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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/325761/U-Srbiji-vise-ljudi-prima-penziju-nego-platu 

У Србији више људи прима пензију него 
плату 

Стеван Вељовић  

Број пензионера и запослених је скоро изједначен, пошто је број оних који примају пензије 

достигао 1.689.124, док је запослених 1.734.000. Како најмање 50.000 радника плате прима са 

закашњењем, у Србији се тренутно сваког месеца исплати више пензија него плата. 

Полугодишња истраживања Републичког завода за статистику показују да у последњих годину 

и по дана, у просеку, око 51.000 запослених не прими месечну зараду, а последње, из септембра 

2011. показало је чак 55.031 такав случај у том месецу.  

Ако се узме у обзир да је разлика између броја запослених и пензионера у фебруару износила 

приближно 46.000, испада да у Србији месечно пристигне више пензијских чекова него што 

легне плата на текуће рачуне. 

 

Податак званичне статистике, готово извесно, чак је и мањи од реалног, јер се истраживање 

Завода односи на око 60 одсто од укупно 1,73 милиона радника, будући да узорком нису 

обухваћени запослени у неким малим предузећима и код предузетника, као ни запослени у 

Министарству одбране и МУП-у. 

  

 

 

Кликнути за увећање (+) 
 

У прилог томе говори и анкета Уније послодаваца с краја прошле године која је показала да 

скоро сваки пети предузетник исплаћује зараде са закашњењем већим од три месеца. 

Штавише, свега 18 одсто фирми у целој привреди у просеку редовно исплаћује плате. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/325761/U-Srbiji-vise-ljudi-prima-penziju-nego-platu
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Ништа ведрији нису ни подаци синдиката, који тврде да су нередовним примањима највише 

угрожени радници у производним фирмама, а посебно у грађевинској индустрији. 

 

- Према нашим подацима, око 650.000 радника нередовно прима зараду, од којих сваком 

другом зараде касне дуже од шест месеци - каже Ранка Савић, председница Асоцијације 

слободних и независних синдиката (АСНС). 

 

С друге стране, бивши запослени, укључујући и војне пензионере, крајем маја примају други 

део априлске пензије. Мартовска пензија је у просеку износила 24.297 динара, што је мање од 

60 одсто просечне зараде, али податак да на 100 пензионера долази приближно 102 радника 

говори да није реално да пензије расту. 

 

- Перспектива није добра, јер становништво Србије стари и број пензионера ће се повећавати 

док број запослених наставља да пада - каже Бошко Мијатовић, председник Управног одбора 

Центра за либерално-демократске студије. 

  

Он подсећа да већ сада доприноси запослених покривају само једну половину расхода за 

пензије, док се друга половина обезбеђује директно из општих прихода државе, што оптерећује 

буџет и ствара дефицит. 

 

- То значи да ће пензије морати или да се замрзну или да се држава даље задужује. Пошто 

задуживање није могуће, мораће поново да се замрзну плате у јавном сектору и пензије - додаје 

Мијатовић. 

 

Зоран Попов, економски аналитичар и стручњак за пензијски систем, сматра међутим да би 

овакав потез произвео још теже последице. 

 

- Мање пензије и плате значи и смањење тражње, а резултат тога је мања производња, даље 

отпуштање радника, а каса се неће попунити. Једино одрживо решење је економски развој и 

раст - каже Попов. 

  

Он, међутим, сматра да није правично да уштеде у јавној потрошњи погоде само пензионере и 

подсећа да корупција у систему јавних набавки годишње прогута око 800 милиона евра. 

Поређења ради, то је око трећине износа који ће ове године држава дати из буџета да би 

покрила мањак у Фонду ПИО. 

