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Посла има само у реклами 
Биљана Стјеља  

Србија избила на прво место у Европи по броју незапослених, а трећина од њих 

има само завршену основну школу. Обећања о новим радним местима пала у воду. 

Држава и даље без компаса 

Без обзира на то да ли су тек на прагу пунолетства или су већ у седмој деценији живота, чак 
762.576 наших грађана сања исти сан - посао. Неизвесност, али и беспарица, која као зла пара 
увек иде уз њу, увезала је све оне који не би имали ништа заједничког само да су околности 
мало другачије. 
Исту коб наши деле са 17 милиона Европљана, па смо, бар по овој пошасти, као остали. У 
ствари, чак и предњачимо. Са стопом од 24,7 одсто незапослених, Србија се попела на сам 
европски врх. 
 

Тако је, приметили би многи, у Србији стало све сем редова на бироу. Стандардно су 
непрегледни, дугачки, тужни... 
- Смањио се, ипак, у односу на мај прошле године - уверавају нас у Националној служби за 
запошљавање. - У истом периоду прошле године посао је чекало 1.546 грађана више него данас. 
Недовољно - рећи ће обичан свет и они који говоре у њихово име. Тако је у програму баш сваке 
партије сузбијање незапослености означено као државни приоритет, а исте амбиције чују се и 
из редова синдиката, привредних савета, комора, институција... 
ИСПЛАТЕ НА БИРОУСвакога месеца у просеку око 68.000 незапослених искористи право на 
новчану накнаду. Најмањи месечни (нето) износ који им припада је 14.199 динара, док је 
највећи 28.397 динара - кажу у НСЗ. - На ову помоћ право имају незапослени у случају 
престанка радног односа, било да је реч о раду на одређено време или пробном раду, као и у 
случајевима отказа услед технолошког вишка, проглашења стечаја... Дужина исплате ових 
накнада зависи од претходног радног стажа незапосленог, па је тако најкраћи интервал три 
месеца, а најдужи две године. 

Шкртост 
Ефекти су поражавајући. То, међутим, не би требало да буде изненађујуће ако се погледа 
степен озбиљности који је држава показала у решавању овог проблема. Додуше, Влада Србије 
је, на предлог Министарства економије и регионалног развоја, усвојила Националну стратегију 
запошљавања за период 2011-2020. године, са основним циљем да се у том року „успостави 
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ефикасан, стабилан и одржив тренд раста запослености и да се политика запошљавања 
усклади са тековинама ЕУ“. 
Истовремено је, међутим, преполовила буџет за активне мере запошљавања и Националној 
служби за запошљавање пребацила тричавих 3,4 милијарде динара! С друге стране, само за 
исплату новчане помоћи онима који дане проводе на бироу издвојила је пет пута више новца 
него што троши за програме запошљавања. И ти су спискови све дужи. На крају 2011. је, 
примера ради, исписивано 63.395 чекова, а на почетку исте године 70.142. 
Колико се онда политички врх показао зрелим да регулише овај проблем и да ли уопште има 
лека - одговара нам Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије. 
- Да је држава радила довољно на сузбијању незапослености не би ни дошли довде. Напротив, 
својим понашањем само је помогла да се ова стопа додатно подигне, а томе је највише 
допринела лошим приватизацијама које нису имале ни циљ ни смисао. Отпуштено је превише 
људи, а премало је отворено радних места. 
СВЕТСКИ ТРЕНДНезапосленост је погодила и све 34 земље чланице Организације за 
економски развој (ОЕЦД). У фебруару је на овом подручју, које се простире од северне Америке 
до Русије било незапослено близу 45 милиона људи, што је 0,4 милиона више у односу на исти 
месец прошле године и чак 14,3 милиона више него на почетку кризе фебруара 2008. године. 

Он зато сматра да и нови сазив очекују претешки изазови, али нема вере да ће се добро решење 
брзо наћи. 
- Питање незапослености је било актуелно само као предизборни програм и служило је за 
замајавање народа. Још се ни не назиру јасне тактике које ће се убудуће примењивати. Зато ће 
и нова влада имати велику одговорност, биће јој веома тешко, али се бојим да ће доживети и 
доста непријатности ако јој решавање највећег проблема не пође за руком. 
Орбовић мисли да је подстицање привреде неопходно, али не на начин како се то до сада 
радило - упумпавањем субвенција страним фирмама за „бабино брашно“: 
- Стране компаније донеле су лош квалитет радних места, а број новозапослених није се ни 
примакао броју отпуштених. Немогуће је отворити радна места а не дозвољавати домаћој 
привреди да коначно стане на своје ноге. 
Привреда 
Исто сматрају и стручњаци из Међународне организације рада. Према проценама које је 
изнела струка, без видљивије привредне активности шансе да се помакнемо са мртве тачке 
једнаке су нули. 
ШУМАДИЈА, ПА ОСТАЛИНајвеЋе учешће у регистрованој незапослености има регион 
Шумадије и западне Србије (32,36%), затим Војводине (26,93%), јужне и источне Србије 
(26,64%), Београдски регион (13,21%)... 

- Раст БДП мора да буде већи за бар један проценат него што је данас - процењује Јован 
Протић, национални координатор Међународне организације рада у Србији. - Да би се стопа 
незапослених смањила за 0,2 одсто, БДП мора да порасте бар један процентни поен. А према 
званичним прогнозама, БДП ће у овој години порасти свега 0,5 одсто. 
Протић, међутим, указује и на још један предуслов за подстицај запошљавању. А то је брисање 
сувишних прописа. 
- Да бисмо лакше запослили некога неопходно је омогућити флексибилнији улазак на тржиште 
рада. То се може постићи само изменама Закона о раду, који је, за ове тржишне услове, 
престрог. 
Он сматра да би „омекшавањем“ услова за излазак са тржишта рада - као што је укидање 
обавезе последњем послодавцу да плаћа отпремнину за целокупни радни стаж и у име свих 
претходних газда - многи лакше одлучивали о упошљавању старијих радника. Од њих се данас 
бежи главом без обзира јер представљају синоним за финансијски дебакл. Уједно, 
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продужавањем рада на одређено време послодаваци би били лакше руке при потписивању 
нових уговора. 
Дипломци 
До тог тренутка ћемо се изгледа добро начекати. Ниједан од ових предлога не може да се 
реализује док не добијемо ново државно руководство, а када ће распоредити потоње функције 
још се ни не наслућје. Зато је онима са почетка текста преостало само да и даље чекају боља 
времена на бироу. Ако је веровати статистици, доћи ће тек за три године и шест месеци, колико 
незапослени у просеку чекају свој нови посао. 
ЈУЖНА КОРЕЈА РЕКОРДЕРНајниЖа стопа незапослености је забележена у Јужној Кореји - 3,7 
одсто. И то је, међутим, више него на почетку године. 

