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Социјалне корпе за плиће џепове 
Д. М. - М. Н. С.  

Ускоро ће радње понудити јефтиније артикле како би помогли најсиромашнијим 

грађанима. Министар трговине Расим Љајић: То је договор са произвођачима 

хране и трговцима 

Намирнице из социјалне корпе неће куповати само најугроженији, већ сви грађани 

СОЦИЈАЛНЕ корпе са основним намирницама по повољнијим ценама, стижу, после Нове 

године, у трговине. Како за „Новости“ најављује министар трговине Расим Љајић, држава ће 

договором са произвођачима хране и трговцима покушати да обезбеди ценовну стабилност 

тржишта. 

Кодекс о вредносним принципима и начелима развијања слободног тржишта, афирмацију 

друштвено одговорног понашања, уз бригу о социјално најугорженијим категоријама 

становништва, како каже министар трговине, биће потписан 26. децембра. Испод овог 

документа наћи ће се парафи представника Министарства трговине као и произвођача хране и 

трговаца. 

- Социјалне корпе су само наставак те приче - истиче министар трговине. - То је договор између 

Министарства трговине, произвођача и трговаца, да се из сваке груге основних намирница 

издвоји по један артикал и понуди по повољнијој цени. Желимо да избегнемо администрирање 

и државно уплитање, али морамо нешто да учинимо да, кроз договор, обезбедимо ценовну 

стабилност тржишта. 

Намирнице из социјалне корпе, међутим, неће куповати само најугроженији, већ сви грађани. 

Ни досадашња Уредба о лимитирању трговачке марже на основним производима, није била 

намењена искључиво сиромашним грађанима. 

КО НЕМА ЗА ХЛЕБ?ЕКОНОМИСТИ истичу да је оправдано штитити социјално угрожене, али 

не тако што једну лошу меру замените другом мером која ништа не значи. Једина мера је, 

кажу, да се идентификују они који немају новца за хлеб, брашно и остале животне намирнице. - 

Социјалне корпе су још једна бесмислица државе - каже економиста Александар Стевановић.  

- Држава која много кошта води рачуна о угроженима. Прво би требало да утврдимо ко нема за 

хлеб, па им дати или помоћ у новцу или неке бонове за исхрану, као што то раде свуда у свету. 

Од тих корпи неће бити ништа, јер само компликују систем, уместо да искористе искуство 

других земаља. И претходна мера око ограничења марже је била бесмислена и имала је више 

штете него користи. 

- Хлеб „сава“ ни досад нису куповали само угрожени, већ сви, тако да се не можемо враћати на 

бонове, тачкице и сличне методе - каже министар Љајић. - Требало би нам минимум две 
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године да урадимо корпу само за најугорженије, а, с друге стране, то би била и 

дискриминација. Суштина је да се произвођач хране одрекне дела зараде код једног производа 

из свог асортимана. 

Са предлогом овог кодекса, како је рекао министар Љајић, слаже се већина произвођача, а 

идеја да се дође до таквог договора потекла је управо од појединих трговаца. Ниједној 

трговинској кући, наиме, није одговарала Уредба о ограничењу маржи, која им је, како су више 

пута истицали, донела само „минусе“. 

Да ли ће после укидања лимита трговачке зараде код основних намирница, цене остати исте и 

шта ће се конкретно наћи у социјалним корпама, нико од трговаца сада не жели да 

коментарише. За неке прометнике то су артикли који су и сада обухваћени уредбом о 

максимирању маржи, док други истичу да се чека разговор са министром трговине. 

- Након укидања уредбе цене ће формирати само тржиште, јер на њих не утичу само трговци и 

трговачке марже, већ и произвођачи и њихове марже - сматра већина трговаца. - Зато је тешко 

гарантовати да ће цене остати на потпуно истом нивоу од Нове године. 

У трговинским ланцима сматрају да се цене хране неће битније променити ни након Нове 

године, с обзиром на то да су „празни“ новчаници већине потрошача драстично смањили 

промет. И произвођачи се бране и истичу да већ „иду“ са веома ниским ценама, због слабе 

потрошачке моћи. 