 

- Ипак, за очекивати је да ће ако наредна влада буде радила слично претходној, решење 

вероватно потражити у кресању издатака. То ће врло брзо дати контраефекат, па би и пензије 

могле почети да касне - закључује Попов. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Banke-vole-privrednike-i-kada-duguju.sr.html 

Банке воле привреднике и када дугују 
Иако привреда касни са отплатом сваког четвртог кредита, банкама су предузећа и 

предузетници и даље најбољи и најпожељнији клијенти 

 
Иако банкарска статистика показује да сваки четврти кредит привреда враћа с тешкоћама, 
банкари ипак од ових клијената не одустају. Посао им је, једноставно, да продају и због тога 
јасно стављају до знања да су им и мали и велики привредници пожељни зајмопримци. 

Тако је Уникредит банка саопштила да је, упркос кризи, корпоративни сектор и даље међу 
најатрактивнијим пословним сегментима, с обзиром на то да је ниво његове задужености 
далеко испод просека у западној Европи, а Сосијете женерал банка је за предузетнике 
обезбедила специјални пакет с нижом каматом. 

Откуд такво јасно опредељење када подаци Народне банке Србије с краја марта показују да је 
22,1 одсто кредита привреди у доцњи, што је, истина боље него прошле године, када је 
кашњење износило чак 24,6 одсто одобрених износа. Према подацима Удружења банака 
Србије, доцња правних лица мери се с 14,8, а предузетника с 11,5 одсто. 

Мирослав Ребић, члан Извршног одбора Сосијете женерал банке каже да такозванилоши 
кредити заиста бележе известан раст, али се и даље у овој банцикреће у прихватљивим 
оквирима. 

................................................ 
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 30. маја 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/protest_zaposlenih_ne_miri_vlasnike.4.html?news_id=241192 

Због свађе два сувласника у МБ Гас оилу, око 300 радника стрепи од отказа 

Протест запослених не мири власнике 
АУТОР: АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Радници ланца бензинских пумпи МБ гас оил блокирали су од пре два дана 

цистернама простор испред Министарства економије, протестујући због решења те институције 

којом је поништена одлука генералног директора Милета Брежанчића о одузимању 

управљачких права сувласнику фирме Бојану Коцићу. Сукоб двојице једнаких сувласника 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Banke-vole-privrednike-i-kada-duguju.sr.html
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/protest_zaposlenih_ne_miri_vlasnike.4.html?news_id=241192
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кулминирао је захтевом Коцића за гашењем предузећа, што је епилог који би око 300 радника 

МБ гаса оставио на улици. Брежанчић оптужује Коцића за везу са радницима који су ухапшени 

због мешања гаса и јефтиног бензина, односно поткрадања фирме и купаца, док Коцић 

оптужује Брежанчића да је фудбалском клубу Црвена звезда дао бескаматни зајам од 300.000 

евра без његовог знања. Обојица су кривично осуђени због злостављања радника. 

 
Александар Мајкић, Коцићев адвокат, тврди да је суштина сукоба „Брежанчићева намера да 
фирму у потпуности стави под своју контролу иако оба сувласника имају по 50 одсто удела“. 

- Због тога је Брежанчић разрешио Коцића функције заступника фирме МБ гас, што је 
противзаконито, с обзиром да је Коцића на то место поставила Скупштина друштва, која једина 
и може да га разреши. Брежанчић је Агенцији за привредне регистре поднео пријаву 
регистрације о брисању Бојана Коцића као заступника фирме, што је АПР прво усвојио. Ми смо 
се на то жалили Министарству економије, као другостепеном органу, који је укинуо решење 
АПР-а и предмет вратио на поновно одлучивање. Овог пута АПР је одбацио захтев да се Коцић 
избрише из списка заступника, јер не може директор да смени неког кога је поставила 
Скупштина. Сада се Брежанчић жалио Министарству економије и одмах довео цистерне и једну 
групу радника да протестују, како би извршио притисак на Министарство да одлучи у његову 
корист мимо закона - каже Мајкић. 

Према његовим речима, власници су се разишли пошто је Брежанчић Црвеној звезди дао зајам 
од 300.000 евра без Коцићевог знања и затим није тражио од клуба да тај новац врати. 