Ипак, није баш све ни у тим (не)срећним околностима, већ и у предиспозицијама. Ни ту се, 
нажалост, не можемо похвалити. 
Само са основном школом послу се нада чак 218.641, односно 28,67 одсто укупног броја 
незапослених. Два разреда средње школе има их 33.151, а три 196.971. Завршену средњу школу 
има 214.311, односно 28,1 одсто, а факултет 52.127. 
Зато су стручњацима у НСЗ руке поприлично везане, јер, у тренутку када је тржиште гладно 
менаџера, стручњака за финансије и информатичких магова, наша понуда радне снаге није на 
завидном нивоу. 
И светски експерти упозоравају да је структура незапослених већи проблем од пуког броја. А 
највише их боли што су без посла - млади. У Шпанији и Грчкој чак половина младих не ради. 
Ни Србија није много боља. Годинама уназад највеће учешће у регистрованој незапослености 
чине управо они који би требало да харају тржиштем. Старих између 25 и 29 година је у овом 
часу чак 13,69 одсто у укупном броју незапослених, а длаку иза њих су они између 30 и 34 
године (12,50 одсто). Ни њихово образовање није за похвалу, јер више од 45.000 нема ама баш 
никакав занат у рукама. 
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Доприносе нема 90.000 запослених! 
Б. РАДИВОЈЕВИЋ 

Уплате за здравство и порезе не измирује чак 55.000 привредних субјеката, а 

њихови радници немају основна права. Болесни не могу да се лече, због 

несавесних послодаваца, за две године уплата мања за 400 милиона евра 

 
ОКО 90.000 радника у Србији, према проценама Савеза самосталних синдиката, у овом 
тренутку не може да овери здравствену књижицу, јер послодавци нису уплатили допринос за 
здравство. Евиденција Пореске управе показује да порезе и доприносе није платило чак 55.000 
привредних субјеката. Због тога запослени, кривицом послодаваца, доспевају у безизлазну 
ситуацију, када ни болесни не могу да остваре право на лечење (осим у хитним случајевима), а 
заправо су на губитку сви осигураници, јер се за здравство прикупља мање пара. 
 

Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, каже за "Новости" да се 
радници масовно жале да не могу да овере здравствену књижицу. 
- Већ дуго и у континуитету покушавамо да решимо тај проблем са Владом, али, и поред 
чврстих гаранција које смо добијали, ништа није урађено. 
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ПРЕТИ ПРОПАСТ ЗДРАВСТВААко се предлози да се привреда у економској кризи растерети 
смањивањем доприноса преточе у праксу, у здравственој каси, која сада располаже са око 240 
евра годишње по глави становника, имаћемо још мање пара - упозорава професор Александар 
Вуксановић. - То би буквално могло да доведе у питање одрживост система здравства, јер већ 
сада имамо приличан раскорак између очекивања струке и пацијената, који траже 
најсавременије процедуре, опрему и терапију, и финансијских могућности. 

До 14. јуна, према подацима Пореске управе, наплаћено је око 58 милијарди динара за 
здравствени допринос. То је за 5,2 милијарди или око 10,5 одсто више него што се у 
здравствену касу слило до истог датума прошле године. Али, у Републичком заводу за 
здравствено осигурање, тврде да се из године у годину, приходи, реално смањују. 
- Ове године, због раста курса евра, финансијске недисциплине, исплате зарада "на црно" и 
смањивања броја запослених, имаћемо за готово 400 милиона евра мање новца него 2008. 
године, када је почела економска криза - каже за "Новости" професор др Александар 
Вуксановић, директор РФЗО. - Финансијска недисциплина је толика да ми једноставно не 
можемо да наплатимо новац који нам припада. То урушава цео систем здравства. Ако се овако 
настави, могли бисмо да дођемо у ситуацију да здравствена књижица буде обичан, безвредан 
папир. Држава би морала строже да инсистира на финансијској контроли. 
У Србији се за здравствени допринос издваја 13,6 одсто примања. Чак и да се за свих 1,67 
милиона запослених и 1,66 милиона пензионера редовно измирују обавезе, када се саберу и 
чланови њихових породица, из тог фонда се, лечи 5,5 милиона осигураника, и 1,2 милиона 
људи без прихода, за које би држава требало да плаћа здравствено осигурање.  
СКРАЋУЈУ РОКОВЕ 
Запосленима за које послодавци редовно уплаћују допринос здравствене књижице оверавају се 
на шест месеци. Радници у фирмама које имају старе дугове, али су почеле да сервисирају 
текуће обавезе за доприносе здравствене исправе се продужавају на три месеца 
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Плате и пензије неће на лед 
Г. Б.   

Кључне економске мере нове владе Србије су припремљене и углавном 

усаглашене. Мање повећање пореза на додату вредност. Олакшице за грађане који 

желе да купе стан 

Нацрт економског програма нове владе, у који су „Новости“ имале увид, не предвиђа да се, како 
се дуго нагађало, општа стопа ПДВ повећа са садашњих 18 на 21 одсто, већ на 20 одсто. 
- Са изменом Закона о ПДВ би се ишло одмах - тврди извор „Новости“, који је и сам учествовао 
у припреми наведеног програма. - Уколико се подизање стопе за два одсто покаже 
недовољним, до додатног повећања би дошло током 2013. или 2014. године. Нижа стопа остала 
би на садашњем нивоу од осам одсто, али би се максимално ревидирао списак робе која спад у 
групу оних на које се плаћа нижи порез. 
 

Уз измене Закона о ПДВ ишло би се и на озбиљније промене Закона о добити предузећа. 
Процене су, наиме, да се захваљујући многобројним олакшицама које предвиђа постојећи 
закон губе огромни приходи државе. 
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- План је да се задржи ослобађање грађана од плаћања пореза при куповини првог стана, али 
не и фирми, које данас имају многобројне олакшице, а које се, према свим досадашњим 
анализама, поприлично злоупотребљавају - тврди саговорник „Новости“. - Рачуна се да ће се на 
овај начин обезбедити око 250 милиона евра додатног прихода државној каси. Уз то, извесно је 
и да би се ишло на повећање акциза на дуванске производе и другачији обрачун намета на 
алкохолна пића, као и враћање износа акциза на нафтне деривате у оквир онога што је било 
пре недавног смањења. 
Од замрзавања плата и пензија, како нам је речено, неће бити ништа. Ипак, још се тражи 
начин да се пронађе нека друга могућност уштеде, јер би задржавање плата и пензија на истом 
нивоу и наредне године, према свим рачуницама, утицало да буџет буде пунији за око 300 
милиона евра на годишњем нивоу. 
СРЕДСТВА ОД ФОНДАСпоразум са Међународним монетарним фондом ће се обновити. Чак је 
вероватно да ће се ићи на обавезујући споразум, који подразумева и могућност повлачења 
средстава ММФ за девизне резерве, тврди извор „Новости“, и додаје да пад динара и 
интензивно трошење девизних резерви ради одржавања стабилности домаће валуте прави 
главобоље и надлежнима у Немањиној 11. 

Колико је та уштеда озбиљна, говори и процена Фискалног савета, који је израчунао да би, 
уколико се власти не одлуче на замрзавање плата и пензија на садашњем нивоу, стопа пореза 
на додату вредност морала подићи на 26, па чак и на 27 одсто. 
- Засад још није пронађен начин на који би се обезбедио овај приход - тврди извор „Новости , 
али додаје да ће будућа влада свој план буџета, односно већ и ребаланс за ову годину, морати да 
конципира тако да на сваки динар додатног прихода нађе и начин да уштеди у постојећим 
расходима бар три динара. - То је тешко ако се зна да је преко 90 одсто постојећих расхода 
предвиђено одређеним законским одредбама. Значи, мора се ићи на потпуну законодавну 
реформу. 
Реформа субвенција је следећи важан правац смањења расхода. 
- И ребалансом ће се предвидети олакшице за грађане који желе да купе стан, односно 
субвенције за стамбене кредите - тврди извор „Новости“. - Али, већ почетком наредне године 
влада ће морати да одлучи шта ће да ради са фирмама које су тренутно у реструктурирању, а 
које заправо не раде. Вештачки се, на штету свих пореских обвезника, одржава скоро 100.000 
радних места. Слично је и са неким јавним предузећима. Тај посао мора да се заврши у наредне 
две године. 
Према тренутним плановима, и будућа влада ће давати олакшице инвеститорима који 
гарантују отварање нових радних места. 
- Процене су да је та мера довела многобројне улагаче и да је била препозната од стране 
инвеститора као компаративна предност Србије у односу на друге државе у региону. Сада ову 
меру уводи и Хрватска - подсећа саговорник „Новости“. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:384550-PIO-fond-Od-drzave-manje 

ПИО фонд: Од државе мање 
В. Н.  