- Да би се направила та социјална корпа и да би цене биле ниже, морамо за почетак да имамо 

стабилан курс и фиксну цену живе ваге - наводе кланичари. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:411107-Bugarin-Srbiji-zvoni-alarm 

Бугарин: Србији звони аларм 
Д. МИЛИНКОВИЋ  

Председник Привредне коморе Србије Милош Бугарин о стандарду, курсу и 

инфлацији, борби против корупције: Нови избори били би равни катастрофи. 

Тромо се прихватају идеје из света привреде 

 
СРПСКА привреда 2013. дочекује у веома тешком стању. Огроман број фирми је у блокади, 

незапосленост је висока, скоро 50 одсто радно способног становништва нема посао, тренд пада 

привредне активности се не зауставља, а расте спољнотрговински дефицит и јавни дуг, имамо 

највећу инфлацију у региону... 

Овакву дијагнозу стања српске привреде у интервјуу за ”Новости” даје Милош Бугарин, 

председник Привредне коморе Србије, и упозорава да је аларм већ одавно упаљен: 

- Најгора ствар је константан пад животног стандарда, који никако да се заустави већ две 

године. Сада смо земља која се налази на зачељу у окружењу по висини плата. 

* Из Владе обећавају да ће нам коначно кренути боље од следеће године, а да бољи 

стандард грађани могу да очекују 2014. 

- Држава, нажалост, и даље више ради на томе како да подели оно што има, уместо да ствара 

нову вредност. Огромна је диспропорција између оних који раде за државу и јавна предузећа, и 
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оних у реалном сектору, а који, заправо, издржавају све остале. Пореска оптерећења и 

трошкови пословања су огромни, а плате ниске. Сад имамо и повећан ПДВ, што је довело до 

раста цена. Све то ми не даје нимало разлога за оптимизам. 

КУРС МОЖЕ ДА ПОДИВЉА ПРЕД НОВУ ГОДИНУ* Постоји ли опасност од већих осцилација 

курса пред Нову годину? 

- Курс динара је непредвидив и не може се са сигурношћу рећи шта ће се десити у наредним 

недељама. Постоје одређени помаци у вођењу монетарне политике, али, искрено, очекивао сам 

да ће доласком новог гувернера на чело НБС курсна и фискална политика бити усклађеније. 

Ми имамо високу инфлацију која је изазвана потрошњом, а не инвестиционим пројектима 

државе, и то је лоше. 

* Пројекције министра привреде Млађана Динкића су да ћемо следеће године 

забележити раст од 2,5 одсто. Да ли је то реално? 

- Ове године забележићемо пад од два одсто, што би значило да привредна активност у 

наредном периоду мора да порасте бар 4,5 одсто, да бисмо забележили позитиван раст. Желео 

бих да се то деси, али то није реално. 

* Јесу ли мере Владе за опоравак привреде дале очекиване резултате? 

- Само донекле, рецимо у делу укидања 138 парафискалних намета привреди. Међутим, има 

још простора где привреда може да се растерети. Мало је повећана ликвидност, али су те мере 

селективне, јер су кредити били доступни само појединим фирмама које су имале позитивне 

финансијске резултате. 

* Шта би, по вашем мишљењу, Влада хитно требало да уради? 

- Да престане да доноси ад хок мере, које дају резултате на кратак рок. Ми се и даље изузетно 

скупо задужујемо, а те паре, у највећој мери, одлазе у покриће буџетског дефицита и јавне 

потрошње. Нема покретања инвестиција, смањења незапослености и повећања привредне 

активности. Очекивао сам да ће се то десити у првих неколико месеци рада владе, али није. 

* На рачун владајуће коалиције чују се критике да је економска питања ставила у 

други план, иза Европе и Косова. Имате ли и ви такав утисак? 