- Уз то, Брежанчић је првостепено осуђен на шест месеци затвора због тога што је злостављао 
раднике - додао је Мајкић, објашњавајући мотиве сукоба. У разговору за Данас, сам Коцић је 
такође навео ту пресуду као један од разлога сукоба. 

Брежанчић има другачије виђење. 

- Јесте, осуђен сам за то злостављање, али вам нису рекли да је у истом предмету осуђен и 
Коцић! Притом сам ја осуђен на шест месеци затвора, а он на шест месеци условно. Где то има 
да за исто дело будемо различито осуђени - пита се Брежанчић, жалећи што је дозволио 
Коцићу да бира адвокате „па је све пребацио на мене“. 

- Разлика је велика између нас - одговара Коцић - јер ја нисам претходно осуђиван, а он јесте. 

Брежанчић је, како каже, раније осуђен због нелегалне градње, а сада се против њега води 
поступак због давања мита. 

По питању 300.000 евра које је добила Црвена звезда, а није вратила, Брежанчић каже да није 
тачно да Коцић за то није знао, јер је и сам присуствовао састанку са Гораном Весићем, 
саветником председника Звезде, па му је чак поручио и да новац не мора да враћа „о чему имам 
мејл као доказ“. 

Коцић демантује. 

- То да сам ја био са њима на том састанку и да сам рекао да не мора да враћа новац, апсолутно 
није тачно - каже он, одговарајући да он уопште није знао за тај зајам. 
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У вези узрока сукоба Брежанчић наводи махинације. 

- Сукоб је настао крајем новембра када сам ја открио крађу повезану с нафтним дериватима, 
после чега је ухапшен извршни директор фирме. То је прави разлог сукоба - наводи генерални 
директор, а на питање да ли то значи да је Коцић био повезан са тим злоупотребама каже: „Ако 
му смета што је то откривено, онда ви сами процените“. Брежанчић каже да подржава раднике 
у протесту јер хоће да фирма опстане и оптужује Коцића да га је варао док је он „стално путовао 
и склапао послове“. Коцић тврди да је проблем у томе што с Брежанчићем сада нико неће да 
послује и додаје како он не жели да затвори фирму, већ да се уведе принудна управа која би 
решила блокаду управљања. 

То у пракси значи да се двојица сувласника помире, а ако до тога не дође и сам Коцић признаје 
да би крајњи резултат било затварање фирме и отпуштања радника, „али то је најгори 
сценарио“. 

- Он мене покушава да избаци из фирме - тврди Коцић - Он је све моје људе почео да избацује, 
првог још пре годину дана. Ја све време покушавам да се договорим. Он има криминални 
досије и нико неће да ради са њим. Ја обезбедим купца за МБ гас, он пристане на то и онда 
опструира цео процес и неће да потпише дозволу купцу да уђе у фирму и обави дју дилиџенс 
анализу - каже Коцић, закључујући да је заједнички интерес да фирма настави да послује. 

Жалбе, тужбе и кривичне пријаве 
Миле Брежанчић сада чека на одлуку Министарства економије. Први пут он је писао 
министру Небојши Ћирићу, рекавши да Коцић није био заступник у огранку фирме. „Ја сам 
министарству послао допис 12. априла, а они су о Коцићевој жалби одлучивали 16. априла, 
али су своје решење морали да антидатирају на 10. април, како би могли да тврде да нису 
знали да он није био заступник у огранку. То је злоупотреба службеног положаја. Ако 
Министарство не усвоји нашу жалбу, јер по новом закону о привредним друштвима директор 
има право да разреши заступника, ми ћемо поднети кривичне пријаве против министра, 
односно помоћника министра који је о томе одлучивао“, најављује Брежанчић. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sledi_pogorsanje_stanja_u_privredi.4.html?news_id=241189 

Поразни резултати истраживања Уније послодаваца Србије 

Следи погоршање стања у привреди 
АУТОР: Е. Д. 

