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Џаба здравствене књижице, кад нема пара 
Б. РАДИВОЈЕВИЋ  

Неизмирене обавезе за доприносе достигле готово половину годишњег буџета 

РФЗО, прети колапс. Да је уплаћен дуг од милијарду евра, обезбедили би се лекови 

на рецепт за три године 

 
ПОСЛОДАВЦИ у Србији каси здравственог осигурања за доприносе тренутно дугују чак 
милијарду евра! То је готово половина укупног годишњег буџета Републичког фонда за 
здравствено осигурање. Да је уплаћена, та сума би намирила годишње зараде свих 104.500 
запослених у здравству, или трошкове лекова на рецепт за - три године! 
Откако је последњи пут, крајем прошле године, прављен пресек колико здравство Србије дугује 
добављачима за лекове, санитетски и други потрошни материјал, а колико потражује за 
неизмирене доприносе, дуг према здравству за доприносе повећан је за око 150 милиона евра. 
И, тренутно нико не види начин како да се он наплати. Јер кад год овај проблем „исплива на 
површину“, реши се тако што се заостала дуговања „замрзну“, а послодавац обавеже да ће 
почети да сервисира текуће обавезе, чиме испуњава услов да његови запослени овере 
здравствене књижице. Тако је на крају прошле године, када су дуговања за доприносе била око 
850 милиона евра, 750 послодаваца тражило да им се „опрости“ дуг. 
 

НАЈМАЊЕ 24.000Допринос за здравство плаћа се по стопи од 13,6 одсто и то важи за све: 
запослене, пензионере, приватнике, пољопривреднике. Осигураник са најнижим примањима 
за здравство годишње издвоји 24.000 динара, а онај са најдебљом ковертом 390.000. Тако се, у 
просеку, по глави становника у здравственој каси годишње скупи свега 28.000 динара. 
Међутим, око 1,25 милиона људи нема никаква примања, и за њих је држава ове године 
издвојила свега 500-600 динара „по глави“. 

- Нажалост, све више послодаваца крши закон, не уплаћују доприносе, при чему остварују 
ектра профит - каже за „Новости“ професор др Александар Вуксановић, директор Републичког 
фонда здравственог осигурања. - Уколико не буде строге финансијске дисциплине и контроле 
наплате доприноса, прети нам опасност од урушавања читавог здравственог система. Доћи 
ћемо у ситуацију да сви имамо оверене здравствене књижице, које ће бити безвредни папири, 
јер неће бити средства за лечење. 
Буџет РФЗО за ову годину износи 205 милијарди динара, од чега ће половина „отићи“ за плате 
запослених у здравству, а по глави становника остаје једва 125 евра за лечење. 
- Чињеница је и да је 2008. године на здравствено осигурање по основу запослења био 
пријављен 2,1 милион људи и за већину су послодавци плаћали здравствено осигурање - 
објашњава Вуксановић. - Сада је на основу радног односа здравствено осигурано 1,6 милиона 
људи, а за велики број њих послодавци не уплаћују осигурање. То драматично утиче на приход 
РФЗО, који се финансира од доприноса које сви заједно уплатимо. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:388732-Dzaba-zdravstvene-knjizice-kad-nema-para


3 

 

Само за лекове на рецепт дневни трошак достиже 100 милиона динара, јер се сваког дана, у 
просеку, изда по 200.000 рецепата. 
- Здравствена заштита у Србији свакако није на жељеном нивоу, али у односу на средства која 
се издвајају систем,којем сви можемо да нађемо хиљаду мана, ипак, функционише - каже 
Вуксановић. - Сваког дана се оперише десетине хиљада људи, да хиљаде њих сваки дан прима 
терапију у виду најскупљих лекова за које готово нико не би имао средстава да сам плати. У 
болницама дневно лежи и лечи се 30.000 људи. Сви знамо да те болнице нису најсавременије и 
нису нове, али се пацијенти, ипак, некако лече. 
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Пола милиона пензионера греје нада 
Б. СТЈЕЉА  

Најаве да би најстарији могли добити помоћ од државе нису покривене 

конкретним планом. Гастарбајтери и пољопривредници ће остати без тринаесте 

пензије 

 
ајави да би се најсиромашнијим пензионерима у Србији могла исплатити и тринаеста пензија 
обрадовала се већина најугроженијих, иако још није утврђено ни ко би је тачно добио, а ни ко 
би све то платио. 
Према последњим подацима Републичког Фонда ПИО, чекове на којим су записани износи 
испод 15.136 динара - како их воде у својој евиденцији - шаљу се на тачно 570.915 адреса од 
најсеверније до најјужније коте у земљи. Када би се свима поделило по 15.000 динара, то би 
републичку касу могло стајати 8.563.725 динара, односно на 74,3 милиона евра. 
 

