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Бенефициран стаж има 100.000 запослених 

Б. СТЈЕЉА  

Листе бенефицираних занимања убудуће биће све краће. Додатни месеци загарантовани 
рударима, безбедњацима, пилотима  

ПОВЛАШЋЕН радни стаж има око 100.000 запослених у Србији, али ће листе бенефицираних 
занимања убудуће бити све краће, иако се оваквом статусу нада све више радника. Тако су 
остали узалудни покушаји новинара, социјалних радника, тужилаца и судија ратних злочина, 
државних службеника који се баве организованим криминалом, да за одрађену годину у радну 
књижицу упишу који месец више. 

И док се сваке године раде ревизије бенефиција у појединим делатностима, засада се једино 
неће дирати они који уживају највеће бенефеције. А то су радници који раде опасне послове као 
што су поједини припадници полиције и државне безбедности, рудари у јамама, палиоци мина, 
рониоци, падобранци, пилоти, али и они чија је каријера ограничена годинама као што су 
балетски играчи. Њима се 12 месеци проведених на послу рачуна као 18. 

- Прошле године смо добили захтев од Тужилаштва да се бенефицирани радни стаж призна 
појединим службеницима и још тада смо га проследили Министарству рада и социјалне 
политике. До сада, међутим, није стигао позитиван одговор - каже Владимир Станковић, 
директор Сектора за остваривање права из ПИО и додаје да се проширивање ове листе не 
предвиђа ни важећим законом. 

УНИФОРМЕ ДУЖЕ 
 НА ПОСЛУ Почели су да важе другачији услови и за полицијске службенике, БИА, војну 
безбедност, ВОБ, запослене у МУП, Управи за извршење кривичних санкција, Пореској 
полицији и професионална војна лица - потврђују у министарству. Они, од ове године, у 
пензију иду са најмање 20 година и осам месеци стажа. А додатни услов је и да су бар 10 година 
и осам месеци ефективно провели на опасним радним местима. 

У Фонду ПИО засада немају наговештај да би се закон могао мењати и додају да се они 
придржавају важећег правилника. Као примере радних места где се година стажа рачуна као 14 
месеци наводе заповеднике бродова, ватрогасце, димничаре, раднике у штампарији. У 
случајевима где се 12 месеци рачуна као 15 увршћени су певачи солисти, лекари радиолози и 
техничари на истом одељењу, ватростални зидари. На пословима где се 12 месеци рачуна као 
16, раде чувари затвора, машиновође, контролори лета, дувачи стакла... 

Ни у Управном одбору Фонда ПИО не мисле да би се листа бенефицираних занимања могла 
значајније проширити јер су трошкови за ове раднике веома високи, а реформа ПИО система 
полази управо од скраћивања бенефиција. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:374045-Beneficiran-staz-ima-100000-zaposlenih
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А у Министарству рада и социјалне политике подсећају да је у циљу те реформе од ове године 
на снази и нов, пооштрен закон за пензионисање радника који имају увећан стаж. Тако је 
свима, осим радницима којима се година рачуна као 18 месеци - подигнута најнижа старосна 
граница. Данас је најмањи праг за одлазак у пензију 53 године и осам месеци, а сваке следеће 
године, све до 2016, старосна граница ће се подизати за по још четири месеца. Тада ће се у 
пензију одлазити тек након 55. рођендана. 

 

БРИШУ ПОВЛАСТИЦЕ 

Поједина радна места су у међувремену скинута са списка бенефицираних, а међу последњима 
је то случај са онима који зарађују производећи сону киселину, амонијак, криолит... Од прошле 
године су појединим радницима бенефиције остале, али у умањеном облику, па ће на послу 
више времена проводити фарбари вагона, монтери и заваривачи у термоенергетици и 
хемијској индустрији, лекари на терену, чистачи септичких јама. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:373967-Ukidanje-PDV-na-bebi-opremu-tek-od-jeseni 

Укидање ПДВ на беби опрему тек од јесени 

Е. В. Н.  

Праву на повраћај ПДВ на дечју опрему родитељи ће моћи да се надају од јесени. Рекордне 
марже увозника и трговаца иду чак и до 300 одсто 

ПОВРАЋАЈ пореза на додату вредност за дечју храну и опрему није добио „зелено светло“ 
надлежних, а родитељи ће мањим наметима моћи да се надају најраније од јесени, када се 
очекује формирање нове владе. Наравно, под условом да овај проблем буде приоритет за нову 
власт. 

Готово је извесно да седнице скупштине на којој би се као једина тачка дневног реда нашла 
измена Закона о ПДВ о порезу на дечју храну и опрему - неће бити. На седници колегијума у 
среду није прошао предлог председнице Славице Ђукић Дејановић да се овај пропис потврди 
акламацијом, без расправе. 