Београд - Привредници предвиђају погоршање стања у привреди током лета и јесени, 

упозорила је Унија послодаваца Србије после истраживања о предвиђањима стања у српској 

привреди, које је спровела међу 242 мала и средња предузећа. Највећи проблеми, према 

тврдњи привредника, су пад промета и куповне моћи грађана, нестабилност и промене курса 

динара, дуги рокови плаћања, презадуженост и скупи кредити, висока оптерећења зарада, 

бројни парафискални намети и прекомерна бирократија. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sledi_pogorsanje_stanja_u_privredi.4.html?news_id=241189
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Већина анкетираних наглашава да ће бити задовољни ако не дође до даљег пада промета роба 
и услуга. „Посебно је забрињавајуће што је 66,12 одсто анкетираних навело да очекује исти 
ниво или пад прихода, што показује да су изгледи за опоравак привреде, пораст прихода и 
запослености веома мали“, истиче се у саопштењу УПС-а. 

На питање шта би нова влада Србије требало да уради у првих 100 дана мандата, најчешће је 
предлагана стабилизација курса динара, већа подршка извозу, укидање бројних агенција, 
увођење електронске управе, рационализација рада пореске управе, смањење оптерећења 
зарада и парафискалних намета. 

Према мишљењу већине привредника, повећање ПДВ-а би довело до већег пада промета у 
привреди због ниске куповне моћи грађана, 25 одсто је одговорило да је то прихватљиво ако се 
истовремено смање оптерећења зарада и смањи број парафискалних оптерећења, а 23 одсто је 
навело да морају да се траже друга решења. Једно од њих је, тврде челници предузећа, пуна 
контрола јавних набавки, изједначавање просека зарада у јавном сектору и у привреди, као и 
сузбијање сиве економије и ригорозне казне за нелегално пословање. Менаџери тврде да би 
тим мерама у буџет било уливено више од две милијарде евра, чиме би био решен проблем 
дефицита. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/oko-670000-ljudi-u-srbiji-zaista-trazi-posao 

Око 670.000 људи у Србији заиста тражи 
посао 
 

Пад производње, лоше приватизације, неулагање у реални сектор, економска 
криза - све то довело је до драстичног пада броја запослених у Србији. На 
евиденцији Националне службе запошљавања је више од 770.000 незапослених, а 
на основу података анкете Завода за статистику, стварно незапослених је за око 
100.000 мање јер је то број оних који су пријављени, али активно не тражи посао 
или ради на црно. 

Разлога за то је много, а међу најважнијима је, свакако, да ваља преживети сваки месец, па они 
који су на евиднецији НЦЗ, често, свесно, прихватају послове који им неће донети радни стаж, 
али ће им донети неохподна средства за живот. 

Уз велики број незапослених младих кадрова, све чешће с вишом и високом школом, 
забрињавајуће је и то што је чак око 280.000 незапослених,  старијих од 45 година. Око 15 одсто 
њих, што је више од 35.000 људи, уопште не тражи посао, па се слободно може рећи да они 
немају наду да ће га наћи преко институције која је посередник између њих и послодаваца, или 
спорадично раде. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/oko-670000-ljudi-u-srbiji-zaista-trazi-posao
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По свему судећи, огораман терет економске кризе пао је управо на људе старије од 45 година, 
који су се, ођедном, буквално нашли на улици, неспремни да се суоче с новом ситуацијом. При 
томе, реч је о људима чија се деца, углавном, још школују и зависе од примања родитеља, па 
није тешко разумети како на њих утуче немогућност да им обезебеде и минимум животних 
прилика и како се то, наравно, рефлектује на децу. Јалови доласци и пријављивања у НЦЗ, за 
многе је додатно понижење и зато се, радије одлучују да то не чине или да посао нађу на некој 
другој страни. Уз пријаву или без ње.  

Као и увек у кризна времена, на удару су, најчешће жене, а будући да је на њима, и даље, без 
обзира на 21. век, и домаћинство, оне су спремније да прихвате било какав посао. Наравно, 
тешко се одлучују да говоре јавно, јер и без тога су на маргини, а ту је и страх да би их казивање 
о ономе што их мучи могло  удаљити од евентуалног добијања посла. Зато ћуте, одмахују 
руком, с неповерењем. 

