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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/333646/Nijedan-radnik-u-Novosadskoj-mlekari-nije-dobio-otkaz 

Ниједан радник у "Новосадској млекари" 
није добио отказ 

Ниједан радник у „Новосадској млекари” није добио отказ, изјавила је Светлана 

Глумац,директор корпоративних послова Дењуб фудс групе (ДФГ). Она је додала да се од 76 

радника који су радили у затвореном погону Новосадске млекаре приликом анкетирања, њих 

45 за сада изјаснило да би наставило да ради или у производном погону у Београду у Падинској 

Скели или у Млекари Суботица. 

Њих осморо је узело отпремнину, а 23 ће се изјаснити до четвртка. Запосленима који се не 

изјасне за наставак рада на један од наведених начина, статус ће бити решен у складу са 

законом, уз исплату отпремнине која знатно превазилази отпремине прописане законом и 

гранским колективним уговором, објашњава она. 

Очекује се да се остали радници изјасне у следећа два дана када ћемо знати дефинитивну 

ситуацију. Овом опцијом о изјашњавању смо доказали, рекла је Глумац, да је ДФГ једна од 

ретких компанија која у ситуацији нерационалне производње, због које је и дошло до 

затварања погона, ми нудимо радницима избор. 

  

Природно је да се врши концентрација производње на што мањем броју производних погона 

да би били ефикаснији, а при томе се не отпуштају радници. 

  

„Желим још да напоменем да је Салфорд од доласка на српско тржиште у само једну од својих 

компанија, конкретније у Имлек уложио више од 120 милиона евра са циљем обезбеђивања 

што бољих услова за рад својим запосленима и квалитетних крајњих производа за своје 

потрошаче. Због свега овога није нам јасно откуд и зашто је дошло до толиког дизања прашине 

када ми обезбеђујемо свим радницима наставак рада“, истакла је Светлана Глумац. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=07&dd=17&nav_id=627436 

Да ли се 500Л производи или склапа? 
 
ИЗВОР: Б92 

Београд -- Иако је објављено да је у ФАС-овој фабрици почела серијска 

производња 500 Л, како Б92 сазнаје овај модел се за сада у Крагујевцу само склапа. 

 Ово тврди Зоран Михајловић, председник Самосталног синдиката у ФАС-у, додајући да више 

од половине делова за нови модел увозимо, углавном из Италије. 

"Само ‘Мањети Марели’ производи скоро 60 одсто делова за ‘500 Л’ а он још увек није почео 

са радом у Србији. Дакле све делове које он производи увозимо. Ни пресерај у ФАС-овој 

фабрици још није профункционисао, тако да се и сви делови за каросерију увозе. Па, више је 

‘пунто’ имао делова који су се израђивали у Србији. А поред тога, тренутно се производи око 

50 возила дневно, тако да то никако не може да се назове серијском производњом“, каже 

Михајловић. 

 

 

„Модел 500Л тешко да може да прође на српском тржишту, тако да највише одчекујемо од 

извоза, поготово на америчко тржиште. Када будемо видели како нам иде тамо 

продаја и када будемо видели да долазе коперанти и запошљавају нове раднике 

знаћемо боље у каквој ситуацији се налазимо“, закључује Михајловић. 

 

Он напомиње да је и то склапање добро за фабрику али да ствари треба назвати правим 

именом. На запажање да је чудно да је пуштање серијске производње прошло без свечаног 

отварања Михајловић каже да је то урађено како се не би приметило да сам процес иде јако 

споро.  

 

"Да су довели новинаре неко би приметио да ту има доста проблема.Још увек читав 

процес није потпуно уходан и не ради се у пуном капацитету. Јер како су они 

предвидели производњу од 200 – 300 хиљада аутомобила годишње требало би да се 

производи 50 комада по минути“, каже наш саговорник.  

Судбина целе фабрике аутомобила у Крагујевцу знаће се боље већ у септембру, када ће се 

направити и прва процена продаје на америчком тржиту и када ће се видети ко је од 

копераната дошао у Србију. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=07&dd=17&nav_id=627436


4 

 

 

Разлог зашто се пожурило са објављивањем почетка серијске производње Михајловић види у 

томе што је менаџмент фабрике на тај начин хтео да покаже да читав пројекат напредује јер се 

прибојавају реакције нове власти када буде видела уговор који је потписан са Фијатом.  