Неопходна реформа пензионог фонда. Смањење државних дотација неће утицати 

на висину или редовност пензија, реформа би значила бољу организацију и боље 

обављање делатности Фонда 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:384550-PIO-fond-Od-drzave-manje
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РЕФОРМА пензијско-инвалидског фонда подразумева и смањење дотације државе за 18 одсто, 
али то ни на који начин не би утицало на висину или редовност исплата пензија, изјавила је 
директорка Републичког фонда ПИО Драгана Калиновић. 
Калиновићева је прецизирала да би смањење дотација утицало на расходе, односно трошкове 
који произлазе из основне делатности и функционисања пензионог система. 
- Желимо да нас држава посматра кроз расходе који стварно произлазе из основне делатности 
и функционисања пензионог системема, а да се здравствено осигурање, туђа нега и помоћ, 
друга и трећа категорија инвалида и пензије по посебним прописима не приказују у 
финансијском плану Фонда. То би дотације државе смањило са садашњих 49 на 31 одсто - 
објаснила је директорка Фонда ПИО. 
 

Према њеним речима, до тих показатеља дошла је Радна група, коју чине чланови Управног 
одбора ПИО фонда и стручне службе, а разматран је период од 1995. до 2010. године. 
Калиновићева је посебно указала да реформа Фонда ПИО ни на који начин не би утицала на 
висину и редовност исплата за најстарије суграђане, већ би значила бољу организацију и боље 
обављање основне делатности те институције. 
Да би предлози Радне групе били реализовни, Фонду ПИО је потребна подршка надлежног 
Министарства рада и социјалне политике, али и Министарства финансија и владе у целини, јер 
би то значило и промену Закона о буџету, буџетском систему и Закона о пензијско-
инвалидском осигурању, прецизирала је Калиновићева. 
Као изворне приходе Фонда ПИО, она је назначила доприносе које би редовно требало да 
уплаћују послодавци. У том делу је, како је нагласила, неопходна боља фискална дисциплина, 
већа запосленост, али и смањење сиве економије. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/328601/Davali-kredite-i-firmama-u-stecaju 

НБС, ДРЖАВА И ЧЕЛНИЦИ АГРОБАНКЕ БЕЖЕ ОД ЈАВНОСТИ 

Давали кредите и фирмама у стечају 

Снежана Кривокапић/ Катарина Марковић  

Након пола године откако је Агробанка отишла под лед, нико није одговарао за њене губитке 

од 300 милиона евра. Као да то није довољно, Министарство финансија, НБС и чланови 

Извршног и Управног одбора који су давали ризичне кредите због којих је банка отишла у 

стечај - перу руке од одговорности. 

Једино извесно је да су порески обвезници за њихове пропусте платили 85 милиона евра. 

Толико је кроз емитовање државних обвезница упумпано капитала у Нову Агробанку да би она 

могла да измири своје обавезе према штедишама. Душан Антонић, који је био председник ИО 

Агробанке све до краја прошле године, каже за „Блиц“ да се он придржавао свих стандарда и 

процедура у вођењу банке. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/328601/Davali-kredite-i-firmama-u-stecaju
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- Ја сам се борио да подигнем српску привреду на ноге - каже он. На питање како су настали 

губици који се мере стотинама милиона евра док је он био на челу Агробанке, поптуно 

нелогично је одговорио да се обратимо новом руководству. 

Члан Извршног одбора Бојан Зарић невољно је прокоментарисао да је на састанку и да не 

може да разговара о Агробанци. На ту тему није за „Блиц“ хтео да говори ни Данило Шуковић, 

чан Управног одбора, са образложењем да је све већ речено. 

У НБС су за „Блиц“ јуче рекли да је цела прича око Агробанке за њих готова и поновили да 

одговорност за лоше пословање могу да сносе искључиво Извршни и Управни одбор банке. 

 

- Питање личне одговорности је питање за акционаре банке - кажу у НБС. 

За катастрофалан финансијски резултат директну одговорност свакако сноси Извршни одбор, 

који је одобравао кредите без адекватног обезбеђења, па чак и фирмама у стечају. Агробанка је 

главни поверилац фирмама које или немају никакву будућност или је наплата врло неизвесна. 

Агробанка је „Хабитфарму“, у власништву ивањичког бизнисмена Радослава - Лалета 

Секулића, позајмила 40 милиона евра, „Велефарму“ у стечају 20 милиона евра, док су рачуни 

остала два велика повериоца - „Аграр трејда“ и „Вујић Ваљево“, с кредитима од десет и више 

милиона евра - под блокадом. Међу банкарским круговима провејава и информација да су 

челни људи банке добијали налоге из врха државе да одобравају ризичне позајмице. 

  

   Одговорни за пословање Агробанке 

Представници Србије 

Министарство финансија 

Мирко Цветковић, министар и премијер 

Горан Радосављевић, државни секретар за финансијски 

систем 

Управни одбор 

Рајко Латиновић, председник 

Александар Илић, заменик 

Вера Михатович 

др Данило Шуковић 

др Мирко Васиљевић 

Горан Мрдаковић 

Срђан Михајловић 

Надзорни орган 

НБС 

Дејан Шошкић, гувернер 

Мира Ерић Јовић, вицегувернер за контролу банкарског 

сектора 
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Извршни одбор 

председник Душан Антонић 

заменик Славољуб Корићанац 

чланови: Бранислав Пешић, Бојан Зарић и Бојан Симоновић 

Највећи акционари 

Република Србија 20,07% 

Хипо Алпе Адрија - кастоди 

рачун 
6,95% 

Рајфајзен - кастоди рачун 4,71% 

Уникредит банка - кастоди 

рачун 
3,48% 

НЛБ кастоди 3,19% 

  

Како „Блиц“ сазнаје, Агробанка је давала ризичне пласмане без адекватног обезбеђења, па је 

тако хотел на југу Србије који није вредео милиона евра процењивала на 15 милиона. Као 

покриће за кредите су узимане њиве, пословни простори, магацини који вреде и десетак пута 

мање него што се воде у билансима. Како објашњава један банкар, фингирати извештаје није 

тешко - само је потребно кредите класификовати као првокласне иако су заправо смеће и 

исказати профит. 

 

НБС: Вицегувернерка редовно на послу 

Поводом текста у „Блицу“ под насловом „Вицегувернерка 

на тапету због Агробанке?“, реаговала је Народна банка 

Србије. 

- Мира Ерић Јовић редовно обавља своју функцију 

вицегувернера, на коју је реизабрана у марту 2011. 

Последњом променом у организационој структури, 

корекцијом овлашћења гувернера, измењена је структура 

координације рада појединих сектора Народне банке 

Србије између гувернера и вицегувернера - саопштили су 

из НБС. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/328402/Viceguvernerka-NBS--na-tapetu-zbog-Agrobanke
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/328402/Viceguvernerka-NBS--na-tapetu-zbog-Agrobanke
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/328513/APR-Najveci-gubitas-lane-Zelezara-Smederevo 

АПР: Највећи губиташ лане Железара 
Смедерево 

Танјуг, Блиц  

Половина нето губитака укупне привреде из 2011. сконцентрисана је у сто привредних 

друштава која запошљавају 7,4 одсто од укупног броја радника у Србији, изјавила је данас 

регистратор Регистра финансијских извештаја и бонитета у Агенцији за привредне регистре 

(АПР) Ружица Стаменковић. 

Највећи нето губиташ у српској привреди у 2011. је "Ју ес стил Србија" из Смедерева, данашња 

Железара Смедерево, са губитком од 16 милијарди динара, а затим следи "Галеника Београд" 

са готово 12 пута већим нето губитком у односу на претходну годину, који износи 12 милијарди 

динара. 

