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Стечаји: До пара ко пре стигне 
Б. СТЈЕЉА  

Заостале плате очекује 12.000 радника, а у каси Фонда солидарности има новца 

само за њих 800. По 200 радника добиће 160.000 месечно 

 
Чак 12.000 радника чија су предузећа пала под стечај надају се исплатама својих заосталих 
зарада. Ипак, у Фонду солидарности, са чијег се рачуна дели новац, тврде да ће се до краја 
године усрећити највише њих - 800. Остали ће морати да сачекају "боља времена". 
- Само у овој години је око 25.000 предузећа отишло у стечај, а у прошлој чак 30.000. А сви 
који су били на платном списку ових фирми остали су без својих зарада и зато су Фонду 
солидарности поднели захтеве за исплату. Ипак, иако им држава гарантује надокнаду 
изгубљених зарада, у нашој каси за све њих једноставно нема довољно новца - објашњава 
Јаблан Обрадовић, директор овог Фонда. - До Нове године очекујемо да ћемо успети да 
збринемо по највише 200 радника месечно, а сви остали захтеви ће се пренети у 2013. 
 
У Фонду кажу и да су рокови за предају захтева били веома кратки, а услови ригорозни, па 
многи нису ни покушали да затраже надокнаду свог новца јер би иначе на овом списку било 
далеко више презимена. А онима који су успели да се на време "чекирају" у просеку припада по 
девет заосталих плата, што износи око 160.000 динара по сваком раднику. 
ПАРЕ И ТВ ПОЛИТИКАМеђу радницима који су успели да дођу до надокнаде су 232 радника 
из лесковачког "Клотинга", 106 из зрењанинске "Нафтагас монтаже", 110 из панчевачке 
"Тесле", 50 из београдске РТВ Политика... 

Како Обрадовић објашњава, Фонд је у републичкој каси "резервисао" укупно 160 милиона 
динара, које ће потрошити најкасније до јануара. Тако ће свакога месеца на рачуне радника 
којима су предузећа остала дужна плате, бити распоређено по 40 милиона динара месечно. 
- До краја августа ће бити исплаћено 36 радника из АД "Први мај" надомак Лебана - најављује 
Зоран Диздаревић из Фонда солидарности. - На њих ће се потрошити 3,8 милиона динара. У 
истом року ће заостале плате добити и 135 радника из предузећа "Ламадо" из Лајковца, и за то 
ће бити неопходан 21 милион динара. За све ове запослене, Фонд ће платити и доприносе и тај 
је новац такође обезбеђен. За остале раднике који су поднели захтеве ће се тек доносити 
правоснажна решења. 
За седам година рада Фонда солидарности збринуто је око 30.000 радника, али је број захтева 
сваке године већи, а буџет све скромнији. Тако је од овог јануара до данас само 1.455 радника из 
38 предузећа задовољно трљало руке, што је државу коштало 283 милиона динара. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:393102-quotGosaquot-pred-kolapsom 

"Гоша" пред колапсом 
С. Б.  

Влада ће наставити да упућује помоћ ремонтерима шинских возила. Помоћ је 

најхитнија "Гоши", чијих је 450 радника у генералном штрајку, јер четири месеца 

нису примили плате 

ВЛАДА Србије у четвртак је решила да настави да подржава домаће ремонтере шинских 
возила. Усвојен је програм о условима и начину подстицаја производње и ремонта шинских 
возила у Републици до краја ове године. Колико ће новца стићи до вагоноградитеља, знаће се 
после ребаланса буџета. Корист од наставка овог програма требало би да има и фабрика "Гоша" 
у Смедеревској Паланци, чијих је 450 радника у генералном штрајку, јер четири месеца нису 
примили плате. 
Програм подршке домаћим ремонтерима траје већ четири године. Влада Србије сваке године, у 
складу са могућностима, определи одређена средства која су намењана ремонту возила 
"Железница Србије". "Железнице" се уклопе у одобрена средтва, а посао ремонта се повери 
домаћим фабрикама. Прве две године програма из буџета је стизало и по 2,1 милијарда динара. 
Овогодишњи пројекат, усвојен још половином јануара, одобравао је милијарду динара. Одлука 
Владе је потврда да ће се програм наставити и у новом сазиву. Помоћ је, како сада стоје ствари, 
најхитнија "Гоши". Министар финансија и привреде Млађан Динкић у суботу ће разговарати са 
управом и синдикатима не би ли се нашао начин да се радници врате на посао. 
 

- Због драматичне ситуације у којој се налази предузеће, Министарство финансија и привреде 
ће предложити да се кроз Програм подршке вагоноградњи у "Гоши" упосле капацитети и 
обезбеде посао и плате радницима - кажу у Министарству финансија и привреде. - Након 
успешне приватизације 2007. године, у модернизацију производних линија, уложено је више 
од шест милиона евра. 
 

РАДНИЦИ 
"ГоШа шинска возила" је 2008. године, пре избијања светске економске кризе, запошљавала 
930 радника. Прошлу годину на свом радном месту је испратило око 570 радника. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:393105-Rade-legalno-samo-ako-se-isplati 

Раде легално само ако се исплати 
С. БУЛАТОВИЋ  

Уколико држава жели да умањи "сиву" зону, требало би поједноставити порески 

систем. То би значило једноставна решења, јединствене и ниске пореске стопе и 

што мањи број изузећа 
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НАЈВЕЋИ проблем легалних трговаца је нелојална конкуренција. Производе исто што и они, 

продају, рекламирају се, али им порези, таксе, лиценце и накнаде не "зидају" цене. Процене 

учешћа "црног" и "сивог" тржишта у укупном српском производу су непрецизне и крећу се од 

15, па до 40 одсто. Колико год да је нелегалних трговаца, непријављених произвођача, држава 

обећава да ће им припремити понуду за прелазак у опорезиве воде, коју ће тешко одбити. 