А како и  не би, кад уместо радног места у банци, и 25 година стажа, жена која се ближи 
педесетој години, сада ради на пијаци. Лети, зими, по киши или врелини, свеједно. Наравно, 
дани пролазе, године такође, радна књижица остаје празна, али се мора. И, понекад није 
тешко, каже, јер има циљ, син се школује, сад би требало да упише факултет, а и муж је остао 
без посла. На шалтере НЦЗ ишла је на почетку, пуна наде, а сада више не, и не очекује ништа, 
не само зато што је и даље незапослена, већ зато што је много младих без посла. 

Има и оних који одлазе да раде на пољима, за надницу, мушкарци и на грађевину, али и до тог 
посла је све теже доћи, јер је много незапсолених, а бирају се млађи. Тако за на запошљавање 
старијих од 45 година није значајно помогло ни то што је Влада Србије омогућила да приватне 
фирме које их запосле годину дана не плаћају порез на зараду и допринос за ПИО.  Јер старији 
не могу да повуку, веома често је реч о људима са средњом стручном спремом, без знања језика 
и, угласвном с мало искуства с радом на рачунару, па је избор млађих радника боља опција. 

Како Србија постаје све старија, све ће више бити оних који ће бити у пензији или на путу до 
ње, а ако се не створи емабијент у којем ће се покренути привреда, отворити нова радна места, 
запослити и млади, и они који имају исксутво, а немају посао, бројка незапсолених ће расти, а 
број издржаваних, на буџету, такође.    

Д. Млађеновић 
  

Горе од горег 
Међу незапосленима има оних који су без посла остали као технолошки вишак, па неколико 
месеци, у зависности од дужине радног стажа иза себе, добијају накнаду за незапослене и, док 
то траје имају времена да траже посао. Они се, редовно јављају у НЦС , а уз оне којима је до 
пензије остало мало, има и оних који ће, кад накнада престане да капље, остати доста година да 
би стекли услов за пензију. Такође, има и оних који су добили отказ, јер су њихове фирме 
престала да постоје, без отпремнине и без могућности преквалификације и који, годинама 
обијају прагове НЦЗ и  једноставно, не знају шта их је снашло.  
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ekonomiju-ceka-tesko-leto 

Економију чека тешко лето 
Генерални и финансијски директори предузећа у Србији очекују погоршање стања 
у привреди током лета и јесени 2012. године, резултат је истраживања које је Унија 
послодаваца Србије (УПС) спровела током априла и почетком маја. Анкетом су 
обухваћена 24 велика, 39 средњих и 179 малих предузећа која укупно запошљавају 
15.976 запослених лица. 

Пад промета и куповне моћи грађана из месеца у месец, нестабилност и промене курса 
динара, дуги рокови плаћања (126 дана у просеку), презадуженост код банака и скупи 
кредити, само су неки од доминантних проблема у пословању које су идентификовали и 
навели послодавци, наводи се у саопштењу УПС-а. 

Ту су још и висока оптерећеност зарада и бројни парафискални намети и прекомерена 
бирократија која оптерећује и успорава пословање. Од нове владе се очекује да стабилизује курс 
динара, обезбеди већа средства за улагање у производњу и подршку пласману домаће робе и 
услуга у иностранству, укине прекобројне агенције, уведе електронску управу, рационализује 
рад пореске управе. 

Такође би требало да се смањи оптерећења зарада и преполови број парафискалних 
оптерећења, да убрза процедуре око добијања грађевинских дозвола, да регулише рокове 
плаћања и уведе ред у јавним набавкама, показала је анкета. 

У одговору на питање какви се трендови очекују током лета и јесени, већина је нагласила да ће 
бити задовољно ако не дође до даљег пада промета робе и услуга. 