Ипак, није сигурно да би баш сви они могли добити овај „бонус“ од државе јер се разматра 
могућност да се од ове помоћи неки и изузму. Без пара би могли остати „сразмерни“ 
пензионери - односно они који већи део своје пензије примају из иностранства. 
БЕОГРАД ПРВИ ПОЧЕОПензионери главног града већ су искусили ову социјалну меру. Око 
65.000 најстаријих грађана који живе са мање од 16.000 динара добијали су још толико новца, 
али расподељено у четири рате годишње. А према последњим, додуше незваничним најавама, 
разматра се повећање броја корисника, али и износа ове помоћи. 

А са списка би се могли избрисати и пољопривредници, упркос томе што је њихова просечна 
пензија тек 9.705 динара. Према том, још незваничном, али и јефтинијем рецепту, „тринаесту 
пензију“ би могло да очекује „само“ 350.000 најстаријих, а то би касу олакшало за око 5,25 
милијарди динара. 
- Чињеница је да добар део пензионера са малим примањима нема ни много радног стажа, али 
је извесно и да је свима који живе са мање од 15.000 динара месечно помоћ заиста потребна. А 
одговорна држава свакако не би смела да остави своје грађане да умиру од глади - оцењује 
економски аналитичар Зоран Попов, који каже да ову донацију државе не можемо називати 
пензијом, већ социјалном мером. 
С друге стране, Попов не зна да ли ће овај план бити и остварив јер је „привреда у колапсу, 
између 20 и 30 одсто предузетника годинама не уплаћује доприносе, а изостала је и стратегија 
обнове“. Ипак, Попов каже да би се новац већ некако могао наћи јер није реч о драстичној 
суми. 
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Ни Никола Алтипармаков, економиста из Фискалног савета, чији су фах управо пензије, не 
спори да би држава могла да издваја више новца за социјално најугроженије, али додаје: 
НАЈВИШЕ ТРОШИМОАлтипармаков подсећа и да наша земља, у поређењу са свим 
транзиоционим државама, за пензије издваја убедљиво највише новца и да на њих троши 14 
одсто бруто друштвеног производа. У осталим земљама просек је око девет одсто БДП. 

- Да бисте некоме дали, другоме морате да узмете, а нејасан је план на чему би се то још могло 
уштедети како би се овај новац расподелио најугроженијим пензионерима. 
Он каже и да је неопходна боља усмереност социјалне помоћи, како се новац не би расипао 
узалуд, али ми и даље немамо јасну слику о томе ко је стварно најугроженији. 
- Два ванредна повећања пензија 2008. толико су дестабилизовала Фонд ПИО да се те 
последице неће отклонити до краја ове деценије - подсећа Алтипармаков.  
- Тада је свим пензионерима дата повишица од десет одсто, иако се предлагало да се пензије 
повећају за 20 одсто, али само онима са најнижим приходима. То је било и правичније и 
јефтиније решење, али није заживело. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:388712-Privrednici-prozvali-guvernera 

Привредници прозвали гувернера 
Чланови пословног клуба "Привредник" у понедељак критиковали гувернера 

Народне банке Србије: Није обезбедио коришћење главних развојних шанси. 

Остављени без извора финансирања 

 
ПОСЛОВНИ људи, окупљени око српског пословног клуба "Привредник", јавно су у понедељак 
замерили гувернеру НБС "што недовољно познаје механизме и мере које су могле обезбедити 
коришћење развојних шанси Србије у пољопривреди, енергетици и делимично у 
грађевинарству и не бави се њима". 
- Гувернерово јавно залагање за оживљавање посрнулих гиганата из металског комплекса, 
текстилне индустрије или електроиндустрије указује на недовољно познавање природе 
различитих делова привреде и укупних развојних потенцијала земље - упозоравају из клуба 
"Привредник", уз напомену да се пословне процене те асоцијације, чији чланови делују у скоро 
свим сегментима реалног сектора у земљи, подударују са ставовима других привредника. 
 

РЕЗИМЕИЗ клуба "Привредника" указују да би ваљало видети и шта је НБС, у времену од 
почетка кризе до данас, урадила у својој сфери деловања за области које су неспорно развојно 
потенцијалне - извозно оријентисане гране и пољопривреду. 

Виђење текстилне и делова машинске индустрије као грана које могу бити индустријски 
замајац и или могу преузети радно неупослене ресурсе за производњу за домаће тржиште, 
такође не подразумева, тврде привредници, "располагање свим релевантним одредницама и 
специфичностима тих делатности". 
- Текстил као грана "лаке" индустрије подразумева беспоштедну борбу за тржиште брендова 
које Србија нема, а за њихово креирање се захтева дуг инвестициони циклус и иницијално 
улагање, а све то у контексту светске доминације произвођача са Истока - подсећају пословни 
људи окупљени око "Привредника". 
- Иста улагања се подразумевају и за истрошене капацитете металског комплекса у чијим 
посрнулим гигантима опрема није обнављана деценијама, па постоји огромно технолошко 
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заостајање за савременим светом. Апеловали смо да нова влада што пре почне са одређивањем 
развојних приоритета у привреди и стварањем услова за драстично убрзање процеса 
(ре)индустријализације земље, који подразумева свеукупно дефинисане мере и монетарне и 
фискалне политике. Највећи део одговорности за амбијент у коме је могуће користити 
потенцијале које земља још увек има јесте и у извршној и у монетарној власти. 
Текст о ставу гувернера НБС Дејана Шошкића о захтевима да поднесе оставку прочитајтеОВДЕ 