 

"Нова влада ће имати могућност увида у уговор и претпостављам да се ту 

могу наћи и неки делови који су неповољни за привреду Србије. Када је 2008. године 

потписиван уговор са Фијатом, бивша влада је пристала на такав аранжман да би добила 

политичке поене. Сада ћемо видети како ће реаговати нова влада када се буде упознала са 

свим деловима који су пословна тајна“, каже Михајловић, додајући да ни држава са своје 

стране није испунила обавезу изградње ауто пута и обилазнице око Крагујевца. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Zdravstvene-ustanove-same-placaju-neugovorene-radnike.sr.html 

Здравствене установе саме плаћају 
неуговорене раднике 
У болницама тврде да је немогуће трошити паре за лечење пацијената на запошљавање нових 

кадрова, како каже министар здравља 

 
Многе болнице немају довољно особља Фото Д. Јевремовић 

Министар здравља професор др Зоран Станковић изнео је невероватан податак: здравственом 
систему Србије недостаје 2.600 сестара, а око 14.000 њих као и другог медицинског кадра чека 
на посао. Колико год да парадоксално звучи да школованог кадра имамо и да годинама чекају 
на бироу, а да у неким установама не могу да постигну да прегледају све пацијенте, јер немају 
довољно радника – то је реална слика српског здравства. Министар је обелоданио и да је 
велики проблем то што у Србији постоји око 13.600 неуговорених радника, које здравствене 
установе плаћају из сопствених средстава и на тај начин средства намењена за лечење користе 
за плаћање тих људи. 

У Министарству здравља кажу да није у њиховој надлежности исплата личних доходака за 
запослене у здравственим установама, јер је финансирање функционисања здравствене службе 
у надлежности РФЗО, који између осталог, обавља и контролу трошења финансијских 
средстава. 

– У више наврата смо упозоравало да мора да се успостави пирамида власти у здравственом 
систему, како би сви од републичког, преко покрајинског до градског нивоа власти сносили 
одговорност у систему здравствене заштите – наглашавају у Министарству здравља. 

Како „Политика” сазнаје, када је реч о 13.600 неуговорених радника у целокупном здравству 
Србије, где спадају и запослени у рехабилитационим центрима, апотекама, институтима за 
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јавно здравље, као и стоматолози чије се исплате уговарају кроз услуге које обављају у систему 
здравствене заштите, а не као плате. Али – у тај број улазе и здравствени радници које установе 
запошљавају ван уговореног броја и исплаћују их из сопствених средстава. 

У РФЗО кажу да се почетком године са свим здравственим установама у складу са кадровским 
планом које усваја Министарство здравља утврђује број уговорених радника, којима се плата 
обезбеђује из средстава фонда. 

................................................ 
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 18. јула. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:388888-Izvrsitelji-u-akciji-Blokada-i-zbog-1000-dinara 

Извршитељи у акцији: Блокада и због 1.000 

динара 
В. Ц. С.   

Првих шездесет извршитеља добило 2.600 предмета од јавних комуналних 

предузећа. На првом удару сваки грађанин који дугује до 50.000 динара, од јесени 

пленидба и озбиљнији предмети 
 

ПРВИХ шездесет приватних извршитеља који су до сада положили заклетву добили су 
предмете од јавних комуналних предузећа. Реч је о дуговањима грађана за комуналне услуге, 
понекад и вишегодишњим, за чију наплату су убудуће надлежни искључиво вансудски 
извршитељи. 
Кад се све сабере, извршитељи су у старту добили око 2.600 предмета, што је, према ранијим 
грубим проценама, отприлике десетина дуговања према комуналцима. Само на име ових 
обавеза грађани дугују најмање 50 милијарди динара. 
 

- На територији Београда 20 извршитеља добило је око 150 предмета од фирме „Телеком“, а у 
наредном периоду се очекује још - каже Михаило Драговић, председник Коморе извршитеља. 
Највише предмета извршитељи су добили од комуналних предузећа у Суботици (чак 900), 
Краљеву (550), Врању (150), Сремској Митровици (150), Шапцу (140), Књажевцу (300). 
Осам новосадских приватних извршитеља добило је највише предмета од ЈП „Србијагас“ (око 
150), а троје из Ниша двадесетак предмета од ЈКП „Наисус“. Прва извршења чекају и њихове 
колеге у Неготину (23), Бачкој Паланци (15) и Смедеревској Паланци (50). 
КОРИСТЕ АРХИВУ НБСПОРЕД постојећих 400 судских, Србија ће имати и 334 приватна 

извршитеља (по један на 25.000 становника). Они ће наплаћивати и потраживања између 