Повећање прихода очекује 17,77 одсто анкетираних фирми, а пад прихода 39,26 одсто 
предузећа. Исти ниво прихода очекује 26,86 одсто анкетираних директора, несолвенстост 
ишчекује 11,16 одсто, а стечај 4,95 одсто. Посебно је забрињавајућа чињеница да је укупно 66,12 
одсто анкетираних навело да очекује исти ниво или пад прихода, што показује да су изгледи за 
опоравак привреде, пораст прихода и запослености веома мали. 

У анкети привредници су такође упитани да ли сматрају да је подизање пореза на додату 
вредност (ПДВ)  због недостатка новца у државној каси добро решење. 

Око 52 одсто је одговорило да ће то довести до већег пада промета у привреди због ниске 
куповне моћи грађана, 25 одсто је одговорило да је то прихватљиво ако се истовремено смање 
оптерећења зарада и смањи број парафискалних оптерећења, а 23 одсто је истакло да се морају 
тражити друга решења. 

Упитани која су то решења и где нова влада може да нађе новац да попуни мањак у буџету, 
привредници су одговорили да су то пуна контрола јавних набавки, изједначавање просека 
зарада у јавном сектору са просеком зарада у привреди, пуна контрола сиве економије и 
ригорозна казнена политика у циљу превођења у легалне токове. 

Процене менаџера у малим, средњим и великим предузећима говоре да би се са ове три мере у 
буџету уштедело или у њега слило више од две милијарде евра, што би покрило мањак у буџету 
и кроз неколико година довело до појаве суфицита, који би се опет морао усмерити у 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ekonomiju-ceka-tesko-leto
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производњу и извоз, а не за поделу плата запосленима у јавном сектору, као што је чињено 
годинама уназад, наводи се у саопштењу УПС-а. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1060:jesen-opasna-za-srpsku-

privredu&catid=31&Itemid=101 

Јесен опасна за српску привреду 
 

Генерални и финансијски директори 242 предузећа у којима је запослено безмало 16 хиљада 
људи, а које је у априлу и почетком маја, анкетирала Унија послодаваца Србије, током овог лета 
и јесени очекују погоршање стања у привреди. Привредници су као доминантне проблеме 
истакли пад промета и куповне моћи грађана из месеца у месец, нестабилност девизног курса 
динара, али их и те како муче и дуги рокови плаћања који су у просеку дужи од чак 126 дана, 
као и презадуженост код банака и наравно скупи кредити. Посебно их тиште и висока 
оптерећења зарада и бројни парафискални намети и наравно прекомерна бирократија која 
оптерећује и успорава пословање. 

С обизорим на то шта их све мучи не чуди да је већина анктетираних привредника нагласила 
да ће бити задовољна ако не дође до даљег пада промета роба и услуга. Оно што посебно 
забрињава свакако је чињеница да чак више од 66 одсто анкетираних очекује исти ниво 
прихода (26,86 одсто), или чак и пад (39,26 одсто). То заправо показује да су изгледи за 
опоравак привреде, пораст прихода и запослености веома мали. У првих сто дана свог рада 
нова влада би требало хитно да стабилизује курс динара, да обезбеди већа средства за улагање у 
производњу и подршку пласману домаће робе и услуга и иностранству, укине прекобројне 
агенције, уведе електронску управу, рационализује рад пореске управе - поручили су 
привредници које је анкетирала Унија послодаваца Србије. Осим тога од нове владе 
привредници очекују и да смањи оптерећење зарада и преполови број парафискалних 
оптерећења, убрза процедуре око добијања грађевинских дозвола, регулише рокове плаћања и 
уведе ред у јавне набавке. Више од половине анкетираних, тачније њих 52 одсто сматра да би 
повећање пореза на додату вредност, да би се попунила рупа у државној каси, довело до већег 
пада промета у привреди због ниске куповне моћи грађана, док је за 25 одсто привредника то 
прихватљиво ако се истовремено смање оптерећења зарада и смањи број парафискалних 
оптерећења. Притом 23 одсто анкетираних привредника сматра да се морају тражити друга 
решења, као што су рецимо пуна контрола јавних набавки и сиве економије, ригорозна казнена 
политика у циљу превођења у легалне токове и изједначавање просека зарада у јавном сектору 
са просеком зарада у привреди. Њихова је процена да би се на овај начин у буџету уштедело 
или у њега слило више од две милијарде евра, што би покрило мањак у буџету и кроз неколико 
година донело суфицит, који би се опет морао усмерити у производњу и извоз, а не за поделу 
плата запосленима у јавном сектору, као што је чињено годинама уназад. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1060:jesen-opasna-za-srpsku-privredu&catid=31&Itemid=101
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1042:Duguju-im-%C5%A1esnaest-