Капитално интензивне области у којима Србија има развојни потенцијал не могу се, подсећају 
привредници, развијати без постојања дугорочних извора финансирања, који су изостали из 
порфолија банака, пре свега, као резултат политике коју је водила НБС. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1075:Sindikati-udru%C5%BEeni-u-

pregovore-s-vladom&catid=8&Itemid=119 

Синдикати удружени у преговоре с владом 
  

Представници индустријских синдиката Србије донели су јуче одлуку о оснивању заједничког 
тела које ће имати улогу успостављања комуникације с новом владом Србије, у циљу 
превазилажења тешке економске ситуације у земљи, саопштио је Савез самосталних синдиката 
Србије (СССС). То је одлучено на заједничком састанку Индустријског синдиката Србије, 
Асоцијације слободних и независних синдиката, Самосталног синдиката металаца Србије и 
Гранског синдиката индустрије, енергетике и рударства Независност. Синдикати захтевају 
хитан састанак након конституисања владе, на коју ће, заједничким деловањем, покушати да 
утичу. 

Синдикати су сложни да, уколико дође до договора са новом владом, са своје стране преузму 
обавезу очувања социјалног мира. У супротном, предузеће све механизме притисака на владу, 
наведено је у саопштењу. Тањуг 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1042:Pala-kupovna-mo%C4%87-

zarada&catid=9&Itemid=120 

Пала куповна моћ зарада 
 

Куповна моћ мајских просечних зарада била је мања него у априлу - саопштило је 
Министарство пољопривреде и трговине и са знатним закашњењем на свом сајту и тек јуче 
објавило потрошачке корпе за март, април и мај истовремено. Према подацима Републичког 
завода за статистику просечна нето зарада запослених у мају била је 40.442 динара, док је 
просечна потрошачка корпа коштала 57.920,59 динара и била је скупља од априлске за 1,23 
одсто или око 703 динара, а у односу на мај прошле године 2,53 и у односу на јануар ове године 
за 3,52 одсто. Истовремено, такозвана минимална потрошачка корпа коштала је 30. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:388651-Soskic-Ne-dajem-ostavku
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1075:Sindikati-udru%C5%BEeni-u-pregovore-s-vladom&catid=8&Itemid=119
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1075:Sindikati-udru%C5%BEeni-u-pregovore-s-vladom&catid=8&Itemid=119
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=d1aa082394508f219380fddbf05e534a83d4a1b4
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1042:Pala-kupovna-mo%C4%87-zarada&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1042:Pala-kupovna-mo%C4%87-zarada&catid=9&Itemid=120
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580,66 динара и скупља је од априлске за 0,29 одсто или 89 динара, а у односу на лањски мај 
1,3 и у односу на јануар за 2,86 одсто.. С обзиром на то да је просечна потрошачка корпа 
коштала око 57.920 динара, а да је просечна зарада била само 40.442 динара, за њену куповину 
мањак у џепу био је чак 17.478 динара, односно за њену куповину била је потребна безмало 
једна и по, тачније 1,43 просечна плата и у том погледу ситуација је била неповољнија него у 
априлу када је за исту намену била потребна 1,36 тадашњих просечних зарада. Истини за вољу, 
за куповину просечне корпе у мају прошле године било је потребно 1,60 тадашњих просечних 
зарада, дакле, више него у овогодишњем мају. Будући да је такозвана минимална потрошачка 
корпа коштала око 30.581 динар, просечна зарада била је довољна за њену куповину и притом 
је у џепу остајала нека сића од око 9.861 динар, односно за њену куповину било је довољно 0,76 
просечне зараде. У априлу за њену куповину било је потребно незнатно мање, тачније 0,72 
тадашњег просека, а у мају прошле године било је довољно 0,85 и у јануару ове године 0,81 
просечне плате. Посматрано по градовима, у мају 2012. године куповну моћ изнад просека 
републике имали су: Београд, Нови Сад, Панчево и Крагујевац. У свим градовима који се 
статистички прате, просечна месечна нето зарада покрила је минималну потрошачку корпу, 
али није била довољна за покриће оне скупље, просечне потрошачке корпе. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=07&dd=16&nav_id=627216 

Зашто се затвара Новосадска млекара 

ИЗВОР: БЕТА, Б92 

Нови Сад -- Радници затвореног погона Новосадске млекара траже од 

покрајиниских и градских власти Новог Сада да спрече затварање погона 

 Радници сумњају у објашњење руководства “Имлека“ да је погон затворен због 

нерентабилности. Председник синдиката Новосадске млекаре Горан Цимеша је оценио да је 

нелогично да "Имлек" затвара производни погон у Новом Саду, а пре два месеца је купио 

млекару у Теслићу у Босни и Херцеговини за осам милиона евра, иако већ има млекару у 

Козарској Дубици, у БИХ. 