 

Међу нето губиташима у прошлој години су још и "Петрохемија", "Азотара Панчево", 

"Агрожив", "Фијат аутомобили Србија", "Хемофарм" из Вршца... 

 

- У ових сто фирми су "смештени" највећи губици српске привреде и управо су то предузећа на 

које треба обратити пажњу и видети како спроводити политику даљег 'оздрављења' српске 

привреде-  објаснила је Стаменковић и додала да на овој листи има и седам јавних предузећа. 

 

Железнице губиташ са профитом 

 

У сто највећих привредних друштава по кумулираним губицима сконцентрисано је преко 

половине укупних кумулираних губитака целе српске привреде. 

 

Према речима Ружице Стаменковић, тих сто фирми са акумулираним губицима запошљавају 

13,8 одсто радника и просечно учествују са 28,7 одсто у оновним перфомансама српске 

привреде. 

 

Њихов укупни кумулирани губитак је 1.200 милијарди динара и он је порастао за 10,1 одсто, за 

разлику од губитака укупне привреде која су порасли за 11,2 процената. 

Стаменковић је објаснила и да се на списку налази 24 привредних друштава која су 

истовремено и на листи "сто нај" по нето добитку. 
 

Такав су "случај", "Железнице Србије" које имају кумулиране губитке од 134 милијарди динара и они 

оптерећују пословање, али је ово друштво истовремено заузело и четврто место на листи "сто нај" 

привредних друштава по нето добитку. Нето добит Железница Србије је настао као резултат отписа 

дугова, а не као последица успешног пословања. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/328513/APR-Najveci-gubitas-lane-Zelezara-Smederevo
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/323121/Zeleznice-lazirale-dobit
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/323121/Zeleznice-lazirale-dobit
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/328501/Po-prihodima-najbolji-NIS-a-po-kapitalu-Putevi-Srbije-i-EPS 

По приходима најбољи НИС, а по капиталу 
"Путеви Србије" и ЕПС 

Танјуг  

На листи сто најуспешнијих предузећа по оствареним пословним приходима у 2011. години 

прво место заузима Нафтна индустрија Србије (НИС) са пословним приходима од 192 

милијарди динара и нето добитком од 41 милијарде динара, изјавила је данас на конференцији 

за новинаре регистратор Агенције за привредне регистре Ружица Стаменковић. 

На листи “сто нај” привредних друштава је и Јавно предузеће Електопривреда Србије (ЕПС) са 

пословним приходима од 126 милијарди динара, док је трећепласирани “Телеком Србија” са 

пословним приходима од око 87 милијарду динара. 

Следе затим “Србијагас”, “Ју ес стил Србија”, ТЕ Никола Тесла, “Делез Србија”, “Меркатор 

Србија”, трговински ланац “Идеја”... 

  

“Сто нај” привредних друштава остварило је скоро трећину пословних прихода целе привреде, 

а уз то њихово просечно учешће у основним финансијским позицијама привреде је 32,2 одсто, 

навела је она и прецизирала да та предузећа запошљавају 16,2 одсто радника. 

 

Водећа места на листи “сто нај” привредних друштава по укупним средствима и по капиталу 

заузимају ЈП “Путеви Србије” и ЕПС, на које се односи 15,9 одсто средстава и 19,1 одсто 

капитала српске привреде. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/328701/Poskupljuju-kafa-sokovi-ali-i-decja-hrana-i-pelene 

НОВИ ЦЕНОВНИЦИ ЗА ДВАДЕСЕТАК ПРОИЗВОДА 

 

Поскупљују кафа, сокови, али и дечја храна 
и пелене 

Марија Шкрбић  

После поскупљења млека и млечених производа “Нишке” и млекаре “Мегле”, од сутра ће на 

рафовима продавница осванути нови ценовници и за неке освежавајуће напитке и посластице. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/328501/Po-prihodima-najbolji-NIS-a-po-kapitalu-Putevi-Srbije-i-EPS
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/328701/Poskupljuju-kafa-sokovi-ali-i-decja-hrana-i-pelene
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До краја јула очекују се више цене за најмање двадесетак производа, међу којима су и кафа, 

увозни слаткиши, дечја храна и пелене појединих произвођача. 

Поред поскупљења поменутих млечних производа које су у “Нишкој млекари” оправдали 

растом цена амбалаже, нове цене добиће колико од сутра “Нектарови” сокови, воћни напици и 

мармеладе. “Милупа” дечја храна поскупеће седам, а сокови “Верде” и “Дијамантови” преливи 

и сосови девет одсто. 

 

- У петак, 22. јуна, за два одсто ће бити кориговане и цене “Сомболедовог” млека, јогурта и 

намазног сира, а до краја месеца чека нас и скок цена средстава за личну хигијену и беби 

козметике - кажу трговци. 

 

И ту поскупљењима није крај. Већ првог јула нове цене ће добити маслиново уље, увозни 

пиринач, тестенине, сирће, месне прерађевине компаније “Агрожив” и влажне марамице и 

сапуни “Др Плант”. 

 

- У првој недељи јула следи раст цена увозних слаткиша, беби пелена “евy”, вина, алкохолних 

пића, инстант кафе, конзервисане рибе, паштете, зачина, и козметике. Нове ценовнике 

добијамо свакодневно, а произвођачи и увозници их правдају курсом евра, ценама горива, 

увозних сировина и амбалаже - кажу трговци. 

  

 

 

Кликни за увећање (+) 

 

Горан Паповић, председник Националне организације потрошача Србије, тврди да ова 

покупљења немају везе са растом курса евра, јер произвођачи и увозници евро од почетка 

године рачунају по 120 динара. 

 

- Да имамо уређен систем робних резерви овакве ствари нам се не би дешавале. Произвођачи 

би имали сигуран пласман своје робе, држава могућност да тргује са робним вишковима, а 

потрошачи заштиту од монополиста који условљавају тржиште. Овако дозвољавамо Европи и 

другим земљама да се код нас ослобађају својих робних вишкова - каже Паповић. 

 

Економиста Александар Стевановић, међутим, разлог за поскупљења види баш у депресијацији 

http://www.blic.rs/data/images/2012-06-16/252177_strana9_origh.jpg?ver=1339875241.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-06-16/252177_strana9_origh.jpg?ver=1339875241.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-06-16/252177_strana9_origh.jpg?ver=1339875241.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-06-16/252177_strana9_origh.jpg?ver=1339875241.jpg
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динара што, како каже, доводи до повећања општег нивоа цена, поготово ако се у производњи 

користе увозне компоненте. 

 

- Нико неће да се бави бизнисом и да буде хуманитарна институција јер произвођачи морају да 

плате порез, зараде радницима и остале обавезе. Да ли су најављена поскупљења оправдана, 

показаће тржиште - тумачи он. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/328741/Sindikat-pilota-trazi-reviziju-raspolaganja-imovinom-Jata 

Синдикат пилота тражи ревизију 
располагања имовином "Јата" 

Танјуг  

Самостални синдикат саобраћајних пилота Србије упутио је данас апел председнику и влади 

Србије да буде направљена "посебна ревизија располагања имовином велике вредности 

компаније "Јат ервејз". 

Апел је упућен поводом великог празника српске цивилне авијације, пошто је на данашњи дан 

17. јуна 1927. године основано друштво за ваздушни саобраћај "Аеропут", чији је наследник "Јат 

ервејз". 

 

- У последњих 10 година одлукама Владе Србије из "Јата" је издвојено без надокнаде или 

продато за неадекватну цену скоро све што је компанија годинама стицала из профита- 

наведено је у саопштењу синдиката. 

 

У саопштењу се наводи да је вредност аеродрома Подгорица и Тиват једнака вредности четири 

нова авиона "ербас 320" или "боинг 737", док би за вредност хотела "Јат Славија" били 

обезбеђени комплетни трогодишњи трошкови интерконтиненталног саобраћаја са два авиона 

"боинг 767" за Северну Америку и Аустралију, а "основна средства 'Јат' се и даље продају". 