И са правом на повраћај ПДВ, родитељима неће бити много лакше, јер су потрепштине за 
„мале људе“ папрено скупе. Увозничке и трговачке марже знатно су веће него у комшилику и 
понекад достижу и до 300 одсто. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:373967-Ukidanje-PDV-na-bebi-opremu-tek-od-jeseni
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Већина артикала са списка опреме од којих је планиран повраћај пореза, долазе из 
иностранства. С обзиром на то да не постоје домаћи произвођачи колица, седишта за 
аутомобиле и хранилице, родитељи су приморани да купују опрему из страних фабрика. На 
српском тржишту се сада нуде једино кревеци из домаће производње и за њих треба издвојити 
од 5.000 до, најчешће, 10.000 динара. Наравно, без душека, који стају од 2.000 до 10.000 
динара. 

- Сам систем повраћаја ПДВ није споран, јер он функционише и у развијеним земљама, али је 
износ тог пореза проблем - каже Бојана Селаковић, из Удружења „Родитељ“. - Према нашим 
рачуницама, тај износ не сме да буде мањи од 96.000 динара, што значи да родитељи по детету 
за три године имају на располагању око 600.000 динара. Међутим, знатно велики проблем у 
дечјој опреми су и марже, које иду и до 300 одсто. Ни рефундација ПДВ неће бити ни од какве 
користи уколико се те  

 
марже не ограниче.  

Лимитирање зараде увозника и трговаца, међутим, знатно је већи проблем. За светске 
произвођаче опреме српско тржиште је мало и нема потребе за већим бројем дистрибутера. 
Тако наши увозници готово да немају конкуренцију у Србији и у ситуацију су да своје 
ценовнике формирају без граница. 

- Већ са првим најавама да ће држава омогућити повраћај ПДВ, цене у радњама дечје одеће и 
опреме су аутоматски порасле за 20 до чак 30 одсто - каже Селаковић. - Зато ће Удружење 
„Родитељ“ захтевати најпре да се повећа износ ПДВ који ће родитељима бити враћен. 
Тражићемо и да се ограниче марже на дечју опрему, које су безобразно високе. Међу нашим 
захтевима наћи ће се и проширење листе производа за које ће родитељи имати право на 
повраћај пореза.  

РЕШЕЊЕ 

- ЦЕНЕ дечје хране „јувитана“ нису се мењале од јула 2011. године, немамо податке о висини 
маржи за увозне кашице, али тврдимо да марже за производе „Јувитане“ нису ни приближно 
тако високе - каже за „Новости“ Станислава Малбаша, из „Свислајон Такова“ и председник 
Групације за дечју храну при ПКС. - Сматрамо да треба повећати конкурентност при увозу и 
утицати на смањење цене улазних сировина и амбалаже за дечју храну. 
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Железара „Смедерево“ чека купца 

Е. Е. Р.  

Расписивање тендера за смедеревску Железеру. Најозбиљнији кандидат украјински „Доњецк 
стил“, власништво магната Виктора Нусенкиса 

ТЕНДЕР за стратешког партнера за Железару „Смедерево“, како сазнају „Новости“, држава ће, 
могуће, расписати већ у петак. Одлагање овог посла могуће је само за пар дана, уколико се, 
како тврде саговорници „Новости“, морају одрадити још неки технички детаљи. 
Заинтересоване компаније моћи ће да доставе понуде на који начин планирају да уђу у домаћу 
челичану. Најозбиљнији кандидат за стратешког парнера је и даље украјински „Доњецк стил“, 
власништво магната Виктора Нусенкиса. 

У Влади Србије очекују да ће интересовање потенцијалних купаца бити велико. Приоритет 
надлежних је био да се у смедеревској челичани покрене производња и обезбеди 
репроматеријал, а затим да се пронађе партнер. 

Сада су за трку најспремнији металци из Украјине. Делегација из Доњецка већ је посећивала 
смедеревску челичану, чешљала документацију, па је најавила да ће током априла саставити 
своју визију. Ипак, надлежни верују да ће, када отпочне тендерска процедура, понуду 
доставити и једна компанија из Кине. 

У потрагу за новим стратешким партнером држава је морала да крене крајем јануара, када се 
из ове фабрике повукао амерички „Ју-Ес стил“. 

Србија је била принуђена да поново постане газда челичане, како би се сачувало 5.500 радних 
места. По преузимању, радила је једна пећ и ваљаоница, али је ватра утихнула током зиме. 
Производња је, пак, поново почела недавно.. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=04&dd=05&nav_id=597565 

Немачке газде незаконито отпуштале 

Извор: Новости  

Зрењанин -- Ксенија Еремић, председница подружнице Синдиката индустријских радника 
Војводине (СИРВ), незаконито је добила отказ у зрењанинском Дрекслмајеру. 

Овај највећи послодавац у Војводини у обавези је да је врати на посао - гласи неправоснажна 
пресуда Основног суда у Зрењанину. 

