идеје, добри пројекти и лидерство да се програми спроведу. У 
свету важи правило: добар пројекат ће наћи капитал, којег има, али се мора створити добар 
пословни амбијет, којег нема; мора се изградити поверење да инвеститори неће бити 
преварени; и мора се елиминисати корупција. Уз те предуслове, могуће је покренути низ малих 
предузећа, привући страни капитал и смањити незапосленост - каже др Небојша Савић, 
професор ФЕФА.  

 
Процес будуће реиндустријализације неће бити лако спровести јер смо превише времена 
утрошили на спорадичне реформе, које нису дале очекиване резултате. Србија има удео 
индустрије у БДП од око 20 одсто и по овом показатељу се налази на 138. од 215 места у свету. 
Имамо приметно мањи удео индустрије у односу на светски и европски просек.  

 
- Србија има добрих потенцијала за развој читавог низа индустријских грана. Значајан сегмент 
за развој пружа пољопривредна производња, затим и аутомобилска индустрија може бити 
истинска шанса, па онда хемијска индустрија, производња машина и апарата, текстилна и 
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електронска индустрија су такође гране чији развој у наредном периоду може бити знатно 
убрзан мерама нове индустријске политике - сматра др Љубодраг Савић.  

 
Поред практично оствариве и јасне стратегије унапређења традиционалних индустријских 
грана, према мишљењу др Небојше Савића, треба „развијати низ потпуно нових индустрија 
које се темеље на образовању и знању, попут комуникационих технологија и креативних 
културних индустрија, које су сада прави хит у свету“.  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/315291/Clanovi-dva-sindikata-stupili-u-strajk-u-fabrici-vagona-u-Kraljevu 

Због неисплаћених зарада од прошле године 

Чланови два синдиката ступили у штрајк у 
фабрици вагона у Краљеву  

ФоНет  

Пошто није испуњен захтев Самосталног и Индустријског синдиката краљевачке Фабрике 
вагона да до краја марта запосленима буде исплаћено 30 одсто прошлогодишње мајске и цела 
јунска зарада, чланови оба синдиката данас су ступили у штрајк. 

Дуг предузећа према радницима и бившим радницима који потражују зараде од 1996. до 2003. 

године износи 200.000 евра, али су камате око милион и по евра 

Према речима председника Самосталног синдиката Жарка Којића, пре 10 дана испоручено је 15 
вагона купцу из Немачке, али је дошло до проблема у наплати.  

Рачун предузећа блокиран је од 31. августа. Запосленима је 24. јануара исплаћена цела зарада 
за април и 70 одсто зараде за мај. Преговарали смо прошле недеље са пословодством, а од 
данас штрајк је једино решење - изјавио је Којић.  

 Он је додао да су 14. марта оба синдиката упутила дописе премијеру и министрима економије и 
правде, тражећи системско решење проблема вишемесечне блокаде рачуна коју је изазвала 
наплата заосталих зарада по судским пресудама.  

Према речима генералног директора Фабрике вагона Бошка Славковића, решења има, а 
пословодство због блокираног рачуна покушава да проблем реши тако да најављене 1,3 зараде 
запосленима исплати на основу такозване асигнације.  

Уочи Ускрса запослени би могли да добију још неку аконтацију, али проблем блокаде рачуна 
увек ће се понављати, оценио је Славковић. Он је изјавио да држава због уговорених и 
предуговорених послова Фабрике вагона треба системски да реши проблем тог предузећа.  

   

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/315291/Clanovi-dva-sindikata-stupili-u-strajk-u-fabrici-vagona-u-Kraljevu
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Славковић је рекао да то подразумева да фабрика добије слободан рачун, уз помоћ којег би 
пословодство успело да је постави на здраве ноге. Главница дуга предузећа према радницима и 
бившим радницима који потражују зараде од 1996. до 2003. године износи 200.000 евра, али 
су камате око милион и по евра, изјавио је Славковић.  

Пошто је у јануару 2010. раскинут уговор са украјинским "Азов импексом", број радника 
Фабрике вагона свео се на око 800, а према проценама два синдиката у штрајку је од данас око 
500 запослених.  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/315218/Prognoze-za-2012-Veca-inflacija-neizbezno-povecanje-PDVa 

Прогнозе за 2012: Већа инфлација, 
неизбежно повећање ПДВ-а  

З. Луковић  

Србија је у првом кварталу 2012. забележила слаб привредни раст уколико га је уоште и било 
јер, иако још нема званичног резултата о кретању укупног бруто домаћег призвода, доступни 
подаци указју на то, констатује се у најновијем извештају „Водича кроз финансијске и тржишне 
трендове“ који периодично ради Хипо Алпе Адриа група.  