 

Даље се указује да "док остале компаније у Европи имају проблем да им се забрањује државна 

помоћ ми имамо ситуацију да држава узима од "Јата" и чак даје подршку другим 

авиокомпанијама да преузимају српско тржиште". 

 

- Данашњи јубилеј нас обавезује да одмах предузмемо стратешке потезе и обезбедимо услове за 

рад набавком нове флоте, како би на тржишту које најбрже расте у Европи "Јат" парирао 

конкуренцији - саопштио је синдикат пилота. 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/328741/Sindikat-pilota-trazi-reviziju-raspolaganja-imovinom-Jata
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/328594/Talas-poskupljenja-od-pocetka-juna 

Талас поскупљења од почетка јуна 

Д. Е.  

Поскупљење неких производа млекаре “Мегле” за два до 10 одсто најновије је у низу повећања 

цена разних артикала у овом месецу, међу којима су и месо и месне прерађевине, јестиво уље, 

безалкохолна пића и сокови. Од понедељка ће потрошаче у трговинама сачекати и нове цене 

безалкохолних пића више за два до 12 одсто, а до краја јуна и неких месних прерађевина и то 

од шест до девет процената. Овог месеца поскупело је и јестиво уље, од пет до девет одсто. 

Сокови су поскупели за четири одсто. Експерт Привредне коморе Србије Војислав Станковић 

казао је да је поскупљење јестивог уља пред жетву сунцокрета и соје постало традиција, иако за 

то нема основа. 

 

- Прерађивачи подигну цене сваке године - казао је Станковић, који је саветник председника 

ПКС за пољопривреду. Он је подсетио да је ове године сунцокретом и сојом засејано по 160.000 

хектара, истакавши да се очекује просечан принос од 2,3 до 2,5 тона по хектару. 

 

- То ће обезбедити домаће потребе које износе 11,3 литра по глави становника годишње и 

значајне количине уља за извоз - нагласио је Станковић. Како је оценио, “ово све што се ради, 

ради се чисто да се трошак откупа пребаци на терет потрошача”. 

 

Почетком јуна смрзнута теста поскупела су три одсто, млечни намази и прилози за осам, а пиво 

пет процената, док су цене безалкохолних пића увећане четири одсто... 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Promet-pada-trecu-godinu-zaredom.sr.html 

Промет пада трећу годину заредом 

Ситуација је тежа у мањим радњама него у великим трговинским ланцима. – Четвртина робе 

прода се на акцијским снижењима 

Обим светске трговине неће достићи ниво пре кризе још најмање четири године, показују 
најновији подаци Међународне трговинске коморе, а сличан тренд постоји и у Србији. У 
Републичком заводу за статистику кажу да од 2008. године, закључно са 2011, промет у 
трговини на мало у Србији константно опада. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/328594/Talas-poskupljenja-od-pocetka-juna
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Promet-pada-trecu-godinu-zaredom.sr.html
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– Промет 2008. био је 41 одсто већи у односу на 2005. годину. У 2009. години је за око 15 
процената мањи у односу на 2008. годину, а када се 2008. пореди са 2011, пад износи готово 30 
одсто. Иако немамо коначне податке за предузетнике у трговини на мало, промет за 2011. 
годину је процењен јер се ништа битно неће променити– наводе у Републичком заводу за 
статистику. 

Занимљиво је да, због поскупљења у протеклом периоду, промети у номиналним износима у 
великим трговинама нису мањи, али реално су се истопили. Како незванично сазнајемо, у 
великим трговинским ланцима и до десет одсто у поређењу са мајом 2011. године. 

Истовремено, просечан рачун код великих трговаца, односно вредност просечне куповине је на 
нивоу прошлогодишњег. Па како је онда промет опао? Зато што је, према подацима једног 
великог ланца укинута свака пета куповина. Закључак је једноставан – када се оде у куповину, 
пазари се исто колико и пре годину дана, али се ређе одлази у супермаркет. Тако је у 
минимаркетима просечан рачун око 450 динара, у супермаркетима између 600 и 700, док у 
хипермаркетима просечна куповина вреди око 2.000 динара. 

Проблем је, међутим, много већи код самосталних трговинских радњи. Како напомињу у Унији 
послодаваца Србије, у кризи увек испаштају најмањи. 

– Износ просечног рачуна у малим радњама се са 500 динара, колико је износио пре кризе, 
свео на свега 250. Осим тога, у прва два месеца ове године у Србији је затворено више од 800 
предузетничких трговинских радњи и трговинских фирми које се воде као друштва са 
ограниченом одговорношћу. Битно је истаћи и да је на погоршање стања малих самосталних 
трговинских радњи утицала и уредба о ограничењу маржи на основне намирнице. Они нису 
могли као велики трговци то да компензују повећањем цена других производа, па су 
једноставно морали да ставе катанац – објаснио је Драгољуб Рајић, портпарол Уније 
послодаваца, додајући да је велики проблем трговине и сива економија. 

– Примера ради, наши сарадници из Суботице су нас обавестили да у том граду послује 40 
нелегалних радњи. То значи да има и оних који су, иако су затворили продавнице, наставили 
да послују у сивој зони – истиче Рајић. 

У великим трговинским ланцима објашњавају и да је евидентна промена навика потрошача. 
Како кажу, између 20 и 25 одсто промета оствари се на акцијским снижењима, што је рекорд од 
почетка кризе, док како наводе трговци константно опада тражња за техничком робом. Навике 
потрошача прате и у агенцији за истраживања тржишта ГФК. 

– Потрошачи најчешће купују у супермаркетима, њих 37 одсто. Готово трећина испитаника 
оставља највећи део прихода свог домаћинства у минимаркетима а 13 одсто потрошача и даље 
купује у традиционалним радњама. У поређењу са претходним периодом, знатан пораст су 
забележили супермаркети, док је већи пад забележен у велепродаји, типа „кеш енд кери” – 
наводе у агенцији ГФК. 

Купац је, стога, постао драгоценији него икада, а трговцима као да понестаје маркетиншких 
акција којима би их привукли, па кампање личе једна на другу. Чим су у једном трговинском 
ланцу увели викенд попуст од десет одсто, то су одмах урадили и други. Након што су једни 
осмислили попуст за пензионере, придружили су им се и други. Сада се чека ко ће први да 
уведе такозване картице лојалности, популарне на Западу и у земљама окружења, попут 
Хрватске, које купцима доносе олакшице. Питање је дана када ће нам у супермаркету понудити 
и ову „погодност”. 
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После поразне статистике о паду промета, стигао је и податак Евростата који је пренео портал 
Еурацтив Србија, а по којем у нашој земљи преко 40 одсто кућног буџета одлази на храну, што 
је три пута више него у земљама Европске уније. Истовремено, подаци Евростата показују и да 
Европљани на плаћање рачуна за станарину, воду, струју и гас троше четвртину кућног буџета, 
док у Србији на комуналије отпада 16 одсто личне потрошње домаћинстава. 

С. Деспотовић – И. Албуновић 
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Uz-znanje-potrebni-i-preduzetnici.sr.html 

Уз знање потребни и предузетници 

Србија је највише повећала улагања у науку у односу на ЕУ и суседе у протеклих пет година, 

али без развоја привреде изостао је очекивани економски раст 

За једне Србија још не зна шта хоће и куда би, док други тврде да имамо више од 70 разних 
стратегија. У Стратегији научног и технолошког развоја од 2009. до 2014.стоји да је њен циљда 
буде „иновативна земља у којој научници достижу европске стандарде, доприносе укупном 
нивоу знања друштва и унапређују технолошки развој привреде”. Да би се до тог циља стигло, 
издвајања за науку из државног буџета у протеклих десет година, колико год била 
недовољна(мање од 0,5 одсто БДП), ипак су расла – од око 28 милиона евра у 2001. до 100 
милиона годишње. 