- Нажалост, тај утисак имам, не последњих неколико месеци, него година. Ниједна влада у 

претходних 20 година није се озбиљније бавила системским решавањем суштинских проблема, 

иако су то увек била обећања у предизборним кампањама. Иако ова влада, у односу на 

претходну, вуче конкретније потезе у неким областима, рецимо, у борби против корупције, 

видим да се то и даље дешава. А ми одавно више немамо времена за губљење. 

* Како онда гледате на поједине поруке да су могући и нови избори, уколико се 

настави неслагање међу партнерима на власти управо око борбе против 

корупције? 

- То би било равно катастрофи! Цела привреда ужаснута је од могућности нових избора јер је то 

ужасан трошак и огромно изгубљено време. Чести избори шаљу и поруку да овде влада 

политичка нестабилност и привредна непредвидивост. 

* Да ли последње акције државе у борби против корупције, хапшења познатих 

привредника, попут Мишковића, уносе сигурност или несигурност међу наше 

бизнисмене? 
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- Свако ко је кршио закон треба да одговара. Али, много је важније системски уредити законску 

регулативу како би се спречило да неко може злоупотребити одређене прописе, тражити рупе у 

закону за енормно богаћење. То треба да буде приоритетни посао, не једног човека, него целог 

система, правосуђа. 

* Јесте ли успели да успоставите бољи дијалог са новом влашћу? Премијер је 

основао Савет за привредни опоравак у коме сте и ви? 

- Привреда је имала доста добрих предлога и сугестија које су, нажалост, примане са 

закашњењем од минимум годину дана. Сада се комуникација интензивирала, али и даље 

постоји тромост у прихватању наших идеја. Ми смо склони да критикујемо, а то, искрено, не 

прија ниједној власти, па ни овој. Зато се дешава да желе да нас маргинализују. 

 

КОМОРЕ ЋЕ ПОСТАТИ ЛОБИСТИЧКЕ ГРУПЕ 

* И поред ваших критика, Влада не одустаје од Закона о привредним коморама, који треба да 

ступи на снагу од 1. јануара... 

- Тај закон је донет на брзину, без консултација са привредом и резултат је одређених 

политичких уступака претходне власти, која је овај пропис и донела. Он предвиђа да се коморе 

могу оснивати са минималним чланством од 100 привредних друштава, што ће изазвати плиму 

ових организација које ће више личити на лобистичке групе. У том галиматијасу неће се знати 

ко заступа чије интересе. 

* Аргумент доносиоца закона је жеља да се избегне монопол који је имала ПКС и да се смање 

трошкови предузећа за чланарину која је била обавезна... 

- Цео коморски систем годишње приходује 20 милиона евра, а половина те суме долази од 

чланарина и доприноса, што је мање од 1.800 динара по запосленом. То је толико мали трошак 

да се апсолутно не може третирати као намет привреди, у односу на оно што коморе пружају у 

заштити и заступању интереса. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:411143-Zadruge-Spas-za-zajednicka-polja 

Задруге: Спас за заједничка поља 
М. Л. Ј.   

Нови закон о задругама очекује се на пролеће, након две деценије чекања. 

Удружења са 136.000 људи изгубила готово сву имовину 

СВОЈ закон би на пролеће коначно могли да дочекају и задругари - најављују из Министарства 

финансија и привреде. Надлежни се надају да ће нацрт закона решити дугогодишње проблеме, 

попут подржављене задружне имовине која је неуспешно приватизована и једнаког третмана 

са другим привредним субјектима. Ова удружења, која запошљавају 136.000 

пољопривредника, у временима кризе добар су модел за борбу против незапослености, кажу 

стручњаци. 

У јануару следеће године ће у Скупштини Србије бити организована скраћена расправа о 

Нацрту закона о задругама. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:411143-Zadruge-Spas-za-zajednicka-polja
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- Очекивали смо да ће Закон о задругама бити промењен још у пролетњем скупштинском 

заседању, али га нисмо дочекали - каже Драгијана Радоњић Петровић, саветник у 

Министарству финансија и привреде. - Зато се надам да ће се он у јануару коначно наћи у 

Скупштини, а да ће бити донет пролеће наредне године. 