Председник синдиката "Имлека" Саша Николић је оценио да је одговорност за затварање 

погона у Новосадској млекари на инвестиционом фонду "Салфорд" - власнику "Имлека".  

Међутим, како за Б92 каже Милан Ковачевић, члан Надзорног одбора “Имлека“, Новосадска 

млекара није затворена већ је она постала саставни део “Имлека“. Таква одлука је донета на 

Скупштини акционара и на њу нико није имао примедбу.  

“Отпуштања су предузета зато што постоји технолошки вишак. Увек је боље размишљати о 

унапређењу пословања и ’Имлек’ је имамо више шема отпуштању радникаа који нису били 

потребни“, каже Ковачевић.  

 

Он објашњава да отпуштање радника у Новом Саду нема никакве везе са куповином млекаре у 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=07&dd=16&nav_id=627216
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Теслићу.  

 

“Та млекара се налази у другој државаи. ’Имлек’ је регионална компанија, има своје млекаре и 

у Македонији, и у Црној Гори, и у Босни и Херцеговини. И то је може да буде само корист за 

Србију. Да се ’Имлек’ тако позиционира јер може боље да функционише и да експортује своје 

производе у већој мери него да је испарцелисан у посебна предузећа“, наводи Ковачевић.  

 

Иначе, компанија "Имлек" је у четвртак саопштула да је затворила производни погон у свом 

огранку у Новом Саду, али ће се ту и даље обављати послови продаје, откупа млека и 

дистрибуције.  

 

Имлек је за 76 запослених који су радили у сектору производње и контроле квалитета, 

понудила могућност преласка у друге производне погоне у оквиру компаније, и отпремнине у 

складу са колективним уговором.  

Међутим, председница Градског одбора синдиката прехрамбене индустрије Бранка Поповић 

рекла је да није у складу са Законом о раду понуда пословодства "Имлека" радницима да 

наставе да раде у млекарама у Суботици и Падинској Скели јер су та места од Новог Сада 

удаљена више од 100 километара.  

 

Како за Б92 каже Милан Ковачевић ако има неких одступања по том питању, то ће се морати 

исправити.  

 

„Не знам ни какви су прописи и на коју дистанци се може понудити запосење, али знам једино 

да је и то боље него да им се не понуди друго запоселење. Законодавство је код нас је у великој 

мери у корист запосених тако да и ако постоје одступања, то ће се морати и исправити“, каже 

Ковачевић. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=07&dd=16&nav_id=627111 

Синдикати: Или договор или на улице 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Уколико не дође до договора са новом владом синдикати ће преузети 

све механизме притисака на владу 

 При томе синдикалци се неће либити ни протеста, штрајкова и других видова синдикалне 

борбе. 

Представници индустријских синдиката Србије донели су одлуку о оснивању заједничког тела 

које ће имати улогу успостављања комуникације са новом Владом. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=07&dd=16&nav_id=627111
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То тело се оснива у циљу превазилажења тешке економске ситуације у земљи, саопштио је 

Савез самосталних синдиката Србије.  

 

То је одлучено на заједничком састанку Индустријског синдиката Србије, Асоцијације 

слободних и независних синдиката, Самосталног синдиката металаца Србије и Гранског 

синдиката индустрије, енергетике и рударства "Независност“, који је одржан у просторијама 

СССС. Синдикати захтевају хитан састанак након конституисања владе, на коју ће, заједничким 

деловањем, покушати да утичу. 
 

АКТЕР 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-10052-sindikati-najavljuju-pritiske-na-novu-vladu.html 

СИНДИКАТИ НАЈАВЉУЈУ ПРИТИСКЕ НА 
НОВУ ВЛАДУ 
 

Танјуг  
 

Уколико не дође до договора са новом владом синдикати ће преузети све механизме притисака 

на владу 

При томе синдикалци се неће либити ни протеста, штрајкова и других видова синдикалне 
борбе. 

Представници индустријских синдиката Србије донели су одлуку о оснивању заједничког тела 
које ће имати улогу успостављања комуникације са новом владом. 

То тело се оснива у циљу превазилажења тешке економске ситуације у земљи, саопштио је 
Савез самосталних синдиката Србије.  
 
То је одлучено на заједничком састанку Индустријског синдиката Србије, Асоцијације 
слободних и независних синдиката, Самосталног синдиката металаца Србије и Гранског 
синдиката индустрије, енергетике и рударства "Независност“, који је одржан у просторијама 
СССС. 

Синдикати захтевају хитан састанак након конституисања владе, на коју ће заједничким 
деловањем покушати да утичу. 