Др Маја Леви-Јакшић, професор на Катедри за менаџмент технологије, иновација и развоја 
Факултета организационих наука у Београду, указује да је очекивани економски раст у 
протеклој деценији ипак изостао, о чему је било речи и на тринаестом међународном 
симпозијуму организационих наука на Златибору одржаном од 5. до 9. јуна на тему 
„Иновативни менаџмент и пословне перформансе”. 

– Насупрот очекивањима, суочавамо се са растом незапослености, опадањем продуктивности, 
негативним трговинским билансом, као и великим тешкоћама у привлачењу директних 
страних инвестиција у нове профитабилне послове. И поред улагања у знање ипак није дошло 
до већег запошљавања и повећања међународне конкурентности Србије. 

И преманајновијемИзвештајуорезултатимаИновационеуније (ИнноватионУнионСцоребоард) 
из фебруара ове године, Србијајеземљакојајеу 2011. највишеповећалаулагања 
унаукуитехнологијууодносунасве чланицеЕвропскеунијеиземљеурегиону. У протеклих пет 
година чак за 22 одсто, што је више од било које друге земље у Европи. Као снаге Србије 
спомињу се пре свега људски ресурси, али и атрактивне истраживачке институције и 
финансијска подршка за истраживања. 

На питање зашто се, упркос уложеном и учињеном, није догодило оно до чега нам је највише 
стало – повећање броја радних места, уместо драстичног смањења, пре свега за младе и 
образоване, раст запослености, животног стандарда, квалитета живота и задовољства људи, 
шта је крајњи циљ и смисао тих напора, Маја Леви-Јакшић каже да је ипак недостајало нешто 
без чега економског раста не може бити. 

– Догодио нам се својеврсни развојни парадокс – каже Леви-Јакшић. –Повећавана су улагањау 
науку, било је и великог повећања броја публикованих радова наших научника и истраживача 
у светски признатим часописима, све је више дипломаца са високим образовањем, али 
очекиваног привредног раста није било. Занемарен је један битан фактор – иновативни 
менаџмент и нове технологије. Јачање базе знања у друштву јесте потребан, али не и довољан 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Uz-znanje-potrebni-i-preduzetnici.sr.html
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услов за обезбеђење просперитета и развоја. Недостају кључне полуге – иновације и 
предузетништво, без којих знање не може пружити пун допринос развоју и оживљавању 
привреде. 

Међутим предузетништва нема, како кажу представници пословне заједнице, без услова за 
здраво пословање. 

Србија још нема јединствени ,,национални иновациони систем”, неопходну инфраструктуру 
која подржава ланац: наука-знање-иновације-предузетништво и просперитет, додаје Маја 
Леви-Јакшић, који ће „служити” приоритетима развоја друштва. Пре свега мисли се на 
истраживачке центре и лабораторије, све институције образовања на различитим нивоима са 
високим образовањем и универзитетима у централној улози, банке, агенције и владине 
агенције и органе, привредне коморе, предузећа и разне асоцијације. 

– Неопходно је да се развије повезани ланац стварања нове вредности у друштву, од идеја до 
остваривања тих идеја у корисне и употребљиве иновације развојем предузетништва и 
предузећа која ће их брзо претварати у конкурентне производе и услуге. Неодрживо да постоји 
мноштво стратегија за различите области деловања. Најчешће су везане за одређена 
министарства. Тако да имамо засебне, неусклађене, а често супротстављене стратегије развоја 
науке, технологије, образовања, екологије и заштите животне средине, трговине... 

Рекло би се да још нисмо почели да градимо друштво засновано на знању, а наша саговорница 
тврди да је већ требало да га заменимо моделом друштва заснованог на иновацијама и 
предузетништву. Истовремено забрињава податак да смо по броју и пореклу патената на 
зачељу. Највише пријављених патената потиче од физичких лица, занемарљиво мали број од 
предузећа, а институти и факултети су у 2008. години, на пример, пријавили укупно четири 
патента. 

,,Политика” је недавно објавила да је нобеловац Џозеф Стиглиц, професор Колумбија 
универзитета, приликом представљања његове нове књиге ,,Цена неједнакости: како данашње 
подељено друштво угрожава нашу будућност”, између осталог истакао да ,,на Волстрит одлазе 
најталентованији дипломци са америчких универзитета, јер су тамо највеће плате, уместо да 
своје знање и енергију усмере ка стварању нечег новог у технологији, чистој енергији и другим 
областима, што ће да буде од користи свима и обновити америчку супериорност”. Саговорницу 
смо питали – где одлазе српски најталентованији дипломци? 

– Углавном се сматра да је запошљавање у мултинационалним компанијама за младе 
најпривлачније, ту су највеће плате – одговара др Маја Леви-Јакшић . – Наша истраживања, 
међутим, показују да је развој у овим компанијама најчешће остао у њиховим централама ван 
Србије, тако да је могућност за развој креативности и иновативног доприноса запослених –
ограничена. 

Александар Микавица 
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radici-%E2%80%9Cneobusa%E2%80%9D-odustali-od-ulice 

Радици “Необуса” одустали од улице 

Запослени у “Необусу” који штрајкују већ два месеца неће протествати на улици, 
како су планирали. Данас су добили гаранције од покрајинске власти да ће до 
краја идуће недеље добити две зараде, 

Штрајк у предузећу неће се прекидати од укупно осам колико нису примили. 

Штрајк у предузећу неће се прекидати, казао је председник одбора  Самосталног синдиката 
металаца у Новом Саду Новак Васић. Навео је да би, према договору, запосленима требало да 
буду оверене и здравствене књижице, чија ће овера важити до краја године . 
- Разматрали смо могућност да се у решавању случаја укључи и  Агенција за приватизацију, да 
на помогне како да фирма опстане - рекао је Васић. 

Покрајински секретар за рад Мирослав Васин казао је, да ће почетком седмице се гледати по 
сваку цену да запослени добију две плате. То ће покушати, да се оствари, навео је Васин,  
наплатом дуга које "Необус" има код својих купаца. 

Покрајински секретар за рад нагласио је да ће наредне седмице се разматрати могућност да се 
облкира рачун фирме, чији је минус око 230 милиона динара. Укупан дуг "Необуса" се креће 
око пет милиона евра. "Необус"је у власништву бизмисмена из Саудијске Арабије 
Мохамедалија Маграбија. 

З. Делић 
 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/najavljuju-blokadu-ili-protestnu-setnju 

Најављују блокаду, или протестну шетњу 

Синдикат "Солидарност" пријавио је Полицијској управи Нови Сад јавни скуп за 
уторак 19. јун од 10 до 12 часова, када би радници "Новитета" 

Расте незадовољство радника “Новитета" 

  у штрајку требало да блокирају обе коловозне траке испред фабрике на Футошком путу 51. 

- Уколико полиција не одобри јавни скуп, "Солидарност" од полиције тражи да им се дозволи 
протесна шетња, истог дана од 10 часова. Колона радника кретала би се коловозом од 
"Новитета" према  Градској кући и Бановини и на оба места се задржала извесно време - рекла 
је потпредседница синдиката у "Новитету" Александра Игњатовић. - Одговор од полиције 
требало би да стигне до 10 часова у понедељак. 