Радне групе припемају "пакет", а шта ће у њему бити, знаћемо у септембру. До тада, 

економисти поручују да је најефикаснији начин сузбијања сиве економије - унапређење 

пореског система. То би значило једноставна законска решења, јединствене и ниске пореске 

стопе и што мањи број пореских изузећа. 

 

- Привреда је притиснута великим трошковима и зато улази у зоне неплаћања пореза, како 

оног на зараде, тако и пореза на додату вредност - сматра економиста Драгован Милићевић. - 

Могуће је увести је у опорезиве токове, али треба обратити пажњу на две ствари. Који ниво 

"сиве" економије омогућава преживљавање социјално угрожених категорија становништва и 

који ниво је настао због неефикасне пореске администрације. У овом тренутку главни задатак 

је строжа контрола токова новца као и пореска контрола предузећа која се баве масовним 

увозом робе широке потрошње. Такође, спречавање утаје ПДВ, а од користи би била његова 

уплата по наплати посла. Требало би реформисати и државну администрацију. 

- Привредници са којима смо разговарали у оквиру нашег пројекта "Визија 2016" су се скоро 

једногласно сложили да су сива економија и рад на црно значајно оптерећење за привреду која 

послује у легалним токовима - каже Александер Грунауер, вођа пројеката у немачкој 

организацији ГИЗ. - Мере које би држава могла да предузме су поједностављивање процедура 

и растерећење финансијског оптерећења зараде. Привредници су у нашем пројекту истакли и 

да је значајна улога инспекција, које се сада проглашавају ненадлежним за сиву економију, и 

контролишу само легалну привреду. Проблем је то што је и сама влада понекад подстицала 

нелојалну конкуренцију, тако што је одређена предузећа ослобађала обавезе да уплаћују 

доприносе на зараде запослених, чиме су стварани неједнаки услови пословања. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:393074-Pet-godina-bez-plate-da-bi-Srbija-bila-na-nuli 

Пет година без плате да би Србија била на нули 
Танјуг 

Да би се исплатили сви дугови, привреде, државе и становништва, било би 

потребно 60 месечних плата, што значи да би требало сви запослени да раде у 

наредних пет година без надокнаде 

БЕОГРАД -Да би се исплатили сви дугови, привреде, државе и становништва, било би потребно 
60 месечних плата, што значи да би требало сви запослени да раде у наредних пет година без 
надокнаде како би се исплатили сви дугови, и то без обрачунавања камате на стање дуга. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:393074-Pet-godina-bez-plate-da-bi-Srbija-bila-na-nuli
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Дуг привреде по запосленом у Србији износио је у јуну ове године 11.194 евра, држава је била 
дужна 7.484 евра по једном радном месту, а дуг становништва 3.272 евра, објавио је портал 
макроекономија.орг. 

Према подацима које је објавио овај портал просечна исплаћена зарада у јуну била је 365 евра и 
смањена је за 18 евра за годину дана, док је Фонд исплаћених зарада износио 632 милиона евра 
(претпоставка истих зарада ван узорка РЗС као и у узорку) и смањен је за 39 милиона евра. 

Привреда је на крају јуна дуговала 19.36 милијарди евра, јавни дуг је износио 15,2 милијарди 
евра, а становништво је дуговало 5,66 милијарди евра. 

Укупан дуг ових сектора банкама износио је 37,97 милијарди евра (индиректне обавезе државе 
су у дугу привреде) и смањен је у јуну за 100 милиона евра, у односу на мај, док је повећан за 
1,11 милијарди евра у односу на јун прошле године. 

У односу на јун прошле године привреда је смањила дуг за 221 милион евра, а становништво је 
смањило дуг за 33 милиона евра. 

Портал макроекономија.орг пренео је и да је на крају јуна било 1.730.000 запослених у Србији. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:393134-Vaspitaci-tuze-drzavu 

Васпитачи туже државу 
С. БАБОВИЋ  

Високообразовани запослени у васпитно-поправним установама траже правду. 

Око 300 људи оштећено уредбом владе да им се умање бенефиције 

 
ОКО 40 бивших и садашњих радника са факултетском дипломом Васпитно-поправног дома у 
Крушевцу тужило је државу тражећи накнаду штете због умањених бенифиција од 2007. до 
2010. године. Радници наводе да је проблем настао пре пет година, када је Влада донела уредбу 
по којој се само факултетски образованим лицима у Управи за извршење кривичних санкција 
Министарства правде умањују бенифиције на плату за 20 одсто. 
У пракси, причају радници, то је значило да осталима без високог образовања остају 
бенифиције од 30 одсто. Жалили су се комисији на републичком нивоу, као и у Врховном суду, 
где им је речено да су решења у складу са уредбом. Ускраћених је највише у Крушевцу, јер у 
овдашњем ВП дому ради највише стручњака са дипломом. 
 