 

 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-10052-sindikati-najavljuju-pritiske-na-novu-vladu.html
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БЕТА 

http://www.naslovi.net/2012-07-16/beta/industrijski-sindikati-zajedno-na-razgovor-s-vladom/3661929 

Индустријски синдикати заједно на разговор 
с Владом 

Бета  

БЕОГРАД, 16. јула 2012. (Бета) - Савез самосталних синдиката (С С С) Србије саопштио је у 
понедељак да ће Индустријски синдикати Србије основати заједничко тело које ће 
комуницирати с новом Владом ради превазилажења тешке економске кризе. 
 
Како се наводи, то је одлучено на данашњем заједничком састанку Индустријског синдиката 
Србије, Асоцијације слободних и независних синдиката, Самосталног синдиката металаца 
Србије и Гранског синдиката индустрије, енергетике и рударства "Независност". 
 
Синдикати захтевају хитан састанак по конституисања Владе, на којем ће, заједничким 
деловањем, покушати да утичу да се обезбеди спроводјење закона и Устава Србије. 

(Бета, 16.07.2012) 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/i_dalje_bez_prava_na_golu_egzistenciju.4.html?news_id=244339 

Све лошије здравље инвалида који штрајкују у крагујевачком предузећу „Шумадија ДЕС“ 

И даље без права на голу егзистенцију 
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Четворици из групе радника са инвалидитетом из „Шумадије ДЕС“, који од 

прошлог уторка штрајкују глађу, јуче је позлило, па је једном од њих, Владану Миљковићу, 

медицинска помоћ указана у кругу фирме, док су тројица, Славиша Станојевић, Никола Симић 

и Василије Мирковић, пребачени у Ургентни центар овдашњег Клиничког. Они су се, после 

примљене инфузије и ињекције против болова и за смирење, током дана вратили у фирму, где 

су наставили протест. Побуњени радници „Шумадије ДЕС“ поручују да упркос свему немају 

намере да прекидају штрајк све док им не буду испуњени захтеви везани за исплату осам 

заосталих зарада из 2010, 2011. и ове године, али и обезбеђен посао за предузеће, у којем су од 

укупно 84 запослена, 49 радници са инвалидитетом. 

 

http://www.naslovi.net/2012-07-16/beta/industrijski-sindikati-zajedno-na-razgovor-s-vladom/3661929
http://www.beta.rs/?tip=article&kategorija=ekonomija&ida=2730598&id=&ime=
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/i_dalje_bez_prava_na_golu_egzistenciju.4.html?news_id=244339
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У синдикалној организацији „Шумадије ДЕС“, која окупља раднике са инвалидитетом, кажу да 
је здравствено стање штрајкача који већ осам дана непрекидно одбијају храну све горе, и да 
њихово даље гладовање може да има и нежељене последице. 

- Ради се о људима који су већ болесни, и којима вишедневно гладовање додатно угрожава већ 
нарушено здравље, тако да не смем ни да мислим о томе какве би све последице овај протест 
могао да има. Отуда, делује и звучи готово невероватно да нико од надлежних, ни из још 
актуелне, ни из будуће владе, али ни из локалне самоуправе, није нашао за сходно да барем 
посети ове несрећне људе, који једино траже право на голу егзистенцију, каже за наш лист 
председница Синдиката радника са инвалидитетом Милка Миловановић, напомињући да је 
заменик републичког заштитника грађана Горан Башић, који је минулог викенда посетио 
побуњене раднике те фирме, за сутра најавио поновни долазак у Крагујевац. 

Директор Верољуб Брадић не крије да је ситуација у „Шумадији ДЕС“ врло тешка. Предузеће, 
према његовим речима, има пет потписаних пословних уговора, али је то мало за покривање 
трошкова пословања и исплату зарада запосленима. Истиче, притом, да су надлежни у 
„Шумадији ДЕС“ за набавку репроматеријала за производњу металне галантерије, одобрили 
три милиона динара, док је другој фирми која има 20 радника са инвалидитетом, односно два 
и по пута мање од крагујевачког предузећа, одобрено 15 милиона динара. „Највећи проблем је, 
ипак, то што се новац којим држава рефундира део зарада радницима са инвалидитетом сада 
исплаћује са закашњењем, тек пошто предузеће обезбеди и исплати зараде запосленима“, 
тврди Брадић. 

Како је јуче најављено, град ће доделити једнократну новчану помоћ свим запосленим у 
„Шумадији ДЕС“, јер нема других могућности да помогне с обзиром да је то предузеће у 
реструктурирању и о њему брине држава. Крагујевачки званичници нису могли да прецизирају 
који износ помоћи ће моћи да издвоје, али су они позвали раднике да прекину штрајк и не 
угрожавају додатно своје здравље. 