plata&catid=20&Itemid=124 

Дугују им шеснаест плата 
 

Запослени у Хемијској индустрији Жупа у Крушевцу затражили су јуче смену заступника 
капитала и генералног директора ове индустрије јер им није исплаћено више од 16 зарада, 
рекао је новинарима председник самосталног синдиката Горан Апостоловић. За пет месеци, ми 
смо примили само једну плату. Људи немају од чега да живе и то је главни разлог нашег 
незадовољства. Тешко је доћи на посао када немате за превоз и због овакве ситуације ми 
тражимо смену заступника капитала и генералног директора, рекао је. Раднике који су се 
окупили испред градске управе у Крушевцу примио је градоначелник Драган Јовановић, који 
им је обећао да ће им уговорити састанак у Министарству економије следеће недеље. 

Како је Тањугу казао председник синдиката ХИ Жупа, Јовановић је уверио запослене да ће 
субвенција Министарства економије од пет милиона динара, која је већ одобрена Жупи, бити 
искоришћена за исплату 50 одсто једне зараде већ почетком следеће недеље. То је потврдио и 
заступник капитала ове хемијске индустрије Мирољуб Милојевић, рекавши да ће већ данас 
свим запосленима бити исплаћено по 5.000 динара. Очекујемо да нам Фонд за развој уплати 
пет милиона динара које нам је одобрило Министарство економије. Та средства, уз додатних 1,7 
милиона сопствених, биће довољна да се свим радницима исплати једна половина зараде и 
верујем да ће се то догодити до краја недеље, казао је Тањугу Милојевић. Истичући да се 
завршавају обавезе ХИ Жупа које претходе објављивању тендера, Милојевић је додао да су већ 
две озбиљне компаније веома заинтресоване за куповину дела ове индустрије. Према његовом 
мишљењу, прва ће бити продата фабрика ксантата за коју постоји веома озбиљан купац. Тањуг 

 

ЈУЖНЕ ВЕСТИ 

http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Strajk-gladju-u-EI.sr.html 

Штрајк глађу у ЕИ 
Аутор А. С. Извор Јужне вести | НИШ 

 
Повереник Асоцијације независних синдиката Електронске индустрије, Предраг 
Благојевић ступио је у штрајк глађу у просторијама синдиката, које се налазе у 
кругу ЕИ. На овај потез се, како каже, одлучио јер руководство фирме не даје 
никакве одговоре његовим дописима, а плату радници нису примили скоро пола 
године. 

Од доласка новог руководства “Холдинг корпорације ЕИ”, према речима Благојевића, радници 
нису примили ни динара. Као представник Асоцијације независних синдиката Благојевић је са 
својим колегама одговорнима слао 15 дописа, али одговора није било. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1042:Duguju-im-%C5%A1esnaest-plata&catid=20&Itemid=124
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1042:Duguju-im-%C5%A1esnaest-plata&catid=20&Itemid=124
http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Strajk-gladju-u-EI.sr.html
http://www.juznevesti.com/Nis.sr.html
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У понедељак није хтео да их прими в.д. директор “Холдинг корпорације ЕИ” Божидар 
Петровић, што је Благојевића натерало да отпочне штрајк глађу. 