Радоњић Петровић је нагласила да задруге имају велики потенцијал за оживљавање 

пољопривреде и села, успостављањем непосредне везе између пољопривредног произвођача и 

тржишта. 

РЕГИСТРОВАНИПрема подацима Агенције за привредне регистре, у нашој земљи постоје 1.733 

земљорадничке задруге, 1.503 активне. Регистровано је 32.700 задругара и више од 100.000 

коопераната. Прошле године се у буџет Србије од обрачунатог ПДВ, из задруга слило 5,9 

милијарди динара. 

Задругари већ скоро две деценије чекају овај закон, као наду да ће решити неке од бројних 

мука. На снази је још законско решење из 1996. године. 

- Имовинско питање задруга је држава потпуно скрајнула - сматра Миладин Шеварлић, 

професор Пољопривредног факултета у Београду. - Већински део задружне имовине није у 

власништу самих задруга нити задругара у њима. Такође, у процесу приватизације, задружни 

поседи и фирме су подржављени, а задругама ништа није дато. Ово се посебно показало у 

случајевима убрзаног стечаја, када су бројни пољопривредни комбинати пропали. 

Како објашњава Шеварлић, неопходно је да се укине уредба према којој задружна имовина не 

може да се укњижи у земљишне књиге. 

- У неким општинама су чак накнадно поништавали задружно власништво и продавали га - 

додаје професор Пољопривредног факултета. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:411129-Veterani-quotbezequot-od-posla 

Ветерани "беже" од посла 
Б. СТЈЕЉА  

Сваки други грађанин старости од 50 до 64 године није активан, иако је радно 

способан. Од 1.812.590 становника из ове категорије- 954.305 не ради. Чешће 

бирају послове у сивој зони 

Иако је Србија водећа у друштву земаља које имају највећи проценат старог становништва, она 

је и на претпоследњем месту у Европи по учешћу старих на тржишту рада. За разлику од 

осталих држава, У Србији ”стари” становници, односно они у узрасту од 50 до 64 године, радије 

бирају пензију него посао. 

- Становништво од 50 до 64 године је, према нашем радном законодавсту, и даље радно 

способно, па се очекује да буду на својим радним местима или да макар активно траже посао уз 

помоћ Националне службе за запошљавање. Ако их нема ни на једној ни на другој евиденцији, 

онда се они третирају као неактивни, односно као становници који нису у стању да раде због 

болести, или зато што су се већ пензионисали - објашњава Лидија Козарчанин, национални 

кореспондент за питање старења и додаје: 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:411129-Veterani-quotbezequot-od-posla
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- Србија је зато, са мање од 30 одсто радно активног становништа у овом узрасту, у друштву са 

Албанијом и на самом зачељу Европе. А у групи смо земаља које имају више од 50 одсто 

неактивног становништва, штавише ту смо у самом врху. А то су резултати са којима се никако 

не можемо похвалити. 

ВРЕМЕШНЕ НЕ ЗАНИМАЈУ САЈМОВИ НИ БИЗНИСсајмове за запошљавање посетило је 

45.687 незапослених, али је међу гостима било само 5.173 у зрелијим годинама. Кроз клубове за 

тражење посла прошло је 3.530 кандидата, али тек 96 их је у шестој деценији старијих. А разне 

обуке за тражење посла похађало је 35.439, али само 1.525 старијих. Међу 6.020 захтева за 

доделу субвенција за отварање радних места, само 965 их је написала генерација рођена пре 

1962. 

Лидија Козарчанин објашњава да међу ”неактивним” становништвом, многи ипак, нешто раде: 

- Бирају послове у сивој зони јер су им они доступнији. А то значи да не улажу ни у своју 

будућност ни у државу, а за тај рад су често плаћени испод сваког достојанства. Има много и 

оних који раде као додатна радна снага у породичним малим предузећима, али упркос томе 

што помажу деци или унуцима најчешће не добијају ни динара. 