Неће уз бившег 
Штрајкачи „Шумадије ДЕС“, којима се средином седмице у протесту придружило још 20-так 
колега, затражили су јуче од актуелног директора предузећа Верољуба Брадића да свог 
претходника на тој функцији Радослава Јовановића, пошаље на плаћено одсуство. Побуњени 
радници са инвалидитетом гладују у ходнику на спрату управне зграде „Шумадије ДЕС“, где је 
и Јовановићева канцеларија, кога многи од њих оптужују за непоштовање мартовског 
договора са запосленима, којим је требало да се обезбеди редовност исплата зарада у 
предузећу. 

Најављен и протест радника „21. Октобра“ 
Због неоверених здравствених књижица и синдикат крагујевачке фабрике „21. октобар“ 
најавио је да ће од четвртка започети протест пред зградом Републичког фонда за здравствено 
осигурање. У јучерашњем синдикалном саопштењу наводи се да 279 радника „21. октобра“, 
заједно са издржаваним члановима својих породица, већ одавно не могу да остваре Уставом 
загарантовано право на здравствену заштиту. Фабрика „21. октобар“ до лета 2001. пословала је 
у саставу Групе „Застава“ и била је један од главних добављача некадашње Заставине Фабрике 
аутомобила, за коју је производила око 400 компоненти. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/najbolje-se-placa-%E2%80%9Ekicma-trans%E2%80%9D 

Најбоље се плаћа „кичма транс” 
 

Кућни буџети све су тањи, и кад се поплаћа све што се мора, у новчаницима остане 
веома мало пара, које се троше на најнужније, пре свега на исхрану. Иако о одмору 
мало ко размишља, извесно је да је много младих 

 који су спремни да раде и зараде нешто новца да би кренули пут мора. А најбољи начин да то и 
оствари је да се учлане у неку од омладинских или студентских задруга и сачекају позив који 
им може омогућити лепу зараду. Било да планирају да оду на море, плате трошкове студија, 
купе уџбенике, нешто од одеће и обуће, или помогну родитељима у превазилажењу 
свакомесечних трошкова. 

Дакле, пут до зараде води преко задруга и може се рећи да је понуда послова доста добра, мада 
не као што је била пре неколико година, јер стање у привреди није сјајно па то утиче и на 
понуду сезонскоих послова. Ипак, могуће је добро зарадити јер је цена радног сата од 100 па и 
до 300 динара, што зависи од врсте посла. То практично значи да се месечно може зарадити и 
више од 30.000 динара, али треба рећи да се послови преко задруга углавном обављају 
неколико дана, ретко цео месец, али, будући да је дневница за послове који трају неколико 
дана између 800 и 3.000 динара, може се рећи да се ипак, може добро зарадити. Посао преко 
ових задруга могу добити средњошколци и студенти до 26 година, као и особе до 30 година, за 
које је процедура приликом плаћања нешто другачија, односно њима се уплаћују доприноси за 
здравствено и пензијско осигурање, што код млађих није случај. 

У неколико омладинских и студентских задруга у Новом Саду истичу да је више оних који 
траже посао него оних којима треба радна снага, али да се ипак ради. По речима 
комерцијалисткиње у ОЗ „Дунав” Милице Огризовић, понуда и послова и радне снаге зависи 
од периода у години, а у летњим месецима више је оних који траже посао. Она истиче да је у 
последњих неколико година приметно да је свака наредна година лошија и да се понуда 
послова смањује. 

– Дневно је могуће зарадити од 800 па и више од 2.000 динара, што зависи од врсте посла који 
се обавља – каже Милица Огризовић. – Најбоље плаћени послови су они на грађевини, али је 
сада понуда у тој области веома мала. Најчешћи послови су за промоцију различитих 
производа, дистрибуцију флајера, ангажман на истовару или утовару, доста добра понуда била 
је и за „Егзит„, ангажовали смо младе и за Змајеве дечје игре, а сада, док су у току годишњи 
одмори, ангажују се особе за секретарске послове.  

По речима директор СЗ „Сајам” Веска Пижурице, на сат студенти могу зарадити од 150 динара 
па и до 300 динара, колико се плаћа за најтеже послове. Ипак, каже Пижурица, посао који је 
физички веома тежак не траје дуже од седам дана. Он указује на то да су млади спремни да 
раде и да се веома ретко дешава да неко одбије понуђени посао, без обзира на то да ли је реч о 
промоцији или тешком физичком раду, а када се то и деси, разлог су обавезе на факултетима, а 
никако одбијање посла. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/najbolje-se-placa-%E2%80%9Ekicma-trans%E2%80%9D
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И директор ОЗ „Кодекс” Дејан Секулић истиче да се веома ретко дешава да се посао одбије, али 
напомиње да је понуда послова далеко мања него раније. – У ОЗ „Агрохем Бачка” у Сомбору на 
сат се може зарадити од 110 до 150 динара, а много је оних који су спремни да раде – каже 
Светлана Лукић из те задруге. 