Због незаконитих отказа минулих година води се педесетак спорова против немачке компаније 
Дрекслмајер, која у зрењанинском погону за производњу електричних каблова за 
аутомобилску индустрију запошљава више од 1.600 радника.  

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:373982-Zelezara-Smederevo-ceka-kupca
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=04&dd=05&nav_id=597565
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Отпуштени радници на суду доказују да су олако добили отказ и указују на непримерено 
„тренирање строгоће“ немачког послодавца. Иначе, већ су почеле да стижу извршне 
пресуде о враћању на посао.  
 
Челница СИРВ враћена је у погон још раније, захваљујући Министарству рада, које је 
потврдило решење инспекције да продужи посао до окончања судског спора.  
 
Еремићева је отказ добила јула 2010. због наводне злоупотребе боловања. Заправо, 
прекинула је боловање добијено због тегоба са кичмом, узела слободне дане и као 
синдикални лидер отпутовала у Немачку на петодневни семинар о радничким 
правима. По повратку, поново је отворила боловање због истих проблема с кичмом, што је 
послодавцу био довољан разлог да јој откаже уговор о раду.  
 
"Ма, каква злоупотреба боловања! Фирма је по сваку цену хтела да ми уручи отказ због 
страха од мог ангажовања у одбрани синдикалних права запослених", тврди она.  
 
Спорове добијају и радници који су тужили фирму због неисплаћеног сменског 
рада. Дрекслмајер, наиме, никако није хтео да се нагоди са СИРВ о овом питању, па су 
радници пресавили табак и правду затражили на суду. Управо је пресуду Апелационог суда 
добила Славица Бучалина из Стајићева, којој фирма треба да исплати 62.000 динара за 
сменски рад у 2008. и 2009. години.  
 
Еремић критикује други синдикат у Дрекслмајеру, који је потписао анекс на штету радника и 
чланова СИРВ, јер се на име сменског рада уплаћује динар по радном сату, а не 26 
одсто од основне зараде, како је предвиђено законом. Тако да сада сваки радник добија 174 
динара на име сменског рада, уместо 26 одсто. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/315594/U-februaru-smanjen-broj-zaposlenih-za-2237 

У фебруару смањен број запослених за 2.237  

Танјуг  

Укупан број запослених у Србији у фебруару је процењен је на један милион и 730.530, што је 
за 2.237 мање него што их је радило у претходном месецу, објавио је најновији билтен 
Привредне коморе Србије “Коњунктурни трендови Србије,” позивајући се на Републички завод 
за статистику.  

У односу на фебруар 2011. године, број запослених је смањен за 45.000 или за 2,5 одсто.  

Према евиденцији Националне службе за запошљавање, незапослених је крајем фебруара 
укупно било 777.079, што је за 1,7 одсто више него у јануару и за 1,8 одсто више него у фебруару 
претходне године.  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/315594/U-februaru-smanjen-broj-zaposlenih-za-2237
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Стопа регистроване незапослености, према билтену ПКС, у фебруару 2012. године је била 28,51 
одсто и увећана је у односу на претходни месец када је износила 28,15 одсто.  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/315652/Policija-zaustavila-bivse-radnike-Magnohroma-autobusi-za-Beograd-nisu-se-

ni-pojavili 

Полиција зауставила бивше раднике 
"Магнохрома", аутобуси за Београд нису се 
ни појавили  

Танјуг  

Од 16.30 сати Ибарска магистрала у месту Конарево на деоници Краљево - Рашка слободна је за 
саобраћај, јер су се бивши радници "Магнохрома" вратили у скупштинску салу, где протестују 
од 23. фебруара.  

Један од учесника протеста Душан Вукадиновић рекао је Тањугу да су се радници повукли са 
Ибарске магистрале, јер их је градоначелник Краљева Љубиша Симовић обавестио да им је за 
сутра заказан састанак у Министарству економије.  

Градоначелник Симовић је ову информацију потврдио Тањугу.  

Око 200 бивших радника "Магнохрома" јутрос се окупило ради пута у Београд, где су 
намеравали да наставе протест, тражећи исплату заосталих зарада по судским пресудама.  

Међутим, аутобуси које су резервисали јутрос се нису појавили, па су незадовољство изразили 
протестним ходом Ибарском магистралом од Краљева ка Рашки.  

Око 11 сати полиција их је зауставила у насељу Конарево, око шест километара од Краљева, где 
су били до окончања блокаде.  

Око 200 бивших радника "Магнохрома" 42 дана се смењује у протесту у Скупштини града.  

Једна њихова делегација јуче се у Београду састала с представницима неколико министарстава, 
који су им предложили да буде исплаћено између 40 и 50 одсто потраживања за заостале 
зараде и да држава преузме судске трошкове.  