Како је навела, синдикат очекује да се запосленима из "Новитета" прикључе и радници из 
других предузећа, пре свега из комшијске фабрике "Југоалат", чији радници не раде дуже 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radici-%E2%80%9Cneobusa%E2%80%9D-odustali-od-ulice
http://www.dnevnik.rs/novi-sad/najavljuju-blokadu-ili-protestnu-setnju
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време. У "Новитету" је штрајк почео 11. јуна због неисплаћене априлске зараде и не испуњеног 
захтева штрајка из марта, не уплаћених доприноса за пензијско и здравствено осигурање од 
јула 2010. године. Због тога четири радника не могу да оду у пензију. 

Уз ове захтеве, каже потпредседница синдиката Игњатовић, послодавцу стиже још једна 
обавеза, а то је исплата мајског личног дохотка, који по недавно потписаном колективном 
уговору треба да буде на радничким рачунима до 20. јуна. 
У предузећу се штрајковало половином марта и то две седмице, а ове године је синдикат сваког 
месеца заказивао штрајк због кашњења плате. -  Штрајк смо отказивали у последњем тренутку, 
јер је зарада стизала пред почетак протеста - напоменула је  потпредседница синдиката 
Александра Игњатовић. 

Пословодсто фирме не даје изјаве, осим што је речено да су захтеви Штрајкачког одбора 
прослеђени власнику. "Новитет" је у поседу земунског предузећа "Зекстра" у власништву 
Драгана Ђурића, председника Фудбалског клуба "Партизан". 

З. Делић 
 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/u-%E2%80%9Cputu%E2%80%9D-strajk-upozorenja 

У “Путу” штрајк упозорења 

У ЈКП "Пут" је почео штрајк упозорења, па се у предузећу неће радити од 6.30 до 
7.30 часова. Штрајк упозорења требало би да траје до наредног понедељка 25. јуна, 

 када је Штрајкачки одбор у предузећу заказао генерални штрајк. 

Председник Штрајкачког одбора Владимир Плавшић казао је да синдикат тражи исплату 
другог дела зараде за мај и аконтацију за јун и исплату путних трошкова за три месеца, од 
априла. Плавшић каже да је узрок штрајка много дубљи од два поменута неисплаћена дела 
зараде. -  Овог месеца од Града нисмо добили ни динара. 

Чак нам Град није уплатио ни месечну квоту од 60 милиона динара. Имам информацију да 
Град дугује"Путу" више стотина милиона динара - тврди Плавшић. Каже да се у јеку 
грађевинске сезоне у "Путу" ништа  не ради. - Немамо новац за гориво нити да купимо битумен 
без кога не можемо да  производимо асфалт. Из предузећа изашло свега два возила - истакао је 
Плавшић. 

Члан Градског већа за финансије Живко Макарић изнео је јуче сасвим другачије податке од 
синдикалног предводника и рекао да Град уредно измирује обавезе према свим буџетским 
корисицима и то онако како је планирано буџетом Новог Сада.  -"Пут је добио  60 милиона 
динара за овај месец и све друго што овом комуналном предузећу следује - подвукао је 
Макарић. 
Директор предузећа Предраг Радмиловић прво се није јављао на мобилни телефон, а потом је 
прекинуо везу. 

З. Делић 

 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/u-%E2%80%9Cputu%E2%80%9D-strajk-upozorenja
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gumari-dogurali-do-bankrota 

Гумари догурали до банкрота 

Власник Гумарске индустрије Панчево Енвер Муховић одустао је од 
реорганизације предузећа тако да је донето решење о његовом банкроту. Утврђено 
је да потраживања од ГИП-у износе око 140 милиона динара, 

а очекује се да у наредном периоду буде продата и комплетна имовина предузећа, односно 
Управна зграда, објекти и простор на којем је тренутно ова фирма. 

Процењена вредност око 250 тона опреме и залиха сировина некадашње Гумарске индустрије 
Панчево је око девет милиона динара. 

– Ако постоји купац, и ако се ово прода, тада ће се ГИП очистити од све покретне имовине која 
постоји. Остало би само правно лице ове фирме. Сви повериоци, и стечајни управник, сматрају 
да би се добила добра цена за ГИП као правно лице, што би створило могућност да радници 
наплате своја потраживања и да им се повеже радни стаж – изјавио је бивши члан УО ГИП-а 
Фрања Орешковић. 

Проблеми фирме почели су када је она 2007. године приватизована за 2,5 милиона динара, а 
купац Првослав Дробњак у наредну годину и по, иако је имао обавезу инвестиционог улагања 
од 1,4 милион динара, није уложио ништа. Свих 106 радника који су се у том периоду затекли у 
ГИП-у за то време нису примали зараде иако је фирма радила. Нагомилали су се и дугови за 
струју, за добављаче, неисплаћени доприноси, тако да је фирма дошла до самог дна. Синдикат 
је захтевао хитно раскидање уговора, што је Агенција за приватизацију и прихватила па је то 
учињено новембра 2008. 

По Орешковића речима, направљен је договор с 99 запослених који су остали у фирми да их 
прогласе технолошким вишком. 

– Наредне, 2009. године, њих 88 је отишло из ГИП-а као технолошки вишак, шесторо је остало 
у фирми, двоје је отишло у пензију, а троје умрло. Износ отпремнине је био 500.000 динара по 
раднику – каже председник синдиката, и додаје да је Агенција за приватизацију изнела акције 
фирме на продају. – Већински пакет акција купио је Енвер Муховић, који постаје власник 
фирме с идејом да је реорганизује. Његове идеје спречио је нови Закон о стечају, по којем све 
фирме које су дуже од две године под блокадом рачуна прелазе у власништво Републике. 

На поверилачком рочишту 27. децембра 2011. године Енвер Муховић изјавио је да ће 
реорганизовати фирму, од чега је одустао када је на последњем рочишту, одржаном 27. марта 
2011, сазнао да су потраживања већа од 140 милиона динара. ГИП тренутно нема ниједног 
радника, стечајни судија је донео одлуку од банкроту, а за 26. јуни заказано је отварање понуда 
у Суду у Панчеву. 

З. Дг. 
Дуговања радницима 
Гумарска индустрија Панчево дугује плате за 50 месеци и доприносе за 25 месеци. 

Синдикат је успео да издејствује повезивање стажа за период који није уплаћиван. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gumari-dogurali-do-bankrota
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РАДИО 021 

http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Novi-strajk-u-gradskim-preduzecima.html 

Нови штрајк у градским предузећима 

Радници ЈКП "Пут" на сат времена ће у понедељак ујутру обуставити рад. 

Реч је о штрајку упозорења, који организује Синдикат запослених у комунално-стамбеној 
делатности Новог Сада, а који ће одржавати свакодневно од пола седам до пола осам ујутру до 
наредног понедељка, за када планирају потпуну обуставу рада. У синдикату кажу да ће штрајк 
прекинути уколико запосленима буду исплаћене плате и путни трошкови, те уколико градске 
власти регулишу финансијксе обавезе према овом предузећу, због чијих је неиспуњавања 
угрожено пословање "Пута". 

Упозоравају запослене да штрајкују тако да не праве имовинску штету, не угрожавају ничију 
безбедност, те да свима који желе омогуће да раде. Такође, послодавац се упозорава да не 
спречава раднике да учествују у штрајку упозорења, да не врши притисак на раднике, те да не 
запошљава лица која би заменила штрајкаче. 

Када је реч о градским предузећима, подсетимо да су недавно, због кашњења зарада, 
штрајковали радници "Чистоће". (Д.С.) 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=06&dd=17&nav_id=619113 

Посао "пусти сан" за 760.000 људи 

ИЗВОР: НОВОСТИ 

Београд -- Без обзира на то да ли су на прагу пунолетства или већ у седмој деценији 

живота, чак 762.576 наших грађана сања исти сан - посао. Трећина са основном 

школом. 

Неизвесност, али и беспарица, која као зла пара увек иде уз њу, увезала је све оне који не би 

имали ништа заједничког само да су околности мало другачије. 