фирми, а користиће и документацију НБС и изводе из листе непокретности дужника... 
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У овом тренутку извршитељи из Крагујевца и Аранђеловца још немају посла. Они очекују да у 
току наредне недеље добију предмете од ЈКП из својих градова. Иначе, прва извршења односе 
се на дугове грађана између 1.000 и 50.000 динара, а много је управо оних између 30.000 и 
50.000. 
Извршитељи су засад доставили свим дужницима закључак да је покренут поступак за 
извршење и да морају да плате дуг с припадајућим каматама, плус трошкове извршења. Ако 
дужник ово не прими или не реагује, после две недеље поново се шаље закључак, а ако ни то не 
успе, ставља се на огласну таблу суда. Уколико ни после овога не плате дуг, извршитељи ће од 
фирми где су дужници запослени тражити административну забрану на плату док се 
потраживање не намири. Као крајња мера на располагању им је пленидба покретних и 
непокретних ствари, уз асистенцију полиције. 
Како нам је рекао председник Коморе, извршитељи већ проверавају плате и банковна стања 
дужника, и до септембра се могу очекивати прве блокаде рачуна. 
- Верујемо да ће грађани, када виде колико ће их коштати цео поступак, ипак одлучити да 
плате дуговања. Ова мера има и превентивни, а не само репресивни карактер - каже Драговић. 
Иначе, најнижа цена извршитељске услуге је 2.500 динара, колико кошта само достављање 
закључка да је поступак почео. 
Озбиљније предмете приватни извршитељи очекују од јесени, када почиње сарадња са 
банкама, којима грађани укупно дугују око 18,5 милијарди евра. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:388890-Zaposlenost-Stara-garda-vise-vredi 

Запосленост: Стара гарда више вреди 
Б. СТЈЕЉА 

Међу запосленима чак шест пута више радника у зрелим годинама него оних у 

двадесетим. Између 50 и 60 година има 594.248 радника. Послодавци се не одричу 

лако радника са искуством 
 

Да младост није нужно и предност најбоље се види на тржишту рада у Србији. Међу свим 
запосленима код нас су најбројнији они који имају између 50 и 60 година! Последњи подаци из 
Анкете о радној снази показују да је управо ова генерација „најактивнија“ јер их је чак шест 
пута више од оних у раним двадесетим. 
Према одговорима које су сами давали у анкети Републичког завода за статистику, у нашој 
земљи 2.253.209 грађана има посао, макар и на црно, и кући доноси какву-такву плату. А 
најбројнији међу њима су они из „старе гарде“. 
 

- Чак 316.077 радника има између 50 и 54 године, а још 278.171 између 55 и 60 - анализирају у 
Републичком заводу за статистику. - С друге стране, само 104.027 њих је у својим раним 
двадесетим. 
Тако је бар статистика потврдила тезу коју заступају сви синдикалци у Србији. 
- Наши радници са искуством су веома добри, вредни и цењени и ретко ће их се који 
послодавац олако одрећи - сматра и Милинко Поповић из Асоцијације слободних и независних 
синдиката.  
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ВРЕМЕШНИ НА ЦЕНИУ ШУМАДИЈИ Када се посматра регионална заступљеност, у 

Републичком заводу за статистику кажу да је времешних радника највише у Шумадији и 

западној Србији - 179.705. А старије генерације су много више запослене у градовима него у 

селима, па тако чак њих 338.394 новац зарађује у урбаним срединама. 

- То се нарочито види у одређеним, најчешће производним, делатностима, али и у 
грађевинарству. Руковање одређеним машинама које су вредне и по неколико стотина хиљада 
евра не препуштају се олако младим радницима, а чешће се ангажују и армирачи и 
професионални возачи у позним годинама. 
И математика је на страни старијих. Они су многим послодавцима исплативији јер немају 
велике амбиције у погледу промене посла, сигурнији су и поузданији, а у случају да затраже 
отпремнину, могли би доста да коштају фирму, па их задржавају. 
Зато, бар у овом случају, посао и у време кризе најчешће успевају да задрже генерације рођене 
између 1952. и 1962. А то, чини се, још боље полази за руком - јачем полу. У генерацији радника 
који данас имају између 50 и 60 године је 345.639 мушкараца. 
 

И ПРИВАТНИЦИ ВОЛЕ ИСКУСНЕ 
У Србији 499.137 радника сами себи исплаћују плату. И у овим предузетничким водама 
искуство се показало као предност. Међу овим самозапосленима чак сваки трећи има између 
50 и 60 година и таквих је тачно 150.291. С друге стране, тек 14.898 самозапослених има више 
од 20 а мање од 25 година. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:388838-Preprodali-Politiku-preko-noci 

Препродали “Политику“ преко ноћи 
Е. В. Н.   