- У петак смо блокирали “Еи корпорацију”, али се са њима нисмо срели. Отпустили су 6 

радника, чланове нашег синдиката. Радници нису примили плату 6 месеци, а руководство 

прима зараде од 100.000 динара. Ми тражимо минималац – рекао је Благојевић. 

Према речима Благојевића минималце које су радници прошле године примали сада не 
добијају и дугује им се укупно 20 плата. Благојевић тврди да је пара за исплату минималаца 
радницима било јер је, како каже, у тренутку смене директора, на рачуну предузећа било 
дванаест милиона динара, а држава је уплатила и субвенције у износу од четири милиона 
динара. 

В.д. генералног директора “Холдинг корпорације ЕИ” Божидар Петровић каже да исплата 
зарада није у ингеренцији саме корпорације, већ директора већински зависних предузећа. 

- “Холдинг корпорација ЕИ” уплаћује све доприносе за социјано и пензијско осигурање свим 

зависним предузећима, а на директорима тих предузећа је да обезбеде могућност и исплату 

зарада. Пословодство интензивно ради на разрешавању проблема заосталих неисплаћених 

зарада и садашњих и бивших радника. План и предлог постоје, али то не зависи само од нас. 

У томе учествује и држава и влада Србије. Такође, приоритет нам је и социјални програм 

који смо доставили Министарству економије, а који су подржала сва три синдиката. 

Радимо и на формирању Технолошког парка чиме би се решило запошљавње садашњих и 

бивших радника ЕИ, али и осталих наших суграђана – рекао је Петровић. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/kako-do-neophodne-stabilizacije-privrede_322393.html 

Како до неопходне стабилизације привреде? 
Извор: РТВ (Јелена Тумбас) 

Јавни дуг, који је прешао законом прописану границу, дефицит буџета, 
неефикасна привреда и све већа незапосленост- изазови су који захтевају 
конкретне мере будуће владе. Економски аналитичари могуће решење виде у 
мерама штедње и стабилизацији јавних финансија, док у синдикату поручују да 
штедња не сме да погоди оне који живе од просечних плата и пензија. 

Председник Савеза самосталних синдиката Војводине Милорад Мијатовић тврди да су мере 
штедње нужне, али да оне не смеју да погоде оне који већ имају мало. 

"Веома је мало простора за штедњу у платама и пензијама. Требало би донети закон о пореклу 
имовине, јер су многи у кратком периоду дошли до велике имовине, несразмерне њиховим 
примањима", каже Мијатовић. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/kako-do-neophodne-stabilizacije-privrede_322393.html
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Због неуређеног законског оквира и великих фискалних оптерећења, све је мањи број малих и 
средњих предузећа, наводи председник Удружења послодаваца Србије Драгољуб Рајић. 

Он сматра да је потребно растерећење предузетничког сектора, како би било омогућено ново 
запошљавање и развој. 

"За привреду је од премијерског места много важније ко ће водити финансије", истиче Рајић. 

Без озбиљнијих страних улагања не можемо да очекујемо већи просперитет  у привреди, додаје 
председник Привредне коморе Војводине Ратко Филиповић, који каже да смо у периоду 
стагнације која полако прелази у рецесију. 

"Још нисмо прогласили рецесију у покрајини, али ће се и то догодити када саберемо резултате. 
Само од пољопривреде можемо очекивати већу продуктивност, а никако од индустрије", 
напомиње Филиповић. 

Могуће решење за стабилизацију привреде Филиповић види у обједињавању коморског 
система, преко којег ће влада чути глас привредника. 

Економски аналитичар Мијат Лакићевић каже да ће дуга пракса много веће потрошње од 
производње морати да се мења, а једини излаз из тог зачараног круга је штедња. 

"То ће бити неизбежна мера нове владе, ако жели да буде иоле одговорна. Она више и нема 
простора да се задужује", каже Лакићевић. 

Он сматра да би ове године требало да будемо задовољни ако се задржимо на садашњем стању, 
а да тек од 2014. можемо да очекујемо стабилан и дугорочан привредни раст. 
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