Део радника инсистира на исплати комплетних дуговања и то онима који имају судске пресуде.  

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/315652/Policija-zaustavila-bivse-radnike-Magnohroma-autobusi-za-Beograd-nisu-se-ni-pojavili
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/315652/Policija-zaustavila-bivse-radnike-Magnohroma-autobusi-za-Beograd-nisu-se-ni-pojavili
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Oko-30_000-penzionera-i-dalje-radi.sr.html 

Око 30.000 пензионера и даље ради 

Старосним пензионерима закон омогућава да после пензионисања заснују радни однос и 
зараде плату, а да при том примају пензију 

Када пензионери Фонда ПИО запослених добију решење да су пензионери то не значи да им је 
тиме проглашен и крај радне каријере, па да морају да седе код куће. Напротив могу да наставе 
да раде, уколико за то имају прилику. Закон о пензијском и инвалидском осигурању омогућава 
им да уз зарађену пензију примају и плату, каже за „Политику” Драгана Калиновић, директор 
Републичког пензијског фонда. 

– Почетком ове године од укупног броја старосних пензионера, којих је око 940.000 из 
категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника, дакле, не рачунајући 
војне пензионере, ово право користи 2,78 одсто. Тај проценат је променљив, али најчешће је 
око три одсто – каже Калиновић. Прерачунато то је око 30.000, прецизније 28.200 пензионера 
у Србији. 

Закон им пружа, објашњава она, могућност да се поново запосле, односно да поново могу 
засновати радни однос и остваривати плату, а да при том наставе да примају и пензију. 

Цео текст прочитајте у штампаном издању од 05. априла. 

http://www.politika.rs/rubrike/ostali-komentari/Vruca-proba-za-sindikate.sr.html 

Врућа проба за синдикате 

Какве су позиције синдикалних активиста од тренутка када постану посланици 

Данас нико не оспорава право синдиката да учествује у политичком животу и да на тај начин у 
новим условима брани интересе света рада. Синдикати у Србији имају и додатни разлог да се 
активније укључе у политички живот. То је велико незадовољство радника материјалним и 
социјалним положајем. То незадовољство је и потенцијални извор неопходних друштвених 
промена које није искоришћено на прави начин. 

Синдикати су очигледно одбацили ону варијанту којом је пре више од једног века започело 
трајно, систематско укључивање ових организација у политички живот – стварањем 
политичких партија радничке и социјалдемократске оријентације. Истини за вољу, то јесте 
захтеван, дугорочан посао, који и поред свега, поготову у савременим условима, не гарантује 
успех. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Oko-30_000-penzionera-i-dalje-radi.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/ostali-komentari/Vruca-proba-za-sindikate.sr.html
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Преговори који су вођени између појединих синдиката и политичких странака, у сваком 
случају, нису остали без резултата. Синдикати се више не задовољавају празним изборним 
обећањима, свечаним потписивањима социјалних пактова и сл., већ траже нешто конкретније 
и опипљивије. То одсликава неповерење синдикалних руководстава и радника које они 
заступају према свим политичким странкама. АСНС је ступио у отворену коалицију са групом 
политичких странака окупљених око ЛДП-а. Реч је у најмању руку о коцкарској варијанти, при 
чему су далеко веће могућности да из тога овај синдикат изађе као дефинитивни и дугорочни 
губитник. 

Савез самосталних синдиката Србије, после преговора са релевантним, синдикату 
прихватљивим политичким опцијама, проценио је, с правом, да је у постојећим околностима 
исувише ризично да се синдикат директно веже за једну политичку опцију. Међутим, СДПС, 
Расима Љајића, који је у овим процесима одиграо веома значајну и конструктивну улогу ставио 
је на своју изборну листу неколико истакнутих активиста синдиката, при чему од синдиката 
није тражио никакву контрауслугу, потврђујући тиме своје опредељење да гради трајне односе 
партнерства са синдикатима. Ипак, та одлука у овом часу отвара најмање два питања. Прво се 
односи на позиције ових активиста синдиката од тренутка када постану посланици. Они тада 
добијају нову друштвену улогу која често може бити у сукобу са улогом синдикалних лидера. То 
значи, да се они тада морају повући са свих функција у синдикату. Али, шта могу и морају. Шта 
је њихова морална обавеза. Имајући у виду начин како су постали посланици јесте да у 
скупштини, влади, у свом укупном политичком деловању буду гласноговорници синдиката – 
не једног синдиката већ синдиката у целини, да имају храбрости и достојанства да у њиховом 
политичком деловању примарно место имају интереси света рада. То би могло да отвори један 
нови концепт односа синдиката и политичких странака, у том смислу да се чланови и 
активисти синдиката масовно укључују и активно учествују у деловању политичких странака, 
афирмишући у том процесу интересе радника, синдиката, односно социјалног партнерства и на 
њему трајно заснованог социјалног мира. 