Они предвиђају на крају године инфлацију између осам и девет одсто што је изнад плана 
Народне банке Србије, да ће курс бити и даље нестабилан , а верују да ће ПДВ морати да буде 
повећан.  

 Курс 
Убрзано слабљење домаће валуте делимично је узроковано већим увозом енергената током 
ванредно ниских температура, психолошким факторима, замрзавањем аранжмана са ММФ-ом, 
већим девизним плаћања привреде, активирањем тзв. стоп-лосс клаузула шпекуланстких 
инвеститора и укупним тзв. текућим дефицитом. У наставку године можемо очекивати даље 
притиске на слабљење домаће валуте, међутим са мањом вероватноћом да притисци буду 
једнако интензивни као у првом кварталу.  

  Индустрија и промет 
Индустријска производња у јануару је мања за 2, одсто у односу на исти месец претходне 
године. Бележи се и наставак пада реалног промета у трговини на мало и то од 3,2 процента, 
што сведочи о наставку пада финалне потрошње.  

 
Извоз 
Извоз робе у јануару 2012. наставља тренд успоравања раста са оствареном стопом од 2,2 одсто 
међугодишње. Ипак, уз стабилну пољопривредну производњу, може се очекивати извоз сличан 
прошлогодишњем уз мањи увоз него лане.  

  
Инфлација 
Са фебруарским растом цена од 4,9 одсто међугодишње инфлација се вратила у оквире 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/315218/Prognoze-za-2012-Veca-inflacija-neizbezno-povecanje-PDVa
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циљаног коридора за овај период од четири процента, плус- минус један и по одсто. Већ од маја 
можемо видети убрзање инфлације из месеца у месец и достизање нивоа од око 8-9 процената 
крајем године и све то упркос јако слабој тражњи.  

Јавни дуг 
Висина јавног дуга која је достигла постављену горњу границу из Закона о буџетском систему 
од 45 одсто БДП-а, поред замрзавања аранжмана из предострожности са ММФ-ом, навели су и 
Фискални савет да изда упозорење да би минус у државној каси могао да буде изнад пет одсто, 
дакле преко плана и договора са ММФ. Све више је присутна идеја о реформи пореза и 
буџетских права који би могли да буду на дневном реду по формирању нове Владе. Повећање 
ПДВ-а чини се као неизбежна компонента ове реформе.  

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/brisel_trazi_hitnu_reviziju_spornih_privatizacija.4.html?news_id=237334 

Шта се све наводи у Резолуцији Европског парламента о Србији  

Брисел тражи хитну ревизију спорних 
приватизација 

Аутор: Б. Цвејић - М. Митровић 

Београд - Европски парламент позвао је представнике власти у Србији да хитно изврше 
ревизију 24 случаја спорних приватизација и примера високе корупције, а посебно да провери 
улогу институција у предметима Сартида, Југоремедије, Мобтела, Ц маркета и АТП Војводине. 
Како се наводи у јуче објављеном коначном тексту Резолуцији у коју је наш лист имао увид, од 
српских власти тражи се да отворе и документе у вези са приватизацијом који се воде као 
државна тајна. 

Европски парламент скреће пажњу и на многе пријављене нерегуларности, нарочито у области 
приватизације и јавних набавки и позива на активније ангажовање независних државних 
агенција да обезбеде детаљну истрагу како би починиоци били приведени правди. Када је реч о 
борби против корупције и организованог криминала, ЕП поздравља усвајање закона и прописа 
у овој области у Србији, али истовремено изражава забринутост због недостатка њихове 
примене и утицаја власти на рад независних институција и медија. С друге стране, у Резолуцији 
је похваљен рад независних регулаторних тела, нарочито Заштитника грађана и Повереника за 
информације од јавног значаја. „Позива се власт и да обезбеди несметан рад Државне 
ревизорске институције, Комисије за заштиту конкуренције, Управе за јавне набавке, као и 
Комисије за заштиту права понуђача, адекватним финансијским и административним 
капацитетима“, истакнуто је у овом документу. 