Она каже да међу ”неактивнима” има и знатан број превремених пензионера, али и оних који 

су изгубили посао па седе код куће и чекају да им ”исцури” време до пензије. 

А колико су нам вредне старије генерације, показују и подаци Завода за статистику. 

- У овој години је од 1.812.590 становника узраста 50 до 64 године, чак 954.305 неактивно, 

дакле сваки други не ради ништа и не тражи никакав посао - потврђују у РЗС и објашњавају да 

свака следећа генерација драстично више мирује од претходне. - Од 539.330 грађана који имају 

између 50 и 55 година запослено је 307.054. А међу онима који су нешто старији, односно у 

друштву 602.995 мушкараца и жена узраста од 60 до 65, радно место има само њих 114.050. 

И Невена Летић, из НСЗ подсећа да је Стратегија запошљавања, усвојена прошле године, 

предвидела да се примењују мере које би довеле до повећаног запошљавања старијих. Ипак, 

помаци су једва приметни: 

- Услуге саветовања је користило укупно 10.206 незапослених, али само 865 је имало више од 

50 година. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:411142-Restrukturiranje-Prave-samo-gubitke 

Реструктурирање: Праве само губитке 
Д. И. К. - С. Б.  

Неприватизована предузећа, као и она у којима је продаја поништена, из године у 

годину тону све дубље. Губитак ових фирми, које воде државни менаџери 

премашио три милијарде евра 

РЕТКИ могу бити пример успешног пословања. Скоро сва неприватизована, предузећа у којима 

је продаја поништена и она која су у реструктурирању, из године у годину зарађују - губитак. 

Анализа рада 346 фирми са чијим је купцима Агенција за приватизацију раскинула уговор, 

показује да су приходи смањени за чак 55 одсто. Предузећа која никада нису привукла 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:411142-Restrukturiranje-Prave-samo-gubitke
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приватног купца константно су у „минусу“, који је прошле године „прегазио“ три милијарде 

евра. 

Лоше пословање највише је погодило запослене. У случају 346 фирми у којима је 

приватизација поништена, данас ради свега 14 одсто некадашње радне снаге, око 7.000 људи. У 

фирмама које нису ни продате, запослених је чак 117.000 мање. Током последње деценија 

„топила“ се и вредност имовине фирми, па је она у неприватизованим смањена за најмање 17 

одсто. 

Железару „Смедерево“ бивши власник, амерички „Ју ес стил“ држави је препустио крајем 

јануара ове године само како би се извукао из вртлога губитака. Ова компанија је последњи пут 

добит уписала 2008. године и то у износу од 436,7 милиона динара. Већ следећу годину су 

завршили у „минусу“ од 14,6 милијарди динара, док је у 2011. години губитак био још већи - 

15,6 милијарди динара. Тек ће овогодишњи финансијски извештаји открити колики је мањак 

успела да направи држава као послодавац. 

ПОЉОПРИВРЕДАМАЊИ губитак је постигнут и уједињавањем 15 пољопривредних предузећа, 

у којима је раскинута приватизација. Пољопривредни пул је током 2010. имао губитак од 471 

милион динара, а лане - 76,8 милиона динара. 

Држава као власник није успела да врати у „плус“ ни пословање Модне конфекције „Рудник“ из 

Горњег Милановца. У њој је приватизација раскинута 2010. године. И она је зваршена са 

губитком од око 55 милиона динара, додуше четири пута мањим него у 2009. години. Прошлу 

годину „Рудник“ је, међутим, завршио са губитком од 110 милиона динара, али је у међувремну 

постао део „текстилног пула“ који Агенција за приватизацију наводи као позитиван пример. Уз 

„Рудник“, ту су још и „Први мај“ и „Јавор“, и заједно су лане оставрили губитак 30 одсто мањи 

него 2010. године. 

Агенција за приватизацију се узда и у Београдску индустрију пива - очекују да ће 2012. 