- Новембра 2010. године Уставни суд одлучио је у нашу корист - објашњава Живица Павловић, 
психолог ВП дома. - Од фебруара 2011. године примамо плату са бенифицијом од 30 одсто. 
Сматрајући да смо оштећени и поучени примером судија који су успели да наплате штету која 
им је нанета сличном одлуком, одлучили смо да потражимо надокнаду штете. 
ДУГ СТАЛНО РАСТЕПРЕМА процени наших саговорника, око 300 запослених у српским 
казненим установама потражује новац од државе на име умањених бенефиција. Износ који се 
потражује разликује се од радника до радника, али у просеку по години се свакоме дугује око 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:393134-Vaspitaci-tuze-drzavu
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100.000 динара и то само главнице. Камате, уколико се проблем хитно не реши, могу да 
нарасту на на два милиона динара по раднику. 

Крајем јануара 2011. обратили су се Министарству правде, спремни да се одрекну дела камате 
не би ли уз компромис дошло до поравњања. Према њиховим информацијама, Министарство 
правде је тражило средства од Министарства финансија, али одговор нису добили. 
- Зато смо пресавили табак и почели редом да тужимо државу. Судови у разним градовима 
доносили су другачије одлуке по истом питању - наводи наша саговорница. - Двоје радника из 
Крушевца је добило пресуду на првостепеном, али одбијено је у другостепеном поступку. То се 
догодило и колегама из Сремске Митровице, Ваљева, Пожаревца, Београда. С друге стране, 
тридесетак колега из Ниша, Ћуприје, Зајечара и Прокупља добило пресуде у њихову корист и 
њима је новац исплаћен. О свему смо, још у мају ове године, обавестили Уставни суд. Ускраћено 
нам је правично суђење, а испада да се исти посао различито плаћа. 
СТРАЗБУР СЛЕДЕЋА ИНСТАНЦА 
СКОРО четири године умањених примања одразиће се и на износ пензије. Љубиша Шапоњић, 
васпитач у пензији, наводи да је јасно зашто постоји бенефицирани радни стаж у овом послу. 
- Уколико не успемо да остваримо своја права пред домаћим судством, сигурно ћемо се 
обратити суду у Стразбуру - износи за "Новости" Љубиша Шапоњић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:393059-Sindikat-pravosudja-trazi-smenu-Nate-Mesarovic 

Синдикат правосуђа тражи смену Нате 
Месаровић 
Фонет  

Синдикат правосуђа Србије данас је затражио смену председника Врховног 

касационог суда Нате Месаровић, због пропасти реформе правосуђа 

 
БЕОГРАД - Синдикат правосуђа Србије данас је затражио смену председника Врховног 
касационог суда Нате Месаровић, због пропасти реформе правосуђа. 

Захтевамо да Нату Месаровић са функције председника Врховног касационог суда смене 
политички органи који су је поставили мимо Устава Србије, наводи се у саопштењу. 

Уз оцену да реформа правосуђа која је спроведена по "хитном поступку" није довела до 
жељених резултата, Синдикат правосуђа додаје: Опомињали смо и упозоравали реформаторе 
да ће доћи до колапса правосуђа, да ће "путујућа" правда и "гостовање" судија на суђењима у 
судским јединицама много да кошта грађане. 

Наше иницијативе и упозорења су арогантно игнорисали, јер им циљ није био да правосуђе 
буде делотворно и корисно за грађане, већ да га још више ограниче, затрпају и застраше, како 
би било послушније. Мало је вероватно да је Синдикат правосуђа Србије био видовит када је 
прогнозирао пропаст реформе, а да то реформатори нису могли да предвиде, наводи се у 
саопштењу. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:393059-Sindikat-pravosudja-trazi-smenu-Nate-Mesarovic
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/338229/Otpremninu-od-300-evra-po-godini-zeli-388-radnika-paracinske-staklare 

Отпремнину од 300 евра по години жели 388 
радника параћинске стакларе 

Бета  

За добровољни одлазак из Српске фабрике стакла у Параћину, уз отпремнине од 300 евра по 

години стажа, пријавило се 388 радника, потврђено је данас агенцији Бета у Стаклари. 

Нови власник, бугарски "Глас индустри", планира да број запослених преполови на 800 

Други круг пријављивања је завршен јуче, међутим, оба репрезентативна синдиката Стакларе, 

Независност и Самостални, упутили су усмени предлог руководству фабрике да продуже рок 

пријављивања и очекују да ће тај предлог бити прихваћен. 

  

У Независном синдикату кажу да је свим радницима који су узели отпремнине "повезан радни 

стаж", а да је било мањих проблема, јер су неки радници тужили фабрику због неисплаћених 

потраживања. 

  

Ново руководство тражи од радника да повуку тужбе да би добили отпремнине. Према 

последњим подацима отпремнине је до сада добило око 150 радника. 

  

За одлазак из Стакларе углавном су се пријавили радници који имају неколико година до 

пензије, а међу њима је и педесетак оних који већ имају услов за пензију. 

 Нови власник, бугарски "Глас индустри", планира да број запослених преполови на 800. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tri-ekonomska-zla-Srbije.sr.html 

Три економска зла Србије 
Привреда у рецесији, очекује се инфлација до 10 одсто, а уз то сваки четврти радно способни 

становник наше земље не ради 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/338229/Otpremninu-od-300-evra-po-godini-zeli-388-radnika-paracinske-staklare
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tri-ekonomska-zla-Srbije.sr.html
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Србију су задесила три највећа зла која могу да задесе једну економију: привреда је у рецесији, 
инфлација расте, а број запослених се смањује. Негативне вести су се последњих дана низале 
јадна за другом.. Прво је нови министар финансија Млађан Динкић објавио да је привреда и 
званично у рецесији и да се очекује економски пад од минус 0,5 до минус један одсто. То је 
после неколико дана потврдила и Народна банка Србије, али је донела и још једну неповољну 
вест. Раст цена ће ове године бити већи од планираних 5,5 одсто и кретаће се у распону од осам 
до десет процената. 