Између осталог, препоручује се и да фондови ЕУ у Србији буду „директно доступни и саветима 
националних мањина и организацијама цивилног друштва, као подршка ЕУ за развој реформи 
у земљи“. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/brisel_trazi_hitnu_reviziju_spornih_privatizacija.4.html?news_id=237334
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„Иако је Србија усвојила основна права радника, конвенције Међународне организације рада и 
ревидирала Европску социјалну повељу, истиче се да је право на синдикално организовање и 
даље ограничено упркос законским гаранцијама. ЕП је забринут што је социјални дијалог још 
увек слаб и позива да се предузму одређени кораци како би се ојачао Социјално-економски 
савет“, наводи ЕП у Резолуцији. 

Европски парламент истиче и да је неопходна истинска владавина права у земљи како би се 
привукле иностране инвестиције и створили услови за бржу транзицију у економији отварањем 
тржишта и успостављањем бољег пословног окружења. Како се још додаје, парламентарни и 
локални избори 6. маја морају бити фер и транспарентни због чега је потребно што пре 
комплетирати коначни бирачки списак. 

Осврћући се на изборе на Косову, ЕП захтева од српских власти да не организују локалне 
изборе на северу Косова, јер би то било противно Резолуцији 1244. Додаје се, такође, и да 
укидање паралелних структура на Косову треба да буде кључна тачка свеукупне сарадње. 

У Резолуцији се поздравља и усвајање Закона о финансирању политичких активности „што је 
основни корак за транспарентност политичког система“ и позивају се власти у Србији да те 
прописе адекватно примењују. Поздрављен је и напредак у реформи државне администрације, 
али се подвлачи да су и даље неопходни напори како би се обезбедио „пуни професионализам 
и независност од политичког утицаја“. 

У Резолуцији ЕП наводи се да се подржава наставак примене безвизног режима Србије са ЕУ, 
али и забринутост због све већег броја тражиоца азила из Србије у појединим земљама ЕУ. 
„Србија све више постаје држава прималац тражиоца азила, отуд је неопходно ефикасније 
управљање захтевима за азил“, напомиње се у документу. 

Поглавље 23 

Када током јуна почну разговори са Србијом, Црном Гором и Македонијом о утврђивању 
датума за почетак преговора о приступању ЕУ, према новој стратегији о проширењу прво ће 
бити отворена поглавља 23 и 24 која се односе на борбу против организованог криминала и 
корупције, али и реформе правосуђа и независности регулаторних тела. „Те тачке ће у овом 
случају прве бити отворене и последње затворене“ саопштавају из Брисела. Практично, то 
значи да ће Србија морати да отвори документа у случајевима на које је указивао Савет за 
борбу против корупције, и да покаже неки резултат у истрази о спорним случајевима. 

Спорне приватизације 

Сем пет највећих предмета у којима ЕП сумња да постоји висока корупција, списак осталих 19 
компанија никада није био познат јавности. Из посредних извора, сазнаје се да је реч о продаји 
Ветеринарског завода Земун, Керамике из Кањиже, Заставе електро, Технохемије, Срболека, 
али и Луке Београд, Новости, Шинвоза, Трудбеник градње, Просвете и Азотаре Панчево. 
Спекулише се да су спорне и продаја пословног простора бившег Завода за обрачун и плаћања 
Националној штедионици, концесија за аутопут Хоргош-Пожега, као и постављање оптичких 
каблова кроз Србију, које је поверено предузећу Нуба инвест. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/institucije_ne_reaguju_na_dokaze_gradjevinaca.4.html?news_id=237328 

Радници крагујевачког „Ратка Митровића“ настављају протест  

Институције не реагују на доказе 
грађевинаца 

Аутор: З. Радовановић 

Крагујевац - Радници приватизованог грађевинског предузећа „Ратко Митровић“ данас ће 
наставити протест испред управне зграде у центру Крагујевца, потврдили су Данасу 
синдикални представници фирме.  

- Још једном ћемо јавности предочити како је дошло до стечаја, као и коме смо се све обраћали 
покушавајући да спречимо покретање тог поступка - наводи се у саопштењу синдиката који је 
на данашњи протест запослених позвао све раднике и пензионере тог предузећа, садашње и 
бивше грађевинце којима фирма дугује за зараде, као и предузећа која су сарађивала са 
„Ратком Митровићем“ али тај аранжман нису успела да наплате.  