Мегатренд универзитет, Београд 

Дарко Маринковић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/od-propalih-firmi-drzava-se-ovajditi-nece 

Од пропалих фирми држава се овајдити неће 

Државну касу је ове године тешко напунити. Надлежни не могу рачунати на то да ће стићи 

додатни приход од обвезника који годинама нису платили порез.  

Пореска управа Србије недавно је објавила списак од 1.500 највећих дужника из све три групе, 
а то су правна лица, предузетници и грађани. Наравно, највише дугују правна лица, а дуг је 
345,9 милијарди динара. Међутим, поред имена готово сваког дужника стоји „у стечају„, 
реструктурирању. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/od-propalih-firmi-drzava-se-ovajditi-nece
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Док су предузећа у оваквом статусу, принудне наплате нема. Пореска управа редовно књижи и 
зарачунава затезну камату и увећава обавезе, а да ли ће та потраживања бити наплаћена, и 
када, потпуно је неизвесно. Дуг се може отписати само ако Влада донесе такву одлуку. За 
одређени број предузећа је сасвим извесно да ће се избрисати из пореског регистра без 
измирених обавеза па се за та потраживања пре може рећи да су виртуелна него стварна. Зато 
је извесно да би нова влада што пре требало да направи инвентар у овој области и сведе ове 
дугове на реалну меру, где је наплата извесна. 

Код других обвезника држава би могла имати више среће. По речима директора Пореске 
управе Србије Драгутина Радосављевића, након објављивања листе дужника у јануару, трећина 
је измирила обавезе или је ушла у репрограм. 

Код привредника коло опет воде банке у стечају: Београдска, Беобанка, Инвестбанка и Астра 
банка – оне дугују 70,8 милијарди динара. Предузећа из Војводине и нису у врху, а највише је 
оних у стечају, попут новосадског грађевинског предузећа „Си партнер” с дугом од 474,28 
милиона. Велики дужници су и србобарнски комбинат „Елан” са 461,66 милиона динара, 
суботички „Горки лист” са 426,43, месара”Колбис” с 394,15. Велики дужник је и индустрија 
стакла из Панчева с 385,62 милиона, а они су у реструктурирању. У стечају је 
компанија”Нафтагас монтажа” и има неизмирене обавезе од 295,59 милиона динара. 
Зрењанинска фабрика чарапа „Ударник„ има исти статус и дуг од 252,70 милиона динара. 
„Агрокомбинат„ из Суботице дугује 103,25 милиона. 

Када су у питању грађани, дуг је 4,9 милијарде, а највише их је из Београда – готово 90 одсто. 
Зато наш човек предводи, јер је први Марио Вујаклија из Инђије с 129,5 милиона, који је у 
јануару био други а сада дугује четири милиона динара више. Од високопласираних ту су 
Драган Јовановић из Нове Црње с 50,10 милиона динара, Војин Ђорђевић из Суботице са 42,68 
милиона, Милета Јергић из Бача с 25,56, Саша  Плачков из Бача с 22,33 милиона. 

Ни страни држављани нису баш ажурни па Загорка Лаловић из Подгорице дугује 22,99 
милиона динара, а Петер Ланге, представник групације ВАЦ, 6,6 милиона. Што се тиче 
предузетника, понавља се прича као с правним лицма: већина их је брисана из регистра или им 
је одузет порески идентификациони број. Дугују 8,5 милијарди за порезе и доприносе. 
Предводи „Металијум” Миодрага Јеринића са 175,5 милиона динара, други је „Јелена градња” 
Јелене Ивановић са 175, па „Бени” Славице Илић са 172 милиона. 

Најзанимљивији су свакако случајеви у којима држава дугује сама себи. Тако Републички фонд 
за задравствено осигурање дугује 232,7 милиона динара, а та бројка није коначна јер се с 
порезницима стање још усаглашава. Дужник је и јавно предузеће „Србијашуме” – 725,6 
милиона. 

А и нови списак потврђује оно што је познато деценијама: да су житељи Војводине најажурнији 
обвезници јер их је међу дужницима знатно мање. 

Д. Вујошевић  
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http://www.dnevnik.rs/vojvodina/sindikat-ne-ocekuje-bitnije-promene 

Синдикат не очекује битније промене 

АПАТИН: Након вести да америчка компанија „Молсон Корс” преузима пиварску групу 

„Старбев”, а тиме и Апатинску и Никишићку пивару, представници синдиката у Апатину 

умирују своје чланство. Синдикат, наиме, не очекује значајније промене након промене 

власника.  

Променило се неколико власника, али не очекујемо важније промене у систему и организацији 
посла. Нама је важно да радимо. Очекујемо да ће менаџмент наставити успешно да води 
Пивару као до сада - рекао је Драган Малеш, председник синдиката у Пивари. 