У АПР као власник 50 одсто капитала „Политике“ уписано предузеће из Москве, 

шабачког бизнисмена Мирослава Богићевића. Руководство „Политике“: Нико нас 

није обавестио. УНС: Зашто су тако брзо радили државни органи 
 

ПОЛИТИКА је преко ноћи добила новог власника! Половину удела у „Политика новине и 
магазини“, фирми коју су основали немачки ВАЦ и „Политика а.д.“, купила је руска компаније 
„Ист медија груп“, са седиштем у Москви. 
Власник ове фирме је Урош Стефановић, један од најближих сарадника Мирослава 
Богићевића, власника шабачког „Фармакома“ и једног од најмоћнијих пословних људи у 
земљи. 
Да је „Политика НМ“, чијих 50 одсто капитала је у власништву државе, преко ноћи променила 
власника јавност је прва обавестила Српска напредна странка. 
 

- Скандалозно је и срамотно што је најстарија новинска кућа у Србији преко ноћи, без ичијег 
знања, нетранспарентно променила власника - стоји у саопштењу СНС. - Иза ове одлуке стоји 
покушај Демократске странке да угуши медијску слободу. Питамо да ли иза ове закулисне 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:388838-Preprodali-Politiku-preko-noci
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радње стоје Мирослав Богићевић и Душан Петровић или можда Божидар Ђелић, као и да ли 
ДС мисли да све новине у Србији, попут „Блица“, треба да буду њено партијско гласило. 
ВЛАСНИШТВО„Политика новине и магазини“ је предузеће које су са по 50 одсто власничког 

удела формирали немачки ВАЦ и „Политика а. д.“, којом газдује држава. ВАЦ је почетком 

априла понудио „Политици а.д.“ да купи 50 одсто акција по цени од 4,7 милиона евра, уз 

преузимање одређених обавеза. На сајту АПР у понедељак је промењена власничка структура 

„Политике“, па је избрисано пословно име „ОСТ ХОЛДИНГ ГМБХ“, а уписано је „ООО Еаст 

Медиа Гроуп“, чија је адреса у Москви и наводи се да је њен удео 50 одсто. Ова руска компанија 

оформљена је пре само неколико месеци. 

Вест о продаји ВАЦ-овог удела у „Политици“ затекла је челне људе ове куће. Већина је, кажу, 
сазнала за то или из медија или са сајта Агенције за привредне регистре, на коме је у уторак 
промењена власничка структура „Политике НМ“. 
- Нисам знао ништа званично о продаји, али то и није мој посао - рекао нам је у уторак Драган 
Бујошевић, главни уредник листа „Политика“. - Чуо сам од пријатеља који се информисао на 
сајту АПР. 
Ни директор „Политике а.д.“ није знао ништа о продаји акција фирме коју су основали са ВАЦ-
ом. 
- Вест ме је изненадила и сматрам да је требало, као сувласници, да будемо бар обавештени - 
каже за „Новости“ Зефирино Граси, директор „Политике а.д.“. - Средином марта добили смо од 
ВАЦ-а, по праву прече куповине, понуду да купимо њихов удео. Неке појединости о обавезама 
које треба да преузмемо нису биле јасне, па смо им тражили појашњења и поставили питања на 
која нисмо никада добили одговор. Сада смо, као и сви остали грађани, сазнали да је ВАЦ 
продао акције. Морамо да се консултујемо са правницима да видимо је ли цела трансакција 
противзаконита и шта нам је чинити. 
И руководство компаније ПНМ није било обавештено и кажу да одговоре једино имају 
власници. 

 

Одлазећи министар културе Предраг Марковић није желео да коментарише продају фирме 

која издаје најстарији лист на Балкану, само је у свом анегдотском стилу рекао: 

- Министарство културе нема ништа са власништвом медија, нити смо ми одређивали 
представника државног капитала у „Политици“. 
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Удружење новинара Србије од одлазеће владе затражило да открије детаље о тој „скандалозној 
трансакцији“. 
- Имућни бизнисмен Мирослав Богићевић, један од финансијера Демократске странке, повезан 
је са „Ист медиа групом“ - тврди УНС и наводи да је месецима наговештавано да ће управо он 
финансирати куповину „Политике“, посредством таблоида „Курир“ или на други начин. 
УНС тражи од Цветковићевог кабинета да одговори ко је власник „Ист медиа групе“ и одакле 
потиче новац за куповину „Политике“, помињући суму која прелази десет милиона евра. 
Питају и да ли је разрешено право прече куповине, које има „Политика а.д.“. 
БОГИЋЕВИЋЕВИ ЉУДИ У МОСКВИУРОШ Стефановић, који се помиње као власник „Ист 