Грађевинци, међутим, пре свега траже да се покрене истрага против власника фирме 
Драгољуба Пантића, због, како тврде, малверзација у пословању „Ратка Митровића“, а 
документацију о томе предали су на више адреса. До јуче су чекали да им се обрати неко од 
надлежних државних органа и функционера, од којих су минулих дана тражили подршку у 
решавању захтева и покретање истраге о сумњивим пословним трансакцијама власника „Ратка 
Митровића“. То се није догодило и радници су најавили ново окупљање али и радикализацију 
протеста.  

- Обратили смо се свима за које сматрамо да су надлежни за решавање наших проблема, почев 
од челника локалне самоуправе, преко полиције до председника државе. Нико, осим 
Полицијске управе, ништа до сада није предузео, с тиме што нам се чини да су и полицији 
везане руке, јер и они незванично, наравно, кажу да би „џаба хапсили Пантића, кад систем, пре 
свега правосуђе, уопште не функционише“ - каже за наш лист председник Синдиката у „Ратку 
Митровићу“ Предраг Радовић, који је и предао део документације предузећа, из које се, према 
његовим речима, недвосмислено види да је у пословању фирме било бројних незаконитости. 

Подсетимо, некада успешно грађевинско предузеће „Ратко Митровић“ приватизовано је 
средином 2007. када га је, на аукцији, купио Драгољуб Пантић, власник приватне крагујевачке 
фирме Неимар. Непуних пет година касније „Ратко Митровић“ је пропала фирма, а радници 
оптужују Пантића да је „исисао“ капитал и свесно изазвао стечај, како би се ослободио дугова и 
запослених. 

Упркос обећањима из Неомара, Пантић минулих дана није хтео да се одазове позивима нашег 
листа да прокоментарише оптужбе радника. Огласио се, ипак, у локалним „Крагујевачким 
новинама“ и за стечај предузећа окривио кризу у грађевинарству. Он тврди да је пословање 
фирме било легално и да је радницима нудио посао, који су „сви до једнога одбили“. Радници 
тврде да Пантићеву понуду да пређу у предузеће „Неимар 1985“ из Уба, чији је власник извесни 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/institucije_ne_reaguju_na_dokaze_gradjevinaca.4.html?news_id=237328
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Бранко Илић, нису прихватили, јер знају да им рад у тој фирми не би био плаћен и да би се 
поново нашли на улици.  

 

http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Bez-posla-245-miliona-ljudi-u-EU.sr.html 

Без посла 24,5 милиона људи у ЕУ 

Жозе Мануел Барозо Фото Ројтерс 

Према извештајима агенција 

Брисел – Упркос тврдњама европских банкара да је у рвању са домаћом дужничком кризом 
„најгоре прошло”, бриселска фамилија бележи рекордан раст незапослености и забрињавајући 
пад индустријске производње, који наговештава нови талас рецесије у „Блоку 27”. У Европској 
унији незапосленост расте десети месец заредом, тако да је данас без посла чак 24,5 милиона 
људи, од тога 17,13 милиона унутар еврозоне, пренеле су јуче агенције из Брисела. 

На тржишту рада младих у ЕУ ситуација је још мрачнија, и то не само на европериферији. 
Преко половине младих Шпанаца (50,5 одсто) узраста 15–24 године без радног је места, у 
Грчкој око 46 одсто, у Португалији 35,4 одсто, у Белгији 32,2 одсто, на Апенинском полуострву 
31,9, а у Великој Британији 20 одсто младих нема посао. Млади најлакше долазе до посла у 
Немачкој (незапосленост износи 8,2 одсто) и Аустрији (8,3 одсто). 

У односу на пре годину дана, незапосленост је порасла у 18 чланица ЕУ, у осам је опала, док је 
само у Румунији остала на истом нивоу као у фебруару 2011. године. 

Незапосленост је у еврозони достигла неславних 10,8 одсто – што је најгори скор откако је 
Брисел 1995. године почео да је мери на месечној бази. У целој ЕУ незапосленост је у фебруару 
2012. износила 10,2 одсто (месец дана раније била је 10,1 одсто), што значи да је за годину дана 
отказе добило 1,87 милиона људи. 