У општинском Самосталном синдикату, наводе да Синдикат Пиваре није  члан ОВССС, али да 

су сва дешавања у Пивари, значајна за град. 

- У Пивари  у Апатину је запослено око 400 наших суграђана, што значи да од примања 

радника зависи најмање 1.200 чланова њихових породица. До сада су радници Пиваре имали 

редовна примања изнад просека и надамо се да ће тако  остати, те да неће бити технолошких 

вишкова - каже Слободан Лончаревић, председник Самосталног синдиката. 

У ПР служби Апатинске Пиваре у Београду не дају никакве додатне информације осим што 

потврђују саопштење новог власника Пиваре. 

- Рано је за било какве информације. За све се треба обратити новом власнику. Пивара у Србији 

запошљава укупно 800 људи, који редовно даље обављају своје послове, рекла је Сања Иваниш, 

ПР службе у Београду.  

Радници нису изненеђени што је Пивара поново добила новог власника. Власници су се 

неколико пута мењали од приватизације 2003. године. То што су заинтересовани за Пивару 

није изненађење с обзиром да  непрекидно добро ради, па запослени ни сада не очекују 

значајније промене, бар што се тиче рада у производним погонима.     

 Ј. Прелчец 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/sindikat-ne-ocekuje-bitnije-promene
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http://www.danas.rs/danasrs/politika/put_ka_eu__sansa_za_nova_radna_mesta.56.html?news_id=237532 

Нада Колунџија, ДС  

Пут ка ЕУ - шанса за нова радна места 

Аутор: Мирјана Р. Миленковић 

Београд - Успех у процесу европских интеграција који смо у претходне четири године 
остварили гаранција је за нове инвестиције, развој инфраструктуре, приступ новим 
фондовима, па и за отварање нових радних места.  

Превртљиве политике и превртљиви политичари нису најбоља препорука за остварење 
европског циља и, самим тим, за обезбеђивање бољег живота за грађане Србије - каже за Данас 
Нада Колунџија, функционерка Демократске странке, објашњавајући како ће демократе 
решити проблем незапослености. 

ДС-у се замера да је уместо обећаних 200.000 радних места исто толико изгубљено?  

- Незапосленост јесте најтежи проблем људи не само у Србији, јер је светска економска криза 
угрозила и оне који су пре ње имали посао и отежала је нова запошљавања. Мерама које су 
предузимане ове последице су значајно умањене. Треба подсетити да је огромну незапосленост 
ова влада наследила, па је 2007. године било 150.000 грађана више пријављених на бироу него 
на крају мандата ове владе.  

Колико су реалне шансе да се смањи незапосленост кроз довођење нових инвеститора?  

- Свакодневне најаве страних инвеститора да су спремни да свој новац улажу у Србију, која је 
чврсто на европском путу, разлог су за оптимизам и потврда да 6. маја грађани имају избор за 
бољи живот. Потребно је послати јасну поруку да Србија није спремна на неизвесност и 
авантуру, већ да бира јасне европске вредности.  

Ко су потенцијални инвеститори?  

- Они који у Србији виде сигурност својих улагања, предвидивост процеса и поузданост. 
Симбол те поузданости је свакако Борис Тадић, а никако они који су до јуче ширили мржњу и 
нетрпељивост према ЕУ.  

Сматрате ли да држава и даље треба странцима да плаћа по 10.000 евра за радно место?  

- Подстицај за довођење страног, свежег и здравог капитала је у најбољем интересу Србије. Све 
земље у транзицији су то чиниле на разне начине. Ако хоћете да инвеститор изабере Србију, а 
не неку другу земљу у окружењу, своју понуду морате учинити атрактивнијом. 

http://www.danas.rs/danasrs/politika/put_ka_eu__sansa_za_nova_radna_mesta.56.html?news_id=237532
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Протест радника Глутина ушао у четврту недељу  

Траже исплату зарада и спровођење 
социјалног програма 

Аутор: Б. К. 

Београд - Радници Глутина из Падинске Скеле већ четврту недељу протестују испред Владе 
Србије, захтевајући исплату заосталих зарада и спровођење социјалног програма за раднике, а 
пре три дана ступили су и у штрајк глађу. Пажњу јавности скренуо је пре месец дана покушај 
самоспаљивања радника Милета Чавића, али се њихова ситуација ни након тога није 
променила. Раднике Глутина од почетка протеста нико од представника Владе није примио 
како би им понудио решење проблема. 

- Године 2002. ми смо продати на аукцији, али је држава поништила ту продају јер су 
министарства пољопривреде и екологије проценили да смо предузеће од јавног интереса. 
Престали смо са радом 2005. године, а задњу плату смо примили у децембру исте године - каже 
за Данас Десимир Родић, председник Самосталног синдиката. 