завршити са 22 милиона динара добити. Финансијски извештаји показују да је лане достигла 

646 милиона динара губитка. Скоро дупло више него 2010. Иначе, у БИП-у је приватизација 

раскинута током 2010. године, јер купац није испунио уговор. На спољнотрговинској 

арбитражи при Привредној комори Србије, литванско-шведском конзорцијуму је наложено да 

уплати укупно око 16,8 милиона евра на име уговорних казни. 

 

 

УЛИВАЈУ НАДУ 

У АГЕНЦИЈИ за приватизацију, с друге стране, указују на предзуећа која су унапредила 

пословање. Међу позитивним примерима су, између осталих, „Вршачки виногради“, такође у 

реструктурирању. Ова фирма је лане имала губитак од 335 милиона динара, али се ове године 

очекује добитак од скоро 76 милиона динара. 

Агенција је прилично оптимистична и у случају „Будимке“ из Пожеге. Она је лане имала 

губитак од 39,4 милиона динара, а ове године се надају добитку од 34 милиона динара. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/358621/Obustavljen-strajk-u-FAM-farmu 

Обустављен штрајк у ФАМ фарму 

Тањуг  

Радници крушевачког ФАМ фарма постигли су данас споразум о прекиду штрајка, саопштено 

је из те компаније. 

Председник синдиката "Независност" Драгослав Јовановић изразио је задовољство и одао 

признање власнику ФАМ фарма, компанији "Тендер" која је, како се наводи у саопштењу 

синдиката "Независност", реаговала веома брзо и одговорно и испунила све оправдане захтеве 

радника. 

 

"Обавештавамо јавност да су престали разлози за даљи штрајк, јер је постигнут споразум о 

прекиду штрајка, тако да је одмах настављен рад у свим деловима предузећа", истакнуто је у 

саопштењу. 

 

Радници крушевачког ФАМ фарма ступили су пре неколико дана у штрајк тражећи исплату 

заосталих зарада од јула ове године, као и накнаду за превоз. Поред тога, запослени су били 

незадовољни и условима рада. 

 

Како је тада казао директор предузећа Радмило Живковић, проблеми у исплати зарада су 

постојали и раније, али су се они решавали тако што је ФАМ фарм узимао позајмице. Он је тада 

изразио уверење да ће зараде радницима, у договору са послодавцем компанијом "Тендер", 

бити исплаћене до краја године. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/U-2012-bez-posla-ostalo-vise-od-170_000-ljudi.sr.html 

У 2012. без посла остало више од 170.000 
људи 

Најугроженији радници грађевинске, текстилне и металне индустрије, али и угоститељства 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/358621/Obustavljen-strajk-u-FAM-farmu
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/U-2012-bez-posla-ostalo-vise-od-170_000-ljudi.sr.html
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Тешко до посла: један од шалтера Националне службе запошљавања (Фото Д. Јевремовић) 

Више од 170.000 људи је само у току ове године остало без посла, говоре најновији подаци 
Националне службе за запошљавање чији стручњаци упозоравају да ово, нажалост, није 
коначан број радника који су ове године остали без радне књижице, јер се нису све особе 
пријавиле на биро. Од 172.442 особе које су током ове године остале без посла, 34.866 особа је 
проглашено за „технолошки вишак”, јер је престала потреба за њиховим радом. Сви они су се 
придружили армији од 755.442 незапослена и биће део статистике која сведочи да трећина 
радно способних особа у нашој земљи нема посао.  

Председница Асоцијације слободних и независних синдиката Ранка Савић истиче да свакога 
дана више од 300 особа остане без посла, пре свега из грађевинског сектора, потом из 
текстилне и металне индустрије и из угоститељства. Она скреће пажњу на чињеницу да више 
нема ни заштићених занимања ни „повлашћених” диплома – без посла остају и врхунски 
менаџери и неквалификовани радници. Ранка Савић констатује да ни радно место у великим 
производним гигантима који запошљавају неколико хиљада радника није гаранција да ће 
запослени у њима дочекати пензију и наводи примердуванске индустрије„Филип Морис”, која 
је некада имала на хиљаде запослених и у којој данас ради само 312 радника. 