Она истиче да је и по томе видљиво да је велика криза и да је новац преко потребан, а каже да 
су у овом тренутку актуелни послови у пољопривреди те да је добра понуда и послова и радне 
снаге па да за оне који хоће да раде посла преко задруге има. 
– У складу са стањем у привреди града је и понуда послова преко ОЗ „Феникс” из Зрењанина – 
истиче комерцијалиста Милорад Грбић. 

По његовим речима, заинтресованих да раде има много, али понуда послова је мала. На сат се 
може зарадити од 100 до 300 динара, а као и у осталим задругама, највише су плаћени најтежи 
физички послови – утовар, истовар, ископи. Ипак, каже Грбић, приликом ангажмана за 
најтеже послове, рад је нормиран па се зарада формира не само по сату већ и по квалитету 
рада, те они који су добри радници то и осете приликом исплате и, наравно, обрнуто. 

Д. Млађеновић 
Одбијање тешког посла 
У суботичкој ОЗ „Призма”, указује књиговођа Зоран Црепуљски, они који посао траже на сат 
могу зарадити од 150 до 200 динара, што, наравно зависи од врсте посла, те се најмање плаћа 
чишћење, а највише новца може се зарадити обављајући тешке физичке послове. По његовим 
речима, понуда послова далеко је мања него раније, а све је мање и сезонских послова који су 
везани за пољопривреду. Иако указује на то да је много више оних који прихватају сваки 
понуђени посао, Црепуљски каже да се дешава  да, због врсте понуђеног посла, неки одбију да 
раде. 
 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/pokrajinska-vlada-ce-obezbediti-radnike-novosadske-mlekare 

Покрајинска влада ће обезбедити раднике 
Новосадске млекаре 
 

Влада Војводине нема права да се меша у пословну политику Инвестиционог 
фонда "Салфорда", изјавио је Танјугу покрајински секретар за привреду и 
запошљавање Мирослав Васин поводом одлуке "Имлека" да затвори Новосадску 
млекару 

Запослени у Новосадској млекари предали писмо и у Бановини 

 и указао да војвођанска влада једино може да се побрине за раднике који су остали без посла. 

"Сада нам је најпрече да то буде што безболније за 70 запослених  за које смо добили обећање 
да ће им о трошку компаније бити плаћен превоз ако се одлуче да раде у млекарама у Суботици 
и Падинској Скели у Београду", казао је Васин најављући да ће у среду, 18. јула, бити одржан 
састанак у Секретаријату са представницима пословодства и синдиката Новосадске млекаре. 

Васин је казао да су добили обећање од "Имлека" да ће значајан број људи наставити да ради у 
Новом Саду у услужним делатностима, као и да ће секретаријат захтевати одговор од 
менаџмента о разлозима због којих  Новосадска млекара престаје да постоји, наглашавајући да 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/pokrajinska-vlada-ce-obezbediti-radnike-novosadske-mlekare
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Влада Војводине и Влада Србије, нити било ко други, немају права да се мешају у пословну 
политику компаније "Имлек". 
"Тражићу и одговор на питање да ли је у оквиру пословне политике заиста дошло до 
премештање значајних средстава за рад из Новог Сада у неке друге млекаре", обећао је Васин. 

Председник синдиката "Имлека" Саша Николић је раније данас на конференцији за новинаре у 
Новом Саду изјавио да је "Салфорд" одговоран за затварање новосадске и других млекара у 
Србији, а тиме и за систематско уништавање млекарске индустрије у земљи. 
За гашење производње у "Новосадској млекари", која ради пуних шест деценија, није крив 
"Имлек" него "Салфорд" са седиштем у Лондону, који уместо да улаже у развој наше млекарске 
индустрије, чини све да је угаси и да уместо да производимо млеко зависимо од његовог увоза, 
рекао је Николић. 

Директор "Салфорда" у Србији Слободан Петровић одбацио је као неосноване оптужбе 
синдиката "Имлека" да "Салфорд" уништава млекарску индустрију Србије, истакавши да је тај 
инвестициони фонд много уложио у производњу млека у нашој земљи. 

"Млекарска индустрија мора да се концентрише да би била ефикасна и не можемо да 
производимо у сваком граду у Србији и задржимо млекару да би они имали да раде", рекао је 
Петровић за Танјуг и додао да је "Салфорд" почео да инвестира у Новом Саду, али да су видели 
да је то "рупа без дна", с обзиром да би требало пуно тога урадити, као да се прави нова 
млекара. 
  

Траже да "Салфорд" отвори карте 
Око 80 радника у прозводњи у Новосадској млекари данас су у анкети одговорили да желе да 
раде као и до сада у погонима овдашње млекаре, а не да путују, пошто им је послодавац АД 
"Имлек" понудио да на посао иду у млекаре у Падинску Слеку и Суботицу. 