Како објашњава, 2008. године Влада је преузела имовину већу од три хектара у Падинској 
Скели, у близини моста Земун-Борча, и тада је обећано да ће бити исплаћена сва потраживања 
према повериоцима и радницима. Међутим, то се није догодило. У августу прошле године 
радници су примили пет минималних зарада, а након тога су блокирали Зрењанински пут. У 
медијима се тих дана појавила и вест о раднику ове фирме који је имао намеру да изврши 
самоубиство, а који је недавно преминуо под, како кажу његове колеге, нејасним околностима. 

- Држава је наш власник и она је пет година правила грешке у корацима. На нас нико није 
обраћао пажњу. Ми приватно за рачуне дугујемо велику суму новца, некима су и струју исекли. 
Немамо ни оверене здравствене књижице, те не можемо ни да се лечимо. У нама су убили и 
минимум људског достојанства. Тражимо да нам се реши социјални статус и исплати око 40 
заосталих зарада - додаје Родић. 

Радници су, такође, захтевали да их пошаљу на биро за запошљавање, али ни на то нису 
добили одговор. В.д. директора Глутина је, кажу, пре неколико месеци поднео оставку, али на 
исту није добио одговор од надлежних. 

- Писали смо премијеру Цветковићу са захтевом да спаси људске животе, јер ми се кући не 
враћамо док не наша ситуација не реши. Овде ћемо или умрети или решити проблеме - каже 
један од радника Глутина.  

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_isplatu_zarada_i_sprovodjenje_socijalnog_programa.4.html?news_id=237550
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_isplatu_zarada_i_sprovodjenje_socijalnog_programa.4.html?news_id=237550
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sve_vise_ljudi_prima_socijalnu_pomoc_.4.html?news_id=237548 

Конференција „Маргиналне групе и систем социјалних давања“  

Све више људи прима социјалну помоћ  

Пауновић: Готово 93.000 оних између 18 и 50 година старости прима „социјалу“ * 

Кркобабић: У наредне две године запослићемо 17.000 људи * Калиновић: Сваки 

десети грађанин добија неку врсту помоћи државе * Кнежевић: У прва два месеца 

ове године затворено више предузећа него што је у 2011. отворено * Коруновски: 

Оптерећења велика, конкурентност мала  

Аутор: Љ. Буквић 

Београд - Без правих реформи пензијског и пореског система, али и ослобађања привреде, као 
главног послодавца, разних намета, слика Србије у којој 1,7 милиона запослених издржава 
остатак становништва, међу којима и 1,6 милиона пензионера и више од 700.000 незапослених 
биће све мрачнија.  

Иако држава редовно исплаћује новчану помоћ свим својим корисницима, помоћница 
министра у Министарству рада Сузана Пауновић каже да је од 2004. до данас драстично 
порастао број корисника социјалне помоћи, са 116.000 у 2004. на 225.000, колико их је било у 
фебруару ове године.  

- Из буџета издвајамо годишње 26 милијарди динара за социјална давања, али скорије анализе 
су нам показале да је све више оних радно способних којима није потребна наша помоћ, 2004. 
било је 47.000 породица на социјалним примањима, сада их је 90.000 - рекла је јуче 
Пауновићева, на конференцији „Маргиналне групе и систем социјалних давања“ у 
организацији Данас конференс центра.  

Забрињавајуће је, истакла је Пауновић, и то што се за 10 одсто увећао број оних између 18 и 50 
година старости којима је потребна помоћ државе, а таквих је на списку чак 93.000. Пауновић 
је напоменула да 700.000 људи гравитира ка помоћи државе и да ситуација не може да се 
поправи док и економске прилике у земљи не буду боље. Све брине и то што се, истакла је 
помоћница министра, људи доста дуго задржавају на социјалним примањима, али и што је 
степен образованости врло низак. Новине у закону о социјалној заштити који је усвојен априла 
прошле године требало би тако, напоменула је она, да помогну да се део радно активних из 
групе која прима социјалну помоћ активира на неким пословима, а да им се притом помоћ не 
одузима скроз, већ остави у статусу мировања. „Међутим и све те новине остаће мртво слово на 
паприу уколико се тржиште рада не активира“, истакла је Сузана Пауновић и додала да један 
од приоритета треба да буде и осамостаљивање младих који излазе из домова и хранитељских 
породица. 

Заменик градоначелника Београда Милан Кркобабић истакао је да су социјална давања града 
„импозантна“ и поменуо да је 65.000 пензионера у престоници добило четири пута по 4.000 
динара, и да је за ту меру град издвојио 10 милиона евра. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sve_vise_ljudi_prima_socijalnu_pomoc_.4.html?news_id=237548
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- Замислите да сте пензионер у Београду и да примате 16.000 динара, може ли са тим да се 
живи? Осим тога, обезбедили смо и бесплатан превоз и дотацију породиљама, за које је 
издвојено седам милиона евра - рекао је Кркобабић. Закон о социјалном предузетништву који 
је, како је рекао он, тренутно у „кроки“ фази требало да „отвори врата свим маргиналним 
групама да дођу лако, брзо и јефтино до посла“. Кркобабић је најавио да би у наредних једно до 
две године могло да буде у граду запошљено 17.000 људи, а да ће у року од два месеца заживети 
и Центар за припрему социјалног предузетништва.  