медија групе“ регистроване у Русији, на руским пословним сајтовима појављује се и као 

менаџер продаје у „Фармаком акумулаторима“, са седиштем у Москви. Стефановић је 

Београђанин,, адвокат, који према информацијама „Новости“ дуже време живи у Москви, где је 

и завршио студије. Компанија „Ист медија груп“, чији је Стефановић званично први човек, 

према сазнањима „Новости“ не послује на московској адреси која је пријављена Агенцији за 

привредне регистре. Кључни човек „Ист медија групе“ је, како сазнајемо, Милан Баришић, који 

је званично директор „Фармаком акумулатора“. У фирмама Мирослава Богићевића у Москви 

запослен је и Јанко Ђурић, некадашњи председник општине Владимирци, који је био и шеф 

представништва Привредне коморе Србије у руској престоници. 

- Да ли је Мирослав Богићевић повезан са „Ист медија групом“ и да ли Комисија за заштиту 
конкуренције зна ко је прави власник те фирме? Којом брзином је Антимонополска комисија 
издала решење којим је одобрена куповина? Да ли је Управа за спречавање прања новца 
проверила порекло капитала? Ко је дао банкарску гаранцију, односно покриће за кредит којим 
је купљена „Политика“ и да ли је тачно да је адвокат „Ист медија групе“ бивши заменик 
директора АПР - нека су од питања на које је УНС у уторак од одлазеће владе затражио 
одговоре. 
- Уједињени региони Србије најоштрије осуђују покушај ДС да преко свог потпредседника и 
њему блиских тајкуна у потпуности загосподари медијима у Србији. Нетранспарентна промена 
власника наше најстарије новинске куће „Политика“, која се одиграла преко ноћи и без знања 
јавности је један од најјачих удараца слободи медија у нашој земљи који не сме да се прећути, 
нити да се толерише - наводи се у саопштењу. - Ко су нови власници „Политике“ и да ли је 
тачно да је реч о потпредседнику ДС Душану Петровићу и са њим повезаним лицима, тајкуном 
и једним од финансијера ДС Мирославом Богићевићем и његовим сарадником Урошем 
Стефановићем, који је директор московске фирме „Ист медија груп“. 
И УРС тражи да се у најкраћем року јавности предочи информација ко стоји иза московске 
компаније. 
АСОЦИЈАЦИЈА МЕДИЈА: ХИТНА РЕАКЦИЈА ДРЖАВЕ 
Асоцијација медија очекује хитну реакцију надлежних државних органа којом би била учињена 
транспарентном нова власничка структура најстаријег дневног листа у Србији и на Балкану. 
- Више пута до сада УО Асоцијације медија је инсистирао на потреби апсолутне 
транспарентности промене власништва посебно у оним медијима у чијој власничкој структури 
учествује држава. УО Асоцијације медија сматра непримереним и неодрживим понашањем 
које промену власничке структуре у дневном листу „Политика“ своди на ниво случајно или 
успутно добијене неважне информације - посебно када се о новом власнику ништа не зна. 
Овакво понашање оставља места најразноврснијим спекулацијама у погледу стварних односно 
скривених власника па је очигледна потреба да јавност са овим поступком буде упозната на 
адекватан начин. 
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ЛДП: СЛИКА ВЛАСТИНА продају „Политике“ још пре пола године упозорила је Либерално 

демократска партија. Функционер те странке Зоран Остојић каже да се испоставило да су били 

у праву. - Ово је права слика одлазеће власти, али и долазеће владе која свој мандат почиње 

овако - скандалом око продаје националне институције на нетранспарентан начин. Право је 

питање зашто држава није искористила право прече куповине и да ли јој је то било уопште 

понуђено. 