Све се то накалемило на црне бројеве које са тржишта рада стижу још од 2008. године. Према 
последњим подацима званичне статистике сваки четврти радно способан становник наше 
земље не ради, а око 400.000 људи је током ове кризе остало без посла. 

– Ово је знак за узбуну – оцењује Љубодраг Савић, професор Економског факултета. – 
Креатори економске политике би сада требало добро да се забрину, јер најгора ситуација која 
може да задеси једну економију нама се догађа сада. Обично се инфлација жртвује, па су цене 
високе, али зато привреда остварује економски раст, а запосленост расте. Код нас су сва три 
показатеља негативна – забринут је Савић. 

................................................. 
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 17. августа. 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/Visokoobrazovani-godinama-cekaju-posao.sr.html 

Високообразовани годинама чекају посао 
Једино решење за особе са суфицитарним професијама на тржишту рада, као што су 

историчари уметности, етнолози или археолози, јесте да започну или наставе каријеру у 

областима за које се нису школовали 

Дипломирани инжењер технологије чекао је на посао три године. Чим се пријавио за курс 
заваривача који је организовала Национална служба за запошљавање (НСЗ), по завршетку 
течаја добио је посао. Храбри потез младог инжењера довео га је до радне књижице, за разлику 
од радника школованих да постану узгајивачи риба и шкољки који на запослење чекају 
најдуже, у просеку две деценије, а немају намеру да прихвате стварност. Ништа лакше није ни 
историчарима уметности, етнолозима и археолозима који су уложили доста труда у своје 
образовање. На позив послодавца посредством НСЗ-а чекају око шест година. За петама су им 
и инжењери хемијске технологије са четири године стажа на бироу, а слично је и са 
инжењерима текстилства и геологије, као и појединим профилима из области пољопривреде, 
поготово одсека цвећарство. 

– Понуда послова на тржишту за оне који су се школовали на друштвеним наукама веома је 
ограничена уназад неколико деценија. Једино решење за ову групу незапослених је да започну 
или наставе каријеру у областима за које се нису школовали. Курсеви за стицање посебних 
знања и вештина могу да буду од помоћи у скраћењу трајања незапослености, али свакако не 
могу да замене формално образовање. Само пружају додатне шансе. Годишње организујемо од 
150 до 200 различитих течајева у које се укључује у просеку око 2.000 грађана – каже Драган 
Ђукић, директор Сектора за посредовање у запошљавању у НСЗ-у, додајући да су најбројнији 
течајеви у областима финансија и администрације, машинства и грађевине. 

http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/Visokoobrazovani-godinama-cekaju-posao.sr.html
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Високообразовани најчешће похађају течајеве страних језика и информатике, а како тврди 
Ђукић, свака трећа особа која прође обуку, убрзо добија и запослење. 

– Да би се спречило дуже трајање незапослености, приликом уписивања високе школе будући 
студенти могли би више да се информишу шта је тренутно актуелно на тржишту рада. Јер је и 
држава у губитку ако финансира нечије школовање, па после за ту особу нема посла. Можемо 
говорити и о недовољној усклађености уписне политике са потребама тржишта рада па стога ту 
има простора за неки вид државног интервенционизма, барем у делу оних који студирају о 
трошку државе. Требало би смањити уписне квоте на поједине факултете и то за оне смерове 
који су дефицитарни према свим показатељима у делу који финансира држава – предлаже 
Ђукић. 

Они који дуже чекају на запослење посредством НСЗ-а не могу да очекују богзна шта од 
државе, јер је ниво социјалне заштите и давања за особе на евиденцији на ниском нивоу. 

– Новчану накнаду остварује десет одсто незапослених који нису својом кривицом остали без 
посла. Ова помоћ не може бити виша од 160, ни нижа од 80 одсто минималне зараде у Србији. 
Осталих 90 одсто грађана са евиденције део олакшица користи за материјално обезбеђење 
породице, градски превоз, плаћање комуналних услуга, чак и за чланство у библиотекама – 
истиче директор, подсећајући да се са евиденције бришу само они који одбију пословне понуде 
или неоправдано закасне да се јаве саветнику. 

– Ако поштују правила шаљу сигнал да желе активно да учествују у тражењу посла. Скидање са 
евиденције у трајању од шест месеци прописано је Законом о запошљавању и осигурању у 
случају незапослености. У већини земаља казна траје од девет до 12 месеци, сем можда у 
неколико држава где је мања од шест месеци. Суштина је да не морају да траже посао преко 
НСЗ-а јер у Србији ради и више од 50 приватних агенција за запошљавање – додаје Ђукић, 
подсећајући да је у протеклих шест месеци служба успела да запосли око 130.000 грађана. 

– Очекујемо да ће тај број до краја године бити око 200.000. У другим земљама учешће државе 
у запошљавању се креће од пет до 40 процената, а код нас оно износи око 30 одсто. У нашој 
земљи радне књижице годишње се домогне до 600.000 грађана, а посредством НСЗ-а трећина. 
Они чија су занимања суфицитарна чак и ако су пријављени у приватним агенцијама не могу 
да рачунају да ће брже добити посао – закључује Драган Ђукић. 