Незапосленост ће у ЕУ до краја 2012. достићи 11 одсто, будући да индустријска производња 
посустаје већ осми месец заредом, без изгледа за скори опоравак и раст, због оштре кредитне 
политике, пада поверења инвеститора и све мање куповне моћи потрошача. Прошли месец већ 
је проглашен „мизерним мартом” због највећег пада индустријске производње од Нове године. 
Европска комисија најављује да ће у 2012. години производња у еврозони достићи раст од само 
0,3 одсто, што на берзама распирује слутње о новом кругу рецесије. 

Европски рецепт борбе против финансијске кризе Запада показује се далеко мање успешним 
од америчког, барем по показатељима на тржишту рада. У фебруару незапосленост је у САД 
износила 8,3 одсто, (међу тинејџерима око 23 одсто). 

Да ли Европљани и лидери ЕУ онда у овој фази дужничке кризе живе у паралелним 
световима? 

http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Bez-posla-245-miliona-ljudi-u-EU.sr.html
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Марио Драги, председник Европске централне банке, процењује да је у дужничкој кризи 
еврозоне „најгоре прошло”, уз образложење да ЕЦБ већ недељама није била принуђена да 
интервенишу на секундарном тржишту хартија од вредности презадужених чланица. 

Суочено са растућом плимом младих без радне перспективе, политичко руководство ЕУ 
издвојило је 22 милијарде евра за припрему нових националних планова за запошљавање. 
Посебну пажњу, кажу у Бриселу, посветиће изналажењу стратегија за запошљавање младих 
највише четири месеца од завршетка школе. 

„Издвојена сума неће бити довољна за дугорочно решавање незапослености младих”, признаје 
Жозе Мануел Барозо, председник Европске комисије. 

Т. В. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srpske-plate-ispod-svakog-proseka 

Српске плате испод сваког просека 

Просечна месечна плата у 72 земље света вреди као 1.480 долара у САД, а Србија је на 42. месту, 

с платом од 1.058 долара, мањом од просека у свету, подаци су Међународне организације рада 

(МОР).  

Од земаља бивше Југославије најбоље пласирана је Хрватска (Словенија и Црна Гора нису на 
листи), на 27. месту, с просечном месечном зарадом еквивалентном заради од 1.756 долара у 
Сједињеним Државама. МОР је, поменимо, истраживање базирао на паритету куповне моћи. 
Наиме, долар по паритету куповне моћи (ППП долар) посебно је створена мерна јединица, а 
одговара једном америчком долару потрошеном у САД. Конверзија у ППП  доларе показује 
колико се за просечну плату из неке земље може купити добара и услуга у САД, навео је 
британски Би-Би-Си, који је и саопштио ове податке, иначе први пут објављене. 

Сви подаци су прилагођени тако да одражавају разлике у трошковима живота међу 
посматраним земљама и обухватају само запослене који примају плате, а не и оне који примају 
неку помоћ или самозапослене. 

Када је о нашем комшилуку реч, осим Хрватске, испред нас су Македонија на 34. месту, с 1.345 
долара, и Босна и Херцеговина на 35. месту, с 1.338 долара. 

Од земаља у окружењу, Мађарска је с 1.374 долара на 33. месту, Румунија с 954 долара на 47, а 
Бугарска с просечном месечном платом од 750 долара, на 55. Грчка, која је у дубокој рецесији, 
је на високом 21. месту, с просечном зарадом од 2.300 долара. 

Могло би се рећи да подаци за Србију и не звуче тако лоше, али ваља имати на уму да плата 
није довољан индикатор и да се рачуница свела само на основу зарада запослених. Одмах се 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srpske-plate-ispod-svakog-proseka
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намеће питање колико је у Србији незапослених, колико их не прима зараду, колико је 
пензионера и оних који живе од социјалне помоћи. Према томе, јасно је да стојимо много 
лошије него што ова врста мерења може показати.  

С. Г. 

Први Луксембург, последњи Таџикистан 

Највећу просечну плату по овој методологији међу 72 земље, од 4.089 долара, има Луксембург, 
а одмах до њега су Норвешка с 3.678, Аустрија с 3.437, САД с 3.263 и Британија с 3.065 долара. 
Међу првих десет земаља с највишим просечним зарадама су и Белгија с 3.035 долара, 
Шведска с 3.035 , Ирска с 2.997, Финска с 2.925 и Јужна Кореја с 2.903 долара. Немачка је на 13. 
месту, с просечном платом од 2.720 долара, док запослени у Јапану, који је на 17. месту, 
месечно просечно зарађују 2.522, а у Русији, која је заузела 37. позицију, 1.215 долара. На 
зачељу листе су Филипини, на 70. месту, с 279 долара, Пакистан на 71. месту, с 255 и 
Таџикистан, на последњем, 72. месту, с просечном платом од свега 227 долара. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kad-se-spore-bankari-i-drzava-nagrabuse-radnici 

Кад се споре банкари и држава, награбусе 
радници?  