За послодавце који представљају важну карику у ланцу смањења незапослености и 
запошљавања људи који припадају теже запошљивим групама највећи проблем је у држави и 
њеној организацији. Потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа Милан Кнежевић 
рекао је да је проблем што се држава стално бави расходном страном буџета, а не приходном. 
Кнежевић је подсетио да је у прва два месеца ове године затворено више предузећа него што је 
током целе прошле године отворено.  

- Порези нигде нису као у Србији, држава континуирано закида привреду а плате у јавном 
скетору су за 40 одсто веће него у реалном. Привреда у таквој ситуацији све више има 
хуманитарни карактер, јер порезе плаћа ко кад хоће и како хоће - рекао је Кнежевић. Без 
хитних измена, пре свега, пореског система, сматра он, Србија ускоро неће имати привреду.  

Слично размишљају и у Унији послодаваца Србије, а члан УО ове организације Душан 
Коруновски нагласио је да је један од императива овог друштва реформа пензионог система јер 
је онај који тренутно имамо - неодржив. 

- Готово 46 одсто пензија исплаћује се из буџета, а превелико оптерећење привреде доводи до 
тога да производња заостаје и ми не можемо да будемо конкуретни на тржиштима - истакао је 
Коруновски. Зато су, сматра он, неопходне реформе тржишта рада, али и образовног система и 
јавне управе у којој би требало ако не смањити број запослених, а оно „смањити плате“.  

Помоћ добија сваки десети грађанин 

Директорка Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Драгана Калиновић нагласила је јуче 
да свака десета особа у Србији добија неку врсту помоћи државе, као и да је Фонд у 2011. 
располагао са 14 милијарди динара. Она је истакла важност социјалног предузетништва који 
представља допуну стандардном тржишту, а који би помагао повећању запослености и 
смањењу броја социјалних давања. „У Великој Британији постоји 62.000 социјалних предузећа, 
што је пет одсто од укупног броја фирми. Та предузећа имају годишњи приход од 27 милијарди 
фунти“, рекла је Калиновић. 

Е НОВИНЕ 

http://www.e-novine.com/drustvo/62132-Studenti-pokreu-inicijativu-sindikat.html 

Студенти покрећу иницијативу за синдикат 

"Бесплатно школство" била је једна од парола која се у среду могла чути на платоу 
испред зграде Филозофског факултета, где је у подне између 150 и 200 студената 

http://www.e-novine.com/drustvo/62132-Studenti-pokreu-inicijativu-sindikat.html


16 

 

Београдског универзитата одржало протест којим су затражили да образовање 
буде доступно свима 

Један од организатора, Марко Ђорђевић из Иницијативе за студентски синдикат, рекао је 
агенцији Бета да ће предаја захтева Министарству просвете и науке бити полазна тачка за 
формирање студентских синдикалних организација које ће се борити за бесплатно студирање и 
боље услове. 
 
"Циљ је да се окупи иницијално језгро које сматра да образовање служи за напредак друштва, а 
не за богаћење појединаца", рекао је Ђорђевић. 
 
Његов колега Александар Ђерић рекао је да професори у Србији свесно раде на 
комерцијализацији образовања. 

"Образовање у ЕУ бесплатно а и тамо где није, студетни се боре за то", рекао је Ђерић. 

На простесту је било око 150 студената, а студентима Филозофског и Филолошког факултета 
придружиле су се и колеге са Универзитета уметности. 
 

АЛО 

http://www.alo.rs/vesti/48000/Prosvetari_zahtevaju_30_odsto_vece_plate 

Просветари захтевају 30 одсто веће плате! 

Четвртак - 05.04.2012 

Синдикати просвете Београда најавили су јуче да ће 1. маја организовати протестни митинг у 

престоници, на којем ће тражити за 30 одсто веће плате, као и исплату накнада за превоз у 

новцу. 

„Београд је један од најскупљих градова у региону, па је материјални положај запослених у 
београдском образовању много неповољнији од положаја њихових колега у остатку Србије“, 
саопштили су након заједничке седнице руководстава свих синдиката просвете Београда. 
„Проблем накнада за превоз настао је увођењем ‚бусплус„ система у Београду. Већини 
запослених у школама овај вид накнаде одговара, али постоји мањина (око 20 одсто) која не 
жели, нема могућност, нема повољну превозну линију или има неки посебан разлог због којег 
тражи исплату новца за превоз уместо ‚бусплус„ карте“, додали су. 

Р. К. 
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