Њене речи потврђују и стручњаци Националне службе за запошљавање – анализирајући 
образовну структуру радника који су проглашени за технолошки вишак у овој години, они су 
дошли до закључка да ни факултетска диплома није гаранција да ћете задржати посао, с 
обзиром на то да је чак 4.267 особа са вишом и високом стручном спремом остало без посла. 
Истраживање које су спровели Национална служба за запошљавање и Америчка агенција за 
међународни развој (УСАИД) показало је да је у Србији прошле године угашено 103.917 радних 
места, а највише отказа подељено је у Војводини, затим у Београду, Шумадији и западној 
Србији. Највећи удар претрпели су запослени у производном сектору – чак 32.222 радника у 
прерађивачкој делатности остало је без посла, у трговини је отказ добило 22.275 радника, 
14.907 њих је остало без посла у грађевинарству, 13.712 особа је добило отказ у администрацији, 
здравству и образовању, а 11.994 особе је отпуштено у сектору саобраћаја, услуга и 
информационих технологија. 

Представник Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић сматра да су отпуштања логична 
последица тешког стања у коме се налази наша привреда и истиче да је промет у трговини за 
трећину мањи у односу на 2008. годину. 

„Пад куповне моћи грађана неумитно доводи до пада запослених особа у производном сектору. 
„Ако немате прилив новца, морате да отпуштате људе и то је закон тржишта који је неумољив”, 
истиче наш саговорник. Он додаје да ће због овогодишње суше увозне цене производа у 
прерађивачкој делатности бити веће и то ће довести до новог пада куповне моћи наших 
грађана. 

„Када у трговини, као најбољој привредној грани, опада запосленост, сасвим је извесно да ни у 
осталим делатностима неће „цветати руже”. Ако пад незапослености буде заустављен у следећој 
години то ће бити успех”, прогнозира Драгољуб Рајић.  

Анђелка Марковић, саветница за пи-ар на пројекту „Достојанствен рад за свакога”, који су 
покренуле шест невладиних организација са циљем да се заштите права запослених на 
тржишту рада, каже да процене говоре да између 300.000 и милион особа у нашој земљи ради 
на црно, око 60.000 запослених за свој рад месецима не добија плату, а пробни рад се све 
чешће злоупотребљава и користи као облик бесплатног рада.   
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„Србија има највишу стопу незапослених у Европи и страх од губитка посла додатно снижава 
ионако низак степен поштовања права запослених особа. Искуства из праксе говоре да радни 
спорови у оквиру којих се радници боре за своја права из радног односа у просеку трају четири 
године и износе неколико хиљада евра. Трудницама се свакодневно отказују уговори о раду 
или им се постојећи не продужавају. Све су то разлози због којих ми већ годину дана 
спроводимо кампању „Црно на бело – заједно смо гласнији”, каже Анђелка Марковић.  

Катарина Ђорђевић 

РАДИО 021 

http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Cistoca-Sindikat-nervozan-zbog-unutrasnje-kontrole-poslovanja.html 

Чистоћа: Синдикат нервозан због 
унутрашње контроле пословања 

Руководство ЈКП "Чистоћа" одбацило је данас наводе синдиката овог предузећа да су радници 
изложени мобингу од стране новог менаџмента и директора, оцењујући да су повод за такве 
тврдње синдикалаца мере унутрашње контроле које су указале на ненаменско трошење пара и 
нерационално располагање имовином предузећа. 

- За претходних 100 дана колико је на челу предузећа ново руководство, смањена је потрошња 
нафтних деривата у вредности од четири милиона динара на месечном нивоу. Такође, за два 
месеца је прикупљено секундарних сировина колико износи збир за претходних девет месеци - 
наводи се у саопштењу Чистоће и додаје да се понашање синдикалних лидера уствари може 
оценити као притисак на запослене. 