Примена нових чланова Закона о пореском поступку и пореској администрацији почиње првог 

дана јула. Од тада ће банке контролисати да ли су послодавци уплатили све доприносе на плате 

радницима. Само клијенти који имају измирен рачун с државом моћи ће да рачунају на то да ће 

добити плату.  

 Осталима остаје да сачекају да газда испуни све обавезе, а запослени ће моћи да располаже 
платом која је легла на текући рачун. Без пореза и доприноса нема пара на руке. 

Када су крајем прошле године ова измене усвојене, из Владе Србије је образложено да ће се 
државна каса и фондови ПИО и здравства пунити брже и редовније. Радници неће мортати да 
стрепе од јула да ће послодавци избегавати да им уплате стаж. Посебно су били задовољни у 
Пореској управи Србије јер сматрају да ће уз софтвер који су им већ обезбедили, банкарима то 
бити права песма, која ће им омогућити да тај посао раде ефикасније а уместо порезника. До 
почетка примене остало је још три месеца, а до тада ће још штошта морати да се објасни јер се 
лако може догодити да, када почне примена овог прописа, настане више проблема него што 
можемо и замислити. 

– До сада су овај посао контролисали фондови здравственог и пензионог осигурања плус 
порезници, и морам да кажем да је било много грешака. Тек када су били пред пензијом, многи 
грађани су сазнали да им доприноси нису уплаћени – каже међународни консултант Милан 
Ковачевић. – Бојим се да ће с увођењем трећег играча у ову причу – а то су банке – само бити 
још више проблема и грешака. Свако у овом троуглу ће очекивати да онај други уради посао. 

У пословним банкама нису нимало задовољни новим задатком. Све банке које смо питали кажу 
да је њихов став идентичан с оним што каже струковно удружење. А секретар Удружења банака 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kad-se-spore-bankari-i-drzava-nagrabuse-radnici
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Србије Верољуб Дугалић недавно је објаснио да је убирање пореза најдржавнији посао и да тим 
не треба да се баве приватне компаније као што су банке већ надлежни државни органи. Додао 
је да он није поверен банкарима ни у једној земљи, те навео све бивше републике СФРЈ и 
развијен земље, попут Немачке, Белгије, Аустрије плус Бугарска, Мађарска… 

Банкари кажу да ће, иако невољно, морати да прихвате да раде овај посао јер су казне које су 
предвиђене изменама Закона о пореском поступку и администрацији високе. Превиђено је да 
банка која исплати плату без уплаћеног доприноса мора да плати казну у висини од једне и по 
суме неплаћеног доприноса и пореза. Тај новац им се никако не издваја. За додатни посао ће 
морати да ангажују више радника, што ће довести до пораста трошкова, а то значи да се лако 
може догодити да део банкарских услуга од јула поскупи. 

Банкарима није лако, али није ни запосленима. Они којима до јула нису редовно уплаћивани 
доприноси вероватно неће бити ни убудуће, али је проблем у томе што би радници могли 
остати и без плата јер банкари неће смети да их исплате. С друге стране, послодавци би овај 
проблем могли решити тако што ће смањити плате да би доприносе платили на време или ће 
већи број радника пријавити на минималну зараду. Хоће ли уз то добијати и „наруквице”, 
односно новац на руке ван свих пореза и доприноса, мораће да контролишу порезници – па 
неће ваљда банакри и то да раде!... 

Да ли би било боље да смо отишли по рецепт у земље које су то успеле да ураде ефикасно а без 
ангажовања банака?  

Д. В. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ejugoremedija%E2%80%9D-ostecena-za-23-miliona-evra 

„Југоремедија” оштећена за 23 милиона 
евра?  