ДС: ОПТУЖБЕ СНС И УРС ОПАСНЕ ПО ДЕМОКРАТИЈУ У СРБИЈИ 
ДЕМОКРАТСКА странка демантује и снажно осуђује оптужбе изнете од стране СНС-а и УРС-а 
да ДС и њени функционери стоје иза промене власништва „Политике“ - пише у саопштењу које 
је издао центар за комуникације ДС. 
Владајућа већина која се ових дана формира и која претендује да управља Србијом, 
континуирано и пре ступања на дужност покушава да обманом грађана и скоро свакодневним 
нападима на ДС направи одступницу за евентуалне политичке неуспехе са којима ће се суочити 
након формирања Владе јер се тек сада суочавају са свом комплексношћу ситуације у којој се 
Србија данас налази. 
Приказујући економску ситуацију и параметре значајно лошијим него што јесу, срамним 
оптужбама да ДС покушава да угуши слободу медија у Србији, Млађан Динкић који је главни 
креатор економске политике Србије у последњих 12 година, творац и аутор Закона о 
информисању и СНС чији је в. д. председника био аутор озлоглашеног и недемократског 
Закона о информисању, данас оптужују ДС да са тајкунима гуши слободу медија. Оптужбе СНС-
а и УРС-а су опасни по демократију у Србији и веома индикативни, посебно имајући у виду 
чињеницу да су највећи тајкуни утицали да се оваква већина и формира - каже се на крају 
саопштења. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-zrenjaninu-jedni-zaposljavaju-drugi-otpustaju 

У Зрењанину једни запошљавају, други 
отпуштају 
 

Коме веровати – да ли зрењанинској филијали Националне службе за 
запошљавање, која тврди да је у Средњобанатском округу крајем минулог месеца 
било мање незапослених него годину дана раније,или синдикалцима који упозоравају 
на то да је привредна ситуација у граду све тежа и да расте број предузећа која, због изузетно 
лошег економског стања, отпуштају раднике или их упућују на принудни одмор? С ове две 
стране последњих дана долазе дијаметрално супротни подаци па се стиче утисак да не говоре о 
истом граду и истом округу. 

Тако је НСЗ, Филијала у Зрењанину,  предочио податак да је у средњем Банату крајем јуна било 
18.663 људи без посла, што је 1.240 лица мање него годину дана раније. Смањењу броја 
незапослених у пет средњобанатских општина, тврде у НСЗ-у, значајно су допринеле паре 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-zrenjaninu-jedni-zaposljavaju-drugi-otpustaju
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издвојене кроз активне мере запошљавања и самозапошљавања и оне додељене на основу 
уговора с Агенцијом за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА). 

“Осим у зрењанинском погону немачке компаније за израду ауто-делова ’Дрекслмајер’, ново 
запошљавање финасирано је и у италијанско-румунској фабрици за израду обуће ’’Сербиа 
манифаттуре’ у Новом Бечеју и у новоотвореној фабрици за производњу рибље хране ’Еко-фид’ 
у Сечњу”, саопштила је зрењанинска филијала НСЗ-а. 

Али, из Већа савеза самосталних синдиката за више општина, са седиштем у Зрењанину, стижу 
забрињавајуће прогнозе. Председник Већа Мирко Малешев истиче да је само у последњих 
неколико недеља у питање доведено више од 1.200 радних места у Зрењанину. Малешев 
наводи проблеме у бродоградилишту “Бегеј”, које је отпустило 80 радника на одређено време, а 
више од 160 стално запослених упутило на принудни одмор, затим у Фабрици лекова 
“Југоремедија”, фирми “Војводинапут” и Графичком предузећу “Будућност”, у којем месецима 
траје генерални штрајк. 

– Наши подаци указују на то да је само у прошлом месецу Зрењанин добио око два посто 
новонезапослених лица. Прогнозе за будући период, нажалост, не охрабрују, поготово јер се у 
септембру стичу услови за отварање стечајног поступка у “Југоремедији”, што би за око 460 
радника те фармацеутске куће било погубно – упозорава Малешев. 

Ж. Балабан 
 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/u-%E2%80%9Enovitetu%E2%80%9D-strajkom-traze-overu-knjizica 

У „Новитету” штрајком траже оверу 
књижица 
 

Запослени у АД ”Новитет” опет штрајкују, јер послодавац није поштовао договор о 
измирењу обавеза за пензијско и здравствено осигурање из Споразума о прекиду 
штрајка. 

  

Штрајк у „Новитету” је прекинут пре непуних месец дана потписивањем споразума после  више 
од две седмице штрајковања. 