Исту коб наши деле са 17 милиона Европљана, па смо, бар по овој пошасти, као остали. У 

ствари, чак и предњачимо. Са стопом од 24,7 одсто незапослених, Србија се попела на сам 

европски врх. 

http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Novi-strajk-u-gradskim-preduzecima.html
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=06&dd=17&nav_id=619113
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Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, каже "да је држава 

радила довољно на сузбијању незапослености не би ни дошли довде. Напротив, својим 

понашањем само је помогла да се ова стопа додатно подигне, а томе је највише допринела 

лошим приватизацијама које нису имале ни циљ ни смисао. Отпуштено је превише 

људи, а премало је отворено радних места". 

 

Ипак, није баш све ни у тим (не)срећним околностима, већ и у предиспозицијама. Ни ту се, 

нажалост, не можемо похвалити. Само са основном школом послу се нада чак 218.641, односно 

28,67 одсто укупног броја незапослених. Два разреда средње школе има их 33.151, а три 196.971. 

Завршену средњу школу има 214.311, односно 28,1 одсто, а факултет 52.127. 

Он зато сматра да и нови сазив очекују претешки изазови, али нема вере да ће се добро решење 

брзо наћи.  

 

"Питање незапослености је било актуелно само као предизборни програм и 

служило је за замајавање народа. Још се ни не назиру јасне тактике које ће се убудуће 

примењивати. Зато ће и нова влада имати велику одговорност, биће јој веома тешко, али се 

бојим да ће доживети и доста непријатности ако јој решавање највећег проблема не пође за 

руком", каже.  

 

Орбовић мисли да је подстицање привреде неопходно, али не на начин како се то до сада 

радило - упумпавањем субвенција страним фирмама за "бабино брашно“.  

 

"Стране компаније донеле су лош квалитет радних места, а број новозапослених 

није се ни примакао броју отпуштених. Немогуће је отворити радна места а не 

дозвољавати домаћој привреди да коначно стане на своје ноге", додаје он.  

 

Исто сматрају и стручњаци из Међународне организације рада. Према проценама које је 

изнела струка, без видљивије привредне активности шансе да се помакнемо са мртве 

тачке једнаке су нули.  

 

"Раст БДП мора да буде већи за бар један проценат него што је данас", процењује Јован 

Протић, национални координатор Међународне организације рада у Србији, и указује и на још 

један предуслов за подстицај запошљавању. А то је брисање сувишних прописа.  

 

"Да бисмо лакше запослили некога неопходно је омогућити флексибилнији улазак на 

тржиште рада. То се може постићи само изменама Закона о раду, који је, за ове тржишне 

услове, престрог", објашњава. 
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/radna-kultura-u-srbiji_325611.html 

Радна култура у Србији 

Извор: РТВ 

НОВИ САД -  

Каква је радна култура у Србији, да ли су послодавцу увек за све криви или ни 
радници нису без мана, да ли се тешко решавамо манира из социјалистичких 
времена? До одговора су покушали да дођу представници синдиката, власти и 
стручне јавности. 

Покрајински секретар за рад и запошљавање Мирослав Васин однос радника и послодавца 
описује проблематичним и сматра да је радницима потребна већа социјално-економска 
сигурност. 

У периоду транзиције траже се и синдикати, превише их је и не делују синхронизовано. 

"Несвесно једни другима правимо конкуренцију, уместо да препознамо појединца кога 
штитимо", каже Драго Ђокић из СССВ. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pola_privrede_u_100_preduzeca.4.html?news_id=242287 

Највећи добитак НИС-а и ЕПС-а, највећи губитак Ју-Ес стила и Галенике 

Пола привреде у 100 предузећа 

АУТОР: Р. ЋИРКОВИЋ 

Београд - Агенција за привредне регистре јуче је представила 100 првих предузећа српске 

привреде у 2011. години по шест различитих (и позитивних и негативних) критеријума. 

 
Мада је привреда Србије по свим показатељима прошле године направила помак, са најмање 
континуитета је листа 100 првих фирми по нето добити. „На тој се листи, предузећа много 
шетају“, рекла је Ружица Стаменковић из Агенције за привредне регистре и додала да су 24 
предузећа, са кумулираним губицима из претходних година, прошле године пословала са 
добитком. На тој листи је 56 предузећа која су добитак имала и 2010. године, али и 11 предузећа 
која су 2010. пословала са губитком. Првих пет, по прошле године оствареном нето добитку су: 
НИС са 40,602 милијарде динара, Телеком Србија са 22,274 милијарде динара, Делта капитал 
из Београда са 20,094 милијарде, Железнице Србије са 12,680 милијарди и ХЕ Ђердап са 8,768 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/radna-kultura-u-srbiji_325611.html
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pola_privrede_u_100_preduzeca.4.html?news_id=242287
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милијарди. Овде треба напоменути да је трећепласирана Делта капитал фирма коју је јуна 
прошле године основао Мирослав Мишковић како би испунио своју патриотску дужност и 
држави платио порез кога је иначе, према важећим прописима, био ослобођен. Та фирма је 
марта ове године престала да постоји. А њеним капиталом су основане две фирме: Делта 
инвестмент и Делта платинум, обе у власништву Астатин холдингса са Кипра. 

Сто најпрофитабилнијих фирми чини скоро половину укупног исказаног нето добитка српске 
привреде, рекла је Стаменковићева. У тих сто фирми запослено је 11,2 одсто од укупно 
запослених у привреди Србије. 

Низак континуитет има и листа 100 фирми са највећим нето губитком: 36 фирми било је на тој 
исти и 2010. године, 15 је претходне године имало добитак, а пет се чак налазило на листи 100 
фирми са највећим добитком у привреди Србије. Највећи нето губитак у 2011. години исказале 
су следеће фирме: Ју-Ес стил Смедерево 15,6 милијарди, Галеника Београд око 12 милијарди, 
Петрохемија Панчево 11,1 милијарди, ХИП азотара Панчево 6,88 милијарди, Агрожив Панчево 
5,764 милијарди, Фијат аутомобили 5,68 милијарди и Хемофарм 5,3 милијарди. 

Сад следе четири листе формиране на основу укупних пословних прихода, укупних средстава, 
капитала и кумулираних губитака и све показују висок ниво континуитета - наиме на њима се 
из године у годину појављују углавном исте фирме. 

Према укупном пословном приходу у 2011. години воде: НИС са 192,4 милијарде динара, ЈП 
ЕПС са 126,1 милијарди, Телеком Србија са 87,3 милијарди, ЈП Србијагас са 74,1 милијарде и 
Ју-Ес стил са 72,9 милијарди. Истих 88 предузећа на овој се листи налазило и 2010. године. 

По укупним средствима пет најбоље пласираних су: ЈП Путеви Србије са 430,485 милијарди 
динара, ЈП ЕПС са 392,367 милијарди динара, Железнице Србије са 283,1 милијарде, НИС са 
232,7 милијарде и ХЕ Ђердап 231,5 милијарду. Чак 97 фирми са ове листе ту се налазило и 
претходне године. 

Што се капитала тиче, 98 фирми су на листи првих 100 задржале своје место, а првих пет држе: 
Путеви Србије са 330,8 милијарди, ЕПС са 274,2 милијарде, ХЕ Ђердап са 208 милијарди, 
Железнице Србије са 199,5 милијарди и ТЕНТ Обреновац са 177 милијарди. 

И најзад, према губитку кумулираном претходних година чак је 98 фирми задржало своју 
позицију међу првих 100, а на челу су: Железнице Србије са 133,9 милијарди, ЕПС са 52,8 
милијарде, Застава аутомобили са 46,9 милијарди, Ју-Ес стил са 46,7 милијарди, ВИП мобајл са 
43,6 милијарде, НИС са 40,9 милијарди и ТЕНТ са 39,7 милијарди. 

 

 

 