На прозивке дела малих акционара зрењанинске фабрике лекова, окупљених у удружењу 

“Југоремедија 3”, да је актуелно руководство компаније одговорно за тренутну лошу пословну 

ситуацију, в. д. генералног директора те фармацеутске куће Здравко Деурић одговара да је, 

заправо, крива држава  

која је мањински власник “Југоремедије” са 42 одсто капитала. Деурић у разговору за 
“Дневник” подсећа на то да није први пут да држава показује незаинтересованост за судбину 
“Југоремедије” и њених 460 радника који су тренутно на принудном одмору због обустављања 
производње. Држава је, наиме, 2002. године контроверзном нишком бизнисмену Јовици 
Стефановићу Нинију продала мањински пакет акција фабрике лекова и омогућила му да 
постане већински власник, толеришући незаконито поступање тадашњег менаџмента. 

– После десет година беспоштедне борбе радника и акционара “Југоремедије”, који су пред 
институцијама државе доказивали своја права над власништвом стицаним 50 година у систему 
социјализма, марта 2007. године део судске извршне власти у Србији је пресудио по закону и 
поништио приватизацију “Југоремедије” која је трајно оставила последице на консолидацију 
ове фабрике – рекао је Деурић за наш лист. – Том судском пресудом није се завршила борба 
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радника и акционара “Југоремедије”, већ су своја права потражили и у међународним 
институцијама у циљу разоткривања судеоника у незаконитој приватизацији да би се на тај 
начин обештетили власници друштвене имовине. 

У тим настојањима, наставља први човек “Југоремедије”, успели су да преко посланика у 
Европском парламенту издејствују да се у резолуцији за приступање Србије Европској унији, у 
тачки 17, затражи од овдашње власти да преиспита незакониту приватизацију зрењанинске 
фабрике. Такав извештај, чији је потписник известилац Европског парламента за Србију Јелко 
Кацин, у целости је усвојен. 

– То значи да су радници и акционари “Југоремедије” својом десетогодишњом борбом успели 
да стекну право на одштетни захтев због незаконите приватизације почињене од извршне 
власти као и појединца према нашој фармацеутској кући. Одштетни захтев по ревизијским 
проценама износи 23 милиона евра са затезном каматом до дана пресуде. 

– Да би Србија наставила путем европских интеграција, мора да испоштује све тачке из 
резолуције које је Европа поставила као услов – напоменуо је Деурић и додао да би се на тај 
начин могле исправити и остале грешке у приватизацији због којих су испаштали радници и 
акционари.       

Ж. Балабан 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/zlostavljanje-sindikalaca-nije-dokazano 

Злостављање синдикалаца није доказано 

ЗРЕЊАНИН: Тврдње председника Самосталног синдиката у зрењанинском ЈКП „Пијаце и 

паркинзи” и председника удружења „Стоп мобинг Србија” Жике Живадиновића да је бивши 

директор овог јавног предузећа Ђорђе Раду  

 прекршио Закон о раду и да је њега и колегиницу Јасмину Бјелицу дискриминисао због 
синдикалног деловања нису доказане на суду. Прво се Живадиновић, због наводног 
злостављања на раду, жалио Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, али је 
одбијен његов захтев да му се исплати одштета, као и да буде премештен у другу радну околину 
или да Раду буде удаљен са посла. 

Синдикалци су се, затим, жалили Одељењу инспекције рада за Средњобанатски округ које је, 
после надзора обављеног у „Пијацама и паркинзима”, одлучило да Прекршајном суду у 
Зрењанину поднесе пријаву против предузећа и Радуа. Зрењанински суд је, међутим, 
ослободио кривице и правно и одговорно лице, уз образложење да није доказано да су 
починили прекршај за који су их теретили. Незадовољна оваквим исходом, инспекција рада је 
уложила жалбу али ју је Виши прекршајни суд у Новом Саду одбацио и потврдио првостепену 
пресуду. 

С друге стране, Живадиновић, иначе виши референт за послове пијаца и својевремено први 
човек овог градског предузећа, наставља да оптужује и садашњег директора, Радуовог 
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наследника, Боривоја Дорословачког, тврдећи да је наставио стопама свог претходника и да га 
дискриминише због синдикалног деловања. 

- Оно што повезује бившег и садашњег директора, поред непримерено високих плата, јесте 
жеља да на сваки начин мени нанесу штету - рекао је Живадиновић, тврдећи да је већ дуже 
време у фирми изложен разним врстама злостављања, малтретирања и дискриминације. 
Дорословачки је, међутим, једном приликом поручио да је за дискриминацију, пре свега, 
потребна намера, а да ње, од стране директора, сигурно није било. 