---------------------------------------------- 

*754.000 незапослених на бироу рада у Србији 
*17.952 високообразована на евиденцији београдске филијале 
*1,8 година просек чекања на запослење 
---------------------------------------------- 

На евиденцији 
516 дипломираних инжењера за хемијску технологију 
164 историчара уметности  
115 дипломираних инжењера технологије текстилства 
101 археолог/мастер археологије  
45 етнолога 
Марија Бракочевић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_deset_dana_meso_poskupelo_dva_puta.4.html?news_id=246024 

За десет дана месо поскупело два пута 
АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - У последњих десет дана свеже пилеће и свињско месо у појединим месарама 

поскупело је и до 15 одсто, свињска крменадла која је до јуче коштала 550 динара данас је већ 

650 динара, док је нова цена спремна и за пилеће бело месо. „У радњи у којој набављам месо 

најавили су ми за понедељак нову цену пилећег меса. Филе ће коштати уместо досадашњих 400 

динара чак 500 динара“, каже за Данас власник једног угоститељског објекта, који свакодневно 

набавља свеже месо за своју радњу. 

 
Он истиче да су цене у два наврата ишле горе у последње време, а један талас поскупљења ове 
животне намирнице био је и пред почетак лета. Месо је наравно само једна у низу ставки из 
категорије основних животних намирница које су поскупеле или ће тек поскупети. 
Произвођачи хлеба ових дана траже да цена хлеба уместо досадашњих 44 буде 54 динара. 
Разлог томе је суша која је убила летину, стални раст цене пшенице, самим тим и брашна, али и 
горива, адитива. Са месом је ситуација слична као с хлебом. Поскупело је, и тек ће, јер је 
кукуруз ове године подбацио, а због недостатка сточне хране узгајивачи стоке ће морати да 
прибегну клању - односно смањењу сточног фонда. 

То је сценарио који сточарску производњу убрзо чека уколико се нешто не догоди, односно 
уколико држава не одлучи да притекне у помоћ субвенцијама. Професор Пољопривредног 
факултета Миладин Шеварлић верује да би ускоро могло доћи до већег клања стоке, као и да 
би сточни фонд наше земље додатно могао бити угрожен због тога. 

- Наравно, то може да се спречи уколико држава из робних резерви обезбеди позајмице у виду 
сточне хране, а које ће сточари враћати од наредног рода - напомиње Шеварлић. Смањење 
сточног фонда, сматра наш саговорник, никако не би било добро. Међутим, упркос новим 
скоковима цена, Шеварлић не верује да ће доћи до „експлозије“ цена меса јер постоји један 
врло ограничавајући фактор - низак стандард грађана. Он се прибојава ситуације у којој би 
Србија почетком наредне године могла да почне да увози месо из иностранства, које би се овде 
продавало по јефтинијим ценама, али које би било краћег рока трајања и лошијег квалитета, 
наравно. 

Оно што забрињава јесте ратарска производња. Србија је некада била једна од десет земаља 
највећих извозника кукуруза, а сада тавори. Шеварлић каже да смо некада извозили четири 
пута више него сада, да је то до пре десет година било 8.000 тона, а последњих година свега 
1.700 тона годишње. Србија би ако се овако настави, напомиње он, могла да постане трајно 
извозно зависна. 

И док неки ову годину могу да назову олимпијском, у Србији би 2012. више могла да се назове 
годином поскупљења. Све је почело у фебруару, када су у просеку за 10 одсто поскупеле најпре 
поједине месне прерађевине, смрзнуто воће и поврће, инстант кафа, алкохолна пића, кућна 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_deset_dana_meso_poskupelo_dva_puta.4.html?news_id=246024
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хемија и средства за личну хигијену. Наставило се крајем априла поновним поскупљењем 
средстава за личну хигијену, козметике за децу и то од четири до 11 одсто, док су у неким 
трговинама увећане цене и џемова, меда и кечапа од седам до 13 одсто. 

Основне намирнице, хлеб, месо, млеко, брашно, уље и шећер биле су стабилне од почетка 
године, пре свега захваљујући уредби која је трговачку маржу за тај пакет ограничила на десет 
одсто. У протекла два месеца сојина сачма је дупло скупља, док су неке друге сировине попут 
кукуруза поскупеле од 20 до 30 одсто. Произвођачи зато апелују на државу да „улети“ са 
субвенцијама или да смисли неки други начин, као што је, на пример, укидање пореза на 
додатну вредност на свеже месо и месне прерађевине, не би ли се ефекат поскупљења некако 
ублажио. Шта ће бити од свега тога знаће се тек кад Влада прикупи све предлоге и направи 
ребаланс буџета, што се неће десити у наредних месец дана. 

Има или нема? 
У Министарству пољопривреде кажу за Данас да је у интересу Владе да се нашим грађанима 
обезбеди стабилност цене хлеба на тржишту и да ће из тог разлога, држава интервенисати са 
одређеним количинама робе из Републичке дирекције за робне резерве. 
Међутим, директор Продуктне берзе Жарко Галетин истиче да држава није обезбедила 
довољне количине пшенице да би могла евентуално да интервенише на тржишту и заштити 
цену брашна и хлеба. Држава је за Робне резерве, истиче он, преко Продуктне берзе, откупила 
тек нешто више од 15 одсто планираних 100.000 тона, зато што је због лоше процене, 
понудила цену која је нижа од тржишне. 