Повод за претходни штрајк радника били су неуплаћени доприноси за здравствено и пензијско 
осигурање у протекле две године и кашњење два дела плате, априлске и мајске зараде. У 
“Новитету” смо чули да су тек јуче успели да заврше администрацију у вези репрограма дуга за 
здравствено осигурање, и да се може очекивати да ПИОР у Новом Саду овери здравствене 
књижице радницима 

Председница синдиката у АД „Новитет” Велинка Вуков казала је, да су се одлучили на штрајк, 
јер запослени нису хтели да га почну по истеку  здравственог осигурања. Здравствене књижице 
су им важиле до јуче 17. јула, а од данас су без здравственог осигурања. „Новитет” за доприносе 
за  здравствено и пензијско осигурање дугује око 43 милиона динара, и заложио је машине као 
гаранцију. 

- Имамо уверавања да ће бити решен репрограм дуга, односно да ће данас ПИОР у Новом Саду 
добити папире од „Новитета” који још недостају да документација буде комплетна. Од обећања 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/u-%E2%80%9Enovitetu%E2%80%9D-strajkom-traze-overu-knjizica
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нема вајде, па штрајк не прекидамо, док нам не стигну маркице за оверу  - казала је Вуков, 
председница синдиката”Солидарност” у „Новитету”. 

Навела је да је Споразум о прекиду штрајка испоштован у делу исплате плате за мај,  али је 
скренула пажњу на то да послодавцу стиже нова обавеза: исплата плате по колективном 
уговору. До 20. у месецу, а то је прекосутра требало би да нам стигне на рачуне и лични доходак 
за јуни, подсетила је председница Вуков. 

З. Делић 
 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1002:Hitno-zaustaviti-prinudnu-

naplatu&catid=31&Itemid=101 

Хитно зауставити принудну наплату 
 

Пореска управа почела је принудну наплату заосталих обавеза према држави, а прве на удару 
нису велике компаније него мали привредници чији се рачуни увелико блокирају, упозорила је 
јуче Заједница предузетника Привредне коморе Србије. На састанку у ПКС предузетници су 
затражили хитно обустављање принудне наплате, да не би колективно ставили кључ у браву и 
прешли у сиву зону коју и иначе оптужују за свој веома тежак положај и најавили да ће са 
својим проблемима и захтевима односно предлозима како да се реше обратити новом 
премијеру, министру финансија када влада буде формирана, а и Пореској управи већ сутра на 
састанку у Привредној комори Београда. 

Највећи проблем су нагомилани дугови за поједине порезе и доприносе због чега су 
предузетници сачинили Нацрт закона о отпису камата на доспеле обавезе, али он није прошао 
претходну владу. Сада је поново покренута иницијатива да се ове активности обнове и да се у 
дијалогу са онима који одлучују пронађе најбоље решење. Предложили смо у првој верзији и 
да се предузетницима омогући отплата главнице дуга у року од 12 до 60 месеци, али смо 
касније постали свесни да за годину дана не могу да се покрију ни текуће обавезе, а камоли 
стари дугови и да би рокове требало продужити до пет година, казао је председник Извршног 
одбора Заједнице предузетника ПКС, Душан Перић. Не знамо колико међу нама има дужника 
и колико су дугови, то би требало да истражи Министарство финансија и да се затим направи 
класификација дужника по групама. На пример, у првој групи да се нађу предузетници који 
треба да измире заостале обавезе за годину дана, у другој групи они који ће морати да измире 
обавезе за три године, у трећој за пет година, али то је само једна опција. Питање је да ли ће 
ишта од тога бити могуће реализовати и ми желимо од владе јасан одговор, рекао је Перић. 
Предузетници су у дискусији на седници Извршног одбора показали да нису оптимисти у 
очекивањима да се њихови проблеми реше брзо и ефикасно јер више од 95 одсто тешкоћа с 
којима се суочавају у свакодневном пословању траје још од 2003. године. Предузетници су 
држави интересантни само када од њих треба нешто да наплати, а када треба да им помогне и 
олакша пословање и опстанак, то је онда друга прича, чуло се јуче у ПКС. Највећи проблем због 
кога 200.000 предузетника који запошљавају преко 250.000 радника раде лошије него што би 
могли и нису у стању да сервисирају обавезе ни старе а још мање нове јесте сива економија. То 
је конопац о нашем врату, јер је однос легалних и оних који то нису већ сада један на један, а 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1002:Hitno-zaustaviti-prinudnu-naplatu&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1002:Hitno-zaustaviti-prinudnu-naplatu&catid=31&Itemid=101
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процењује се да се у Србији годишње изгуби пореко шест милијарди евра у сивој зони, казао је 
председник скупштине Заједнице предузеника ПКС, Мирослав Миладиновић. Он је подсетио 
да је Заједница предузетника до сада својим ангажовањем успела да се избори за неке захтеве 
као што је одлагање одредби о увођењу хасап стандарда за предузетнике, укидање таксе за 
комби возила и смањење путарине за комби возила за око 50 одсто и друго. И најавио да ће се 
због неких малих привредника који касне с припремама тражити још једно мање одлагање 
примене хасапа до краја ове године. @АНТРФИЛЕ: Евро по евро - пропаст Власник 
предузетничке радње Соло Драгољуб Репац навео је да је примио опомену од Пореске управе 
да измири дуг од 3.837 динара, оцењујући да вероватно слање те опомене кошта један евро, а 
ако се узме у обзир да има вероватно 50.000 људи којима је та опомена послата, дође се до 
рачунице колико само то непотребно кошта пореске обвезнике у Србији, док се великим 
дужницима гледа кроз прсте. @ЛЕГЕНДА: Прве на удару нису велике компаније, него мали 
привредници чији се рачуни увелико блокирају, жале се предузетници 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1052:RFZO:-poslodavci-nam-duguju-