 Ж. Балабан 

Раду без коментара 

Ђорђе Раду је до сада веома ретко коментарисао оптужбе синдикалаца на његов рачун. Ни овог 
пута, након што је ослобођен кривице, није желео да говори за новине. Уместо тога, у редакцију 
„Дневника” донео је копије пресуда Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, 
Прекршајног суда у Зрењанину и Вишег прекршајног суда у Новом Саду, уз напомену да оне 
говоре више од било ког његовог коментара. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=04&dd=02&nav_id=596748 

Пилоти: Решити спор Јата и Ербаса 

Извор: Бета  

Београд -- Самостални синдикат саобраћајних пилота Србије каже да је за опстанак Јата 
пресудно решавање спора са европским произвођачем авиона, компанијом Ербас.  

У саопштењу тог синдиката се истиче да је решавање тог спора, који траје 14 година, немогуће 
више одлагати и додаје да би преговоре са Ербасом требало да води менаџмент Јата директно 
уз сагласност Владе Србије, која је власник домаће авиокомпаније.  

Према мишљењу пилота, у тим преговорима би требало инсистирати на ангажовању српске 
авиоиндустрије, што је било један од основа приликом склапања уговора са компанијом Ербас. 

Према писању српских медија, ЕАДС, као већински власник Ербаса, је у марту упутио 
премијеру Србије писмо у које је дао рок Влади Србије да до 30. марта покрене иницијативу за 
нову рунду разговора, како би се све решило на најповољнији начин за обе стране. У случају да 
до тада не стигне иницијатива, Ербас је запретио тужбом пред арбитражом у Паризу. 

"На том принципу се и сада мора инсистирати, иако су фабрике оштећене током 
бомбардовања 1999. године. Неопходно је проценити тренутне могућности наше 
авиоиндустрије да произведу скоро 90 одсто вредности посла у компензацији, како је 
предвиђено уговором", истиче Синдикат пилота.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=04&dd=02&nav_id=596748
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Наводи се и да се Ербас обавезао да ће обезбедити најповољније услове кредитирања и истиче 
да Самостално сидикат саобраћајних пилота очекује од Владе Србије да обезбеди гаранције за 
кредит на основу преузетих основних средстава Јата у вредности од 250 милиона евра.  
 
Како се прецизира, тако би се финансирала производња у српској авиоиндустрији за 
компензацију Јатове нове флоте од осам авиона, што би обезбедило на стотине радних 
места и технолошки напредак државе.  
 
Уговор са Ербасом о куповини осам авиона А-319 руководство Јата је потписало 26. маја 1998. 
године. Први авион је Јату требало да буду испоручени до 2005. године. Инвестиција је 
уговорена на 580 милиона долара, од чега је Јат уплатио аванс од 23 милиона долара, а 
предвиђено трајање финансијског аранжмана је 12 година.  
 
Тај уговор, према речима Драшка Вујовића, који је био генерални диркетор Јата од 2001. до 
2004. године, није чисто комерцијалне природе и веома је неповољан за српску 
авиокомпанију и државу, а потписан је пред мировну конференцију у Рамбујеу, вероватно 
да би се смањили притисци на Србију и обезбедила боља преговарачка позиција. 

ЈУЖНЕ ВЕСТИ 

http://www.juznevesti.com/Ekonomija/Protest-radnika-Ei-u-centru-Nisa.sr.html 

Протест радника "Еи" у центру Ниша 

Аутор М.С. Извор Јужне вести  

Протест радника Еи на Тргу краља Милана 

Група од педесетак радника Електронске индустрије Ниш протествовала је данас у 
подне на Тргу Краља Милана где су изнели 3 захтева Влади Србије. 

Јован Јовановић из Самосталног синдиката Србије, као и његове колеге из Индустријског 
синдиката и Радне групе, затражили су да се поново покрене идеја о стварању Технолошког 
парка на територији Електронске индустрије. 

Они су истакли да је то једини спас за преостале фабрике у "Еи“ које раде. 

- Радници Електронске индустрије, тренутно њих око 170, нису грађани другог реда. Зато 
тражимо од Владе Србије да нам обезбеди новчану помоћ од 8,5 милиона динара месечно. 
Трећи захтев је да се обезбеди социјални програм за 75 радника - кажу организатори скупа.  
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