Пољопривредници против забране извоза 
Удружење пољопривредника Клуб 100П из Новог Сада противи се предлогу Привредне 
коморе Србије да Влада ограничи извоз житарица због последица суше. „Клуб 100П плус се 
противи том предлогу, јер ће то још више повећати губитак по хектару изазван сушом. 
Забрана извоза би посебно одговарала извозницима, јер су продају кукуруза уговорили по 
цени од 160 евра по тони, а он је данас код нас око 240 евра по тони. Забрана би им била и 
алиби да не морају извести уговорене количине“, истиче се у саопштењу К100П. У саопштењу 
се наводи да Робне резерве своје залихе кукуруза и соје морају ставити на располагање 
пољопривредним произвођачима меса, млека, јаја и тако им конкретно помоћи да преброде 
кризу насталу сушом. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vreme-vlast-i-losi-zakoni-kumovi-spornih-privatizacija 

Време, власт и лоши закони - "кумови" 
спорних приватизација 

Све спорне приватизације чије "чешљање" сада најављује нова извршна власт 
имале су кроз свој историјат и неке своје заједничке карактеристике - дуго су 
трајале, био је укључен велики број државних институција 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vreme-vlast-i-losi-zakoni-kumovi-spornih-privatizacija
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и интересних група, а пратиле су их и недоречености закона из процеса власничке 
трансформације. 

Приватизација "Ц маркета" је тако отпочела у периоду када још увек није био комплентиран 
правни оквир који је пратио трговање на тржишту капитала, односно на берзи, па је у том 
свеопштем "галиматијасу" било много питања и лутања, а мало одговора. 

Једна од најспорнијих ситуација је била да се без потписивања проспекта фирме, од стране 
генералног директора, фирма не може појавити на берзи. 

Тако је тадашњи директор "Ц маркета" Слободан Радуловић, који је већ годинама у бекству, 
након што је за њим расписана међународна потерница, обилато користио ту законску 
могућност, стопирајући излазак фирме на тржисте које би "рекло" колико фирма заиста вреди. 

Акционари "Ц маркета" су у више наврата тражили од државе да исправи те аномалије и акције 
продају на берзи, али су измене закона уследиле много касније. 

И Закон о преузимању такође је имао низ мањкавости, између осталог је омогућавао да се 
стекне контролни пакет акција, али без обавезе откупа свих акција од преосталих акционара. 

У случају продаје "Ц маркета" била је, али и остала, највећа мистерија да ли је дошло до 
потписивања "Меморандума" којим је договорена куповина "Ц маркета" и ко је све ставио свој 
потпис на тај документ. 

Да је постојао "Меморандум" потврдио је, пред Специјалним судом у Београду, на суђењу 
такозваној стечајној мафији, бизнисмен Милан Беко. Али, докле су у тој истрази стигли 
истражни органи остала је за јавност све до сада непознаница. 

У приватизацији се догађало и да се мањи акцијски пакети предузећа продају на берзи, али 
повезаним лицима, па су касније сви ти пакети били у рукама једног те истог власника. 

Већи део фирми које су успешно пословале у Србији биле су приватизоване по претходном 
Закону о својинској трансформацији, али се нису налазиле на берзи. 

Такав је случај био са "Луком Београд" у којој су акционари, како су касније тврдили, због 
погрешно урађене процене вредности капитала "Луке" продали своје акције по девет евра, 
уместо за 22,18 евра по једној деоници. 

Они су наводили да су оштећени за укупно 71,5 милиона евра, а држава за око 49,4 милиона 
динара. Тужили су и купца тих акција - фирму "Ворлдфин". 

Суд је, међутим, донео пресуду у корист тог предузећа, где се у образложењу наводи "да се 
вредност акција утврђује на тржишту односом понуде и тражње, да су акционари својом 
слободном вољом продали акције, да је постојала само једна понуда за преузимање, те да су 
акционари могли да је или прихвате или одбију". 

Данас, неразјашњеној позицији "Луке" и даље "кумују" и нерашчисћени имовински односи 
између тог предузећа и Града Београда, односно шта је чије од земљишта на приобаљу Дунава. 
Тај спор је још увек у току. 

Фабрика лекова "Југоремедија" , која се исто налази на списку спорних, протеклих десетак 
година прошла је приватизацију, поништавање исте, прелазак у радничке акционарске руке, 
покушај нове продаје, да би данас, након хапшења најужег руководства, опет била на свом 
"транзиционом почетку" са отвореним питањем даљег опстанка на тржишту. 

Прва приватизација ове фабрике догодила се септембра 2002. када је "Југоремедија" продата 
власнику македонске компаније „Јака80", недавно ухапшеном контроверзном нишком 
бизнисмену Јовици Стефановићу Нинију, уз обавезу инвестирања коју он није испунио. 
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Приватизација "Југоремедије" након низа радничких протеста је поништена, радници су се 
вратили и преузели управљање предузећем до недавно када се догодио и "други круг" хапшења 
који је обухватио те исте борце за правду, па и тадашњег синдикалног вођу - в.д. директора 
"Југоремедије" Здравка Деурића. 

Иако се "Сартид", односно продаја смедеревске железаре, води на списку спорних 
приватизација, она се не може назвати приватизацијом, јер је "Сартид" продат из стечаја. 