milijardu-evra&catid=8&Itemid=119 

РФЗО: послодавци нам дугују милијарду евра 
  

Републичком фонду за здравствено осигурање (РФЗО) послодавци по основу уплате доприноса 
за запослене дугују милијарду евра, па су јуче из РФЗО-а упозорили да би се здравствени 
систем могао урушити, уколико се такав тренд настави и не појача контрола. Ако би се овај 
тренд наставио и ако се не би појачала контрола уплате доприноса, можемо да кажемо да нам 
прети урушавање здравственог система, будући да је уплата доприноса једини начин на који се 
пуни буџет РФЗО-а, навела је портпарол фонда Сања Миросављевић. Она је у изјави Тањугу 
навела да послодавци РФЗО-а дугују милијарду евра, што је половина њиховог буџета, довољна 
за исплату годишњих зарада свих 105. 

000 запослених у здравству или за три године финансирања лекова који се издају на рецепт. 
Танјуг 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/protest-ispred-brodogradilista-begej_331545.html 

Протест испред Бродоградилишта "Бегеј" 
Извор: Танјуг  

Председник Синдиката индустријских радника Војводине (СИРВ) Зоран Еремић 
најавио је да ће данас бити одржан протестни скуп испред затворених капија 
Бродоградилишта "Бегеј" у Зрењанину, чији је директор на принудни плаћени 
годишњи одмор послао 160 радника. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1052:RFZO:-poslodavci-nam-duguju-milijardu-evra&catid=8&Itemid=119
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1052:RFZO:-poslodavci-nam-duguju-milijardu-evra&catid=8&Itemid=119
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=d934af2f03733e3032ac4f06d2bf25230b1c5e52
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/protest-ispred-brodogradilista-begej_331545.html
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"Протестни скуп чланова синдиката, радника и малих акционара, под називом "Спречимо 
пропадање Бродоградилишта Бегеј", заказан је за данас, у 10 сати, испред улаза у 
Бродоградилиште, због тога што су радници, без правог образложења менаџмента, послати на 
принудни одмор до 9. септембра, уз надокнаду личног дохотка од 65 одсто", рекао је 
новинарима Еремић. 

Генерални директор "Бегеја" Драгомир Субић потврдио је да су радници послати на 
принудни одмор, што образлаже финансијским тешкоћама у пословању, изазваним 
светском економском кризом, за шта се, како каже, тражи излаз у Плану реорганизације, који 
ће бити предат Привредном суду у Зрењанину. 

Председник подружнице СИРВ у том бродоградилишту Јовица Лујанов је изјавио да су 
бродомонтери последњих месеци радили без предаха, да су испоручили три брода за 
Холандију, где се налази и власник зрењанинског "Бегеја". 

Он је изразио чуђење што су радници "Бегеја", фирме која је од 1947. године направила стотине 
квалитетних прекоокеанских, морских и речних бродова, послати на принудне одморе, са 
неизвесном судбином. 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/prinudni-odmori-u-zrenjaninskom-brodogradilistu_331311.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/prinudni-odmori-u-zrenjaninskom-brodogradilistu_331311.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/prinudni-odmori-u-zrenjaninskom-brodogradilistu_331311.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/zatvoreno-brodogradiliste-u-zrenjaninu_330781.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/zatvoreno-brodogradiliste-u-zrenjaninu_330781.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/zatvoreno-brodogradiliste-u-zrenjaninu_330781.html