- Анакета не обавезује никога, ни раднике ни послодавца, већ анекс уговора о раду у вези 
наставка рада, који би радници требало да потпишу у четвртак. Зато пазите шта потписујете, 
будите опрезни -упозорила је председница Градског одбора Самосталног синдиката радника у 
пољопривреди, водопривреди, шумарству и прехрамбеној индустрији Бранка Поповић. 
Поменутих осамдесетак радника су у четвртак 12 .јула, када је прерада млека заустављена ( а 
остали да раде сектор сировина и продаје) потписали решења о плаћеном одсуству у трајању од 
18 радних дана. А после истека плаћеног, од  2. августа,  треба да користе годишњи одмор. 

Производни радници предали су писма председнику Владе Војводине Бојану Пајтићу, 
покрајинском секретару за рад и запошљаваље Мирославу Васину, председници Скупштине 
града Александри Јерков и градоначелнику Игору Павличићу са молбом да се што пре укључе 
у решавање случаја затварања производње у Новосадској млекари. 

- Незамисливо је да једно од најуспешнијих предузећа - Новосадска млекара, после 
приватизације постане непрофитабилна, што као аргумент  за гашење прераде млека сада 
наводи АД "Имлек, док је у једном другом систему пре власничке трансформција Новосадска 
млекара важила за најбољу фирму у ширем окружењу - казала је Поповић. Посебно је навела 
да синдикат  тражи од надлежних да се преиспита купопродајни уговор, и то у делу 
инвестиционог улагања и докапитализације. 

Подсетила је да је Новосадска млекара у саставу АД Имлек од 2007 године који послује у 
саставу Инвестициног фонда "Салфорд", а да је тај фонд купио Новосадску млекару 2003. 
године.До 2007. године  Новосадска млекара заједно са млекарама у Пивницима и Оџацима 
дневно прерађивала око 160.000 литара млека, а лане између 60.000 и 70.000 литара. 
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-И та количина није у потпуности прерађивана у Новом Саду већ је део те количине ишао даље, 
у друге млекаре у саставу АД" Имлек " -казао је председник сидникалне подружнице у 
овдашњој млекари Горан Цимеша.Према његовим речима део од 76 производних радника већ 
путује на посао у Нови Сад из Шида, Оџака, Пећинаца, Бачког Брестовца.... Колеге из Зајечара,  
Краљева су били принуђени да у Новом Саду изнајме станове, да би се спасли свакодневног 
путовања по више стотина километара - предочио је Цимеша. 

Председник синдиката АД "Имлек " Саша Николић позвао је "Салфорд" да отвори карте и јасно 
предочи намере. Лане је, казао је Николић, "Имлек" остварио добит од око 20 милиона  
евра. Нисмо видели одлуку о затварању погона производње у Новом Саду  већ смо о пословним 
намерама чули од радника. "Салфорд" одлуке мора да донесе у социјалном дијалогу са 
синдикатом, рекао је Николић. 

Генерални директор АД "Имлек"и представник "Салфорда" за Србију Слободан Петровић је 
био на службеном путу ван земље. Директора Петровића хтели смо да питамо шта "Салфорд" 
намерава са прерадом млека и у другим срединама у Србији. У петак смо чули да је 
непрофитабилно пословање и  немогућност дугорочног инвестирања разлог зашто је 
производни погон  у нашем граду затворен. 

З. Делић 
 

ШУМАДИЈА ПРЕС 

http://www.sumadijapress.co.rs/index-p71-ni25970-c71.html 

Радници '21. октобра' најављују протест 

Одбор Самосталног синдиката крагујевачког Друштвеног предузећа „21. октобар“ 
за четвртак (19. јул) заказао је протест испред републичког Завода здравственог 
осигурања, од 11 до 12 сати. 
 
Како се истиче у саопштењу за јавност, ова синдикална организација организоваће протест 
зато што запослени у овом предузећу, а има их 279, немају оверене здравствене књижице тако 
да им је, како наглашавају, онемогућено Уставом Србије загарантовано право на здравствену 
заштиту. Проблем још више усложава чињеница да је шесторо радника оболело од врло 
тешких болести, које захтевају сталну терапију, а са новцем који зарађују нису у могућности да 
се лече. 
 
У синдикалној организацији истичу да одговорност за овакво стање има и пословодство 
предузећа, које треба да обезбеди плаћање доприноса за здравство, али схватају и да 
производни резултати не пружају за то много могућности. 
 
Синдикалци за овакво стање  прозивају државни врх који је, како кажу, једним потезом пера 
укинуо „Заставу аутомобиле“, а није помогао да се превазиђе проблем у фабрици која је 
производила 400 позиција за аутомобиле марке „застава“. 
 
- Успели смо да преживимо само захваљујући споственим активностима уз изузетно 
разумевање и одрицање свих запослених. Предузеће нема дражвне субвенције и препуштено 

http://www.sumadijapress.co.rs/index-p71-ni25970-c71.html
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је тржишту иако је од 2003. године у процесу реструктурисања – истиче се у саопштењу 
Одбора Самосталног синдиката Друштвеног предузећа „21. октобар“.  

Аутор / извор: Шумадијапресс 

 

 