По многима до тог стечаја није ни требало да дође, а ако је већ дошло требало је да се 
организује продаја имовине из стечаја и омогући конкуренција. 

Уместо тога, "Сартид" је продат непосредном погодбом за 23 милиона евра "Ју ес стилу", а 
успут је "очишћен" од дугова који су пренети на државу. 

Америчка компанија "Ју ес стил" је на тај начин добила комплетну нову и стару железару, која 
се налази на 300 хектара земље, три ливнице, фабрику белих лимова у Шапцу (инвестиција 
вредна 150 милиона долара), смедеревску луку од регионалног значаја, слободну царинску 
зону у Смедереву на површини од 21 хектар, фабрику креча у Кучеву, као и низ других 
некретнина. 

И та "сартидска прича" прошла је медијско сито: од умешаности трговинских судова, до 
највиших органа власти, али до судског епилога није никада дошло. 

Потпредседник Владе Србије и министар одбране Александар Вучић најавио је, у изјави 
београдским медијима, да ће резултати нове владе у борби против корупције бити видљиви у 
"најскорије време" и најавио преиспитивање спорних приватизација. 

Економски експерти сматрају да препоруке из Брисела да Србија треба да реши спорне 
приватизације треба озбиљно узети у обзир, јер ће ЕУ инсистирати да се ти случајеви реше, пре 
свега јер ће то бити прави доказ да смо озбиљно кренули у борбу против корупције у нашој 
земљи. 

На списку спорних приватизација су, иначе, још и "Азотара Панчево", "Мобтел", АТП 
"Војводина", "Ветеринарски завод Београд", "Шинвоз", "Застава електро", "Национална 
штедионица", "Новости".... 

(Танјуг) 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:plate-trosili-na-

ruckove&catid=11&Itemid=122 

Плате трошили на ручкове 
 

Комуналци очајни, грађанима прети смеће на улицама 

Због небриге и маћехинског односа општинских власти и руководства према локалном Јавно 
комуналном предузећу Букуља, Аранђеловац и околина би ускоро, вероватно већ у септембру, 
могли да се гуше у гомилама смећа и штетног отпада. Овакав сценарио представља само крајњу 
синдикалну меру, коју смо присиљени да предузмемо, јер је запосленима прекипело због 
малих плата, непотписивања колективног уговора, бахатог и ненаменског трошења новца 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:plate-trosili-na-ruckove&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:plate-trosili-na-ruckove&catid=11&Itemid=122
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руководства, намештања финансијских извештаја и завршних рачуна, истакао је јуче на 
конференцији за новинаре Драган Арсенијевић, повереник Асоцијације слободних и 
независних синдиката (АСНС) Букуље. 

Он тврди да су од 2008. године плате кренуле низбрдо, до данас су замрзнуте на истом нивоу, а 
око 250 запослених се вансеријским напорима труде да раде нормално. Основна плата је око 
10.000 динара, а са додацима, регресом за топли оброк и годишњи одмор достигне до 20.000, 
док директори, који уживају заштиту локалних политичких моћника и скупштине града, 
добијају седам до осам пута више, најмање око 90.000 динара, наводи Арсенијевић. Сви 
покушаји да се расплет ове драме разреши на локалном нивоу није успео, јер директори, па и 
садашњи Иван Карадиновић не успева да са запосленима нађе заједнички језик, говори о 
губицима у пословању... Он је најавио повлачење са функције за месец дана, сада је на 
годишњем одмору, а ми смо почели организацију штрајка упозорења, до ког ће доћи ако се не 
уваже захтеви за повећањем плата од 40 одсто и усвајање предложеног колективног уговора, 
наводи Арсенијевић. До сада се наш синдикат обраћао на бројне републичке адресе, чак и 
финансијској инспекцији указујући на проневеру и ненаменско трошење новца, инспекцији 
рада, Одсеку за криминал МУП-а, медијима, али са мало успеха. Следи договор са остала два 
синдиката, самосталним и независним синдикатом и припрема за већи протест чак и 
генерални штрајк, а уследиће и тужбе због разлика у платама и злоупотребу функција, чак и 
против општине као оснивача, најављују из АСНС-а. Обимна дукументација о арчењу новца 
указује на то да је нетрагом на рачун појединих приватних фирми из Букуље пребачено 3,5 
милиона динара. За осам ручкова и вечера у ресторану Нововић поједено је милион и 91 
хиљада динара. За 100 бутељки специјалног вина из Александровца отишло је 61.000 динара, 
кажу у АСНС. Не би ми имали ништа против да се части, али фирма је у губицима, за 2009. 
годину минус је 93 милиона динара, а великим неплатишама се опрашта, док се велике 
утужују. Притом, радници немају шта да једу, не могу да прехране децу од бедних плата, а 
опрема је у језивом стању. Чак нема пара ни за дихтунге за камионе-смећаре, тако да чистимо 
отпадне воде како не би дошло до заразе, додаје повереник АСНС-а. Последње четири године 
цене услуга за водовод, чистоћу, нискоградњу, одржавање гробља, пијаца неколико пута су 
повећане, тако да и грађани трпе самовољу локалних власти, додају очајни комуналци из 
Аранђеловца. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1157922/Dinki%C4%87%3A+Plan+za+%22Go%C5%A1u%22.html 

Динкић: План за "Гошу" 

Предузеће "Гоша - фабрика шинских возила" налази се у драматичној ситуацији, а 
министар финансија и привреде Млађан Динкић најавио је план за покретање 
производње и враћање на посао 450 радника тог предузећа, саопштило је то 
министарство. 