"Из записника са састанка одржаног 13. децембра јасно се види да су условљавали чланове да 
ће им поделити ваучере у вредности 3.000 динара, уколико потпишу изјаву да неће напустити 
чланство у наредних шест месеци. Такође, најуже руководство синдиката константно погрешно 
информише остале раднике, како би сачували своје позиције и радна места своје родбине. 
Запошљавање нових радника је последица управо оваквог понашања синдиката". 

Подсетимо, синдикат ЈКП "Чистоћа" је претходно упутио отворено писмо директору Драгану 
Божићу у којем најављује да ће тужити ново руководство за мобинг оптужујући менаџмента да 
врши притисак на раднике да приступе синдикату који се оснива у Чистоћи, а који је под 
директном контролом руководилаца. 
 

 

 

 

 

http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Cistoca-Sindikat-nervozan-zbog-unutrasnje-kontrole-poslovanja.html
http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Mobing-radnika-koji-nisu-za-novi-sindikat.html
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/nedostatak-mazuta-poslao-krojacice-kuci 

Недостатак мазута послао кројачице кући 

У протеклих месец дана у „Новитету”се и ради не ради. Око две стотине радника 
махом жена, од петка је кући и чека да стигне мазут потребан за производњу и за 
грејање, 

Хладно напољу, хладно и унутра Фото: Ф. Бакић 

каже председница  ГО синдиката „Солидарост” Гордана Којић. Према њеним речима у 
„Новитет” ради неколико дана, па се онда заустави посао, на два-три дана. 

Пре десетак дана, наводи Којићева,  запослени су примили други део зараде за септембар. Од 
почетка године у предузећу се штрајковало шест-седам пута, увек истим поводом, због 
кашњења плата. Председница синдиката „Солидарност” вели да се колективни уговор поштује 
у делу висине плата која износи као и минималац, око 21.000 динара, што није био раније 
случај. 

Јуче је било наговештаја да ће данас почети радни процес у фабрици, али је из предузећа 
стигла информација да ће шиваће машине ипак мировати, пошто енергента нема. 

Власник „Новитета”је предузеће „Зекстра” у поседу Драгана Ђурића, познатог у јавности и као 
председника Фудбалског клуба „Партизан”. На позив нашег листа одговорио је да је на 
састанку и да ће се јавити касније, али до закључења броја није био доступан за коментар о 
стању у „Новитету”. З. Д. 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/strazbur-greje-nadu-bivsih-radnika-secerane_359081.html 

Стразбур греје наду бивших радника 
Шећеране 

Извор: Тањуг 

ЗРЕЊАНИН  

У Зрењанину је завршено комплетирање документације коју ће 192 бивша радника 
Фабрике шећера доставити Агенцији за приватизацију, у складу са одредбама 
Уредбе о евидентирању доспелих и неизмирених обавеза друштвених преузећа, по 
извршним пресудама за потраживања из радног односа. 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/nedostatak-mazuta-poslao-krojacice-kuci
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/strazbur-greje-nadu-bivsih-radnika-secerane_359081.html
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Некадашњи председник Самосталног синдиката Фабрике шећера у Зрењанину и иницијатор 
акције за евидентирање потраживања, Стеван Зорић, изјавио је да сходно одлуци Евопског 
суда за људска права у Стазбуру, који је пресудио у корист бивших запослених, 192 радника 
Шећеране очекују да држава исплати неизмирене обавезе. 

Према његовим речима, радници очекују исплату 39 заосталих месечних плата од државе која 
је била власник 61 одсто капитала Шећеране до средине 2009. године, када је фабрика отишла 
у стечај. 

"Наше потраживање је прихваћено у стечајном поступку, али смо успели да наплатимо тек 2,93 
одсто потраживања, па сматрамо да нас је држава, као некадашњи већински власник, 
оштетила“, каже Зорић. 

 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/poslednji-dani-zrenjaninske-secerane-_101197.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/poslednji-dani-zrenjaninske-secerane-_101197.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/poslednji-dani-zrenjaninske-secerane-_101197.html