Министар финансија и привреде Млађан Динкић представиће синдикатима и руководству 
предузећа "Гоша - фабрика шинских возила" конкретан план за покретање производње и 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1157922/Dinki%C4%87%3A+Plan+za+%22Go%C5%A1u%22.html
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враћање на посао 450 радника који су у генералном штрајку и већ четири месеца нису примили 
плате, саопштило је то министарство. 

Гоша - фабрика шинских возила 

Због драматичне ситуације у којој се налази предузеће, Министарство финансија и привреде ће 
предложити да се кроз програм подршке производњи вагона у "Гоши" упосле капацитети и 
обезбеде посао и плате радницима, наводи се у саопштењу. 

Министарство подсећа да је у предузеће "Гоша -шинска возила" након успешне приватизације 
2007. године, у модернизацију производних линија уложено више од шест милиона 
евра. Додаје се да су стотине теретних вагона типа "еанос" са европским стандардом квалитета 
испоручене својим купцима. 

Како се истиче у саопштењу, фабрика шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке, била је 
један од највећих извозника у Србији, али је због економске кризе и недостатка послова "пала 
на колена". 

У "Гоши шинским возилима" је 2008. године, пре избијања светске економске кризе, било 
запослено 930 радника, да би се тај број у 2011. години свео на око 570. 

 

http://www.pravda.rs/2012/08/16/radnici-bukulje-na-ivici-egzistencije/ 

Радници „Букуље“ на ивици егзистенције 

С. Миловановић 

БЕОГРАД – Стање у ЈП „Букуља“ у Аранђеловцу је више него тешко, а радници 

овог јавног предузећа већ месецима примају минималац који са топлим оброком 

износи око 20 хиљада а без тога је десет хиљада, међутим, ништа се не ради да се 

стање поправи и предузеће избави из агоније, рекао је на данашњој конференцији 

за штампу у централи АСНС-а главни повереник овог синдиката у ЈП „Букуља“ 

Драган Арсенијевић. 

Према Арсенијевићевим речима, у претходне четири године „Букуља“ је променила четири 

директора, али ни са једним није постигнут договор око закључења колективних уговора, а 

решење није пронађено ни у разговорима са оснивачем, Општином Аранђеловац. 

- Директори су оптуживали раднике за стање у „Букуљи“, што апсолутно није тачно. Плате 

запослених су испод републичког минималца, а у „Букуљи“ ради велики број брачних парова 

који су на ивици егзистенције, и када смо пробали да са актуелним директором изнађемо неко 

решење, он је отишао на летовање, на море, што довољно говори о његовом односу према нама 

и предузећу. Из „Букуље“ је отишло око 50 радника, а само у јуну их је отишло шесторо. 

Тренутно у предузећу имамо пет директора, генералног и четворицу секторских, који возе 

скупа кола, а ми радници немамо средства за основни рад у предузећу, које је у дугу 15 милиона 

динара – рекао је Арсенијевић. 

http://www.pravda.rs/2012/08/16/radnici-bukulje-na-ivici-egzistencije/
http://www.pravda.rs/2012/08/16/radnici-bukulje-na-ivici-egzistencije/
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Повереник АСНС у ЈП „Букуља“ не искључује ни могућност генералног штрајка запослених на 

јесен, али како је истакао, за то ће бити потребан договор сва три репрезентативна синдиката у 

овом предузећу. 
 

АКТЕР 

http://www.akter.co.rs/27-drutvo/print-12431-jar-policija-ubila-18-rudara.html 

ЈАР: ПОЛИЦИЈА УБИЛА 18 РУДАРА 
Лука Матић, Бета  
Полиција је бацила сузавац и испалила гумене метке на демонстранте у руднику платине близу 

града Марикана у северозападном делу Јужне Африке 

 Извештач агенције Франс прес је после пуцњаве видео више људи који су пали на земљу, а 
према најновијим информацијама 18 особа је изгубило живот. 

Портпарол једног од два синдиката рудара Лесиба Сешока је изјавио да је председник 
синдиката покусао да убеди рударе да обуставе штрајк и врате се на посао, али да су они то 
одбили. "Они су му рекли да су спремни да умру... да немају намеру да оду, као и да ће позвати 
своју децу да им се придруже", рекао је он.  
 
Стотинак радника рудника у власништву компаније "Лонмин ПЛЦ" започели су штрајк у 
петак. Они су тада прекинули посао због неисплаћених плата, а ситуација је погоршана 
заоштравањем односа два сукобљена рударска синдиката.  
 
Преговори који су са полицијом почели синоћ нису дали резултете.  
 
Радници у руднику платине имају плату око 4.000 ранди (400 евра), а сада траже месечну 
накнаду од 1.250 евра.  "Ми смо експлоатисани, ни влада ни синдикати нису дошли да нам 
помогну... Захваљујући нашем раду предузећа зарађују новац, а нама скоро ништа не плаћају. 
Не можемо себи да приуштимо достојанствен живот. Живимо као животиње због мизерних 
плата", рекао је један од рудара.  
 
"Лонмин" је трећи по величини призвођач платине на свету, док је Јужна Африка у врху 
земаља по прозиводњи угља, платине и злата. 

 

 

 

http://www.akter.co.rs/27-drutvo/print-12431-jar-policija-ubila-18-rudara